Zpravodaj obce Vacenovice

Prosinec 2007

Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
blíží se opět konec jednoho roku a ani se nechce věřit, že ten čas tak utíká. Máme před sebou Vánoce. Vánoční svátky
– kouzelné dny, které jsou vnímány jako čas štědrosti, vděčnosti, víry, lásky a odpuštění.
Chtěla bych poděkovat všem občanům Vacenovic, členům zastupitelstva obce, pracovníkům obecního úřadu, ředitelkám
a učitelkám škol, členům zájmových organizací a všem, kteří přispěli svojí činností k dobrému soužití v naší obci.
Jménem zastupitelstva obce a jménem svým přeji všem štěstí, spokojené a požehnané vánoční svátky a v novém roce
splnění všech přání a předsevzetí.
Blanka Bábíčková, starostka obce

Kdo by ji neměl rád
Moravěnku jásavou
Vonící loukami a sady
Sálavým teplem
Širými rovinami
Černou zemí úrodnou
Na stráních s vinicemi
Zastav se člověče ve stínu broskvoně
Uslyšíš písničky zpívané při víně
Píseň po kraji se vznáší
Slunce už zapadá
Tichne ptačí zpěv
Postůj chvíli ještě
Uslyšíš další a další
Vane z nich láska cit
A pečený chléb.
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Společenská kronika
Děti narozené v r.2007:

„Máš už spát, klidně spát, sen ti vrátka otevírá,
máš už spát, klidně spát, křídlem noc únavu stírá.
Už ovečky jdou tajemnou tmou, flétna jim tichounce zpívá,
máš už spát, klidně spát, sen ti vrátka otevírá.
Vím, právě vyplouváš na jezero snů, mírný vánek loďku hýčká,
snad v dálce uvidíš křišťálový klíč, tím ti den odemkne víčka. …“
Datum:
13.1.
17.1.
26.1.
30.1.
4.3.
14.3.
16.4.
17.4.
25.5.
18.6.
25.7.
19.8.
24.8.
7.9.
14.9.
22.9.
26.9.
1.10.
4.10.
26.10.
2.11.
2.11.
27.11.
28.11.

Jméno a příjmení:
Adam Jelínek
Stella Anna Veverková
Šimon Příkazský
Sára Dobiášová
Julie Novotná
Sofie Fidrichová
Veronika Bábíčková
Ondřej Mádle
Olivek Roubínek
Martina Koutná
Klára Nováková
Jolana Čáslavová
Adéla Zlámalíková
Beáta Veselá
Anežka Soukupová
Jakub Šlahůnek
Sabina Popelková
František Merta
Eliška Charvátová
Damián Mičola
Kristýna Svobodová
Jakub Výlet
Dominik Ingr
Lucie Verbíková

Rodiče:
Dis.Jaroslav a Lucie Jelínkovi
ing.Karel a Ludmila Veverkovi
Radek a Romana Příkazských
Ondřej Dobiáš a Klára Surá
Lenka Novotná a Stanislav Prokeš
Zdeněk Fidrich a Štěpánka Synková
René a Ivana Bábíčkovi
Jaroslav a Zdeněk Mádlovi
Jiří Roubínek a Michaela Křižková
Miroslav a Petra Koutných
Ondřej a Kateřina Nováková
Robert a Mgr.Lucie Čáslavovi
Josef a Monika Zlámálíkovi
Petr a Lucie Veselých
Vítězslav Soukup a Ludmila Lundová
Jiří Duroň a Lenka Šlahůnková
Tomáš a Jitka Popelkovi
ing.Monika Klásková a Jan Merta
Pavel Charvát a Michaela Haunoldová
Petr a Lenka Mičolovi
Martin Svoboda a Světlana Příkazká
Libor a Alena Výletovi
Radim a Marie Ingrovi
Miroslav a Jitka Verbíkovi

Vítání do života 28. 4. 2007

Vítání do života 13. 10. 2007
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Společenská kronika
SVATBY V R.2007:
Datum:
14.4.
21.4.
28.4.
28.4.
2.6.
16.6.
30.6.
7.7.
7.7.
7.7.
7.7.
21.7.
4.8.
11.8.
28.9.
29.9.
20.10.

Snoubenci:
Václav Kubín
Monika Mrkvová
Ondřej Novák
Kateřina Nováková
Michal Koutný
Veronika Bořecká
Richard Fukan
Martina Tomanová
Radek Novák
Zuzana Šťastná
Luboš Hasala
Petra Neduchalová
Robin Svačina
Jana Nováková
Antonín Tomčala
Irma Kristová
Miroslav Verbík
Jitka Výletová
Miroslav Synek
Lucie Vašková
Jiří Machač
Romana Hrabovská
František Miléř
Eva Červenáková
ing.Radek Procházka
Hana Vašíčková
Lukáš Kadlčík
Veronika Kučerová
Mgr.Pavel Kreml
Ing.Eva Foltýnová
Michal Rupec
Zuzana Ráchelová
Jaroslav Jaštík
Jana Nováková

Trv.bydliště:
Hodonín
Vacenovice
Vacenovice
Vacenovice
Vacenovice
Sobůlky
Vacenovice
Vacenovice
Vacenovice
Vacenovice
Šardice
Vacenovice
Podivín
Vacenovice
Vacenovice
Hodonín
Hodonín
Vacenovice
Vacenovice
Vacenovice
Vacenovice
Rohatec
Vacenovice
Domanín
Vacenovice
Vacenovice
Ratíškovice
Vacenovice
Vacenovice
Ratíškovice
Vacenovice
Rohatec
Ratíškovice
Vacenovice

Místo sňatku:
Vacenovice
Vacenovice
Vracov
Ratíškovice

„Vrať se mi, lásko,
Nebe je modré a voda má chuť heřmánku.
Vrať se, já probouzím se ze spánku.
Vrať se mi, lásko,
už louky voní a stromy kvetou při cestách.
Vrať se, mám o Tebe strach.
Jediný pohled, dvě slůvka sladká,
Vrať se, vrať, už otevírám vrátka.
Vrať se mi, lásko,
Fouká vítr a padají jablka planá.
Vrať se, Ty zatoulaná.….…“

Podivín
Kyjov
Vacenovice
Vacenovice
Vacenovice
Vacenovice
Milotice
Domanín
Vacenovice
Vacenovice
Ratíškovice
Milotice
Ratíškovice

STATISTIKA
V roce 2007 se ve Vacenovicích:
narodilo
24 dětí
přihlásilo k trvalému pobytu
34 občanů
odhlásilo se z trvalého pobytu
28 občanů
a zemřelo
20 občanů
****************************************************************
Stav obyvatel před uzávěrkou zpravodaje činí 2188,
z toho je 1097 mužů a 1091 žen,
průměrný věk muži 36,71, ženy 39,02, celkem 37,86.
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Společenská kronika
ÚMRTÍ V R.2007:
„Přesýpací hodiny času odkrojují minuty bytí každého z nás.
Padají jako zrnka klasu a vůbec se nezachytí o záchranný pás.
Otáčíme a písek se přesýpá dál. Život se zvedl, odešel, vstal….“
Datum:
2.1.
20.1.
8.2.
20.3.
22.3.
6.5.
15.5.
4.6.
14.7.
3.8.

Jméno a příjmení:
Žofie Šuterová
Jaroslav Rouzek
Růžena Horáčková
Božena Kristová
Marie Křižková
Julie Bábíčková
Blažena Synková
Stanislav Chvátal
Vincenc Chvátal
František Šťastný

Č.p.
706
23
16
266
392
334
84
415
404
51

Ve věku:
86
82
86
94
78
91
83
54
69
86

Datum:
30.8.
11.9.
22.9.
2.10.
5.10.
15.10.
23.11.
30.11.
1.12.
10.12.

Jméno a příjmení:
Vladislav Tomčala
Marie Fidrichová
Emanuel Novák
Václav Hajduch
František Cuták
Michal Šuch
Ludmila Rybová
Terezie Foltýnová
Helena Měchurová
Jana Kiššová

Č.p.
455
372
262
355
560
463
100
342
134
332

Ve věku:
77
86
86
57
57
19
86
78
88
51

VÝZNAMNÁ OSOBNÍ VÝROČÍ V R.2007
95.narozeniny oslavila:
Paní Mária Šišláková
92.narozeniny oslavil:
Pan František Ryba
91.narozeniny oslavila:
Paní Anna Letochová
Paní Bedřicha Koutná
80.narozeniny oslavily:
Paní Marie Ingrová
Paní Marie Houšťová
Paní Františka Šticová
Paní Hedvika Řiháková
Paní Anděla Chvátalová
Paní Blažena Chvostalová

Vacenovice 480
Vacenovice 92
Vacenovice 437
Vacenovice 276
Vacenovice 397
Vacenovice 63
Vacenovice 417
Vacenovice 378
Vacenovice 71
Vacenovice 355

„Krátí se dny nenápadnými kroky
Zlomenými paprsky obilí
Vzdalujícími se drozdy a čápy
Ohníčky léta na poli
Nemocné jírovce předběhly dobu
Sype se zlato po stráni
Oblaky jiřiček malují oblohu
Vysoko nad našimi hlavami
Dnes bude krásný den…“

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme !
Zlatá svatba manželů Bábíčkových

Zlatou svatbu, tj.50 let společného života oslavili manželé:
Vincenc a Marie Chvátalovi
Vacenovice 404
Stanislav a Vlasta Ingrovi
Vacenovice 413
Josef a Božena Bábíčkovi
Vacenovice 338
Antonín Marie Rybovi
Vacenovice 403

Zlatá svatba manželů Chvátalových
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Zlatá svatba manželů Rybových
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Události 2007
Se začátkem nového roku pokračovali přípravy na vybudování sběrného dvora v naší obci. Sběrný dvůr
odpadů bude vybudován v průmyslové zóně v blízkosti zemědělského
družstva ZERA Ratíškovice. Projektovou dokumentaci nám zpracoval Ing.
Radimír Zendulka za 153.117,- Kč.
Především bylo třeba zajistit pozemky. Jednání se všemi majiteli pozemků
bylo díky jejich vstřícnému a ochotnému přístupu úspěšné a požadované pozemky byly odkoupeny celkově
za 201.950,- Kč. Předběžný rozpočet
na vybudování sběrného dvora je cca
14 mil. Kč. Plánujeme celou akci financovat za přispění evropských i národních fondů. Pokud bude vše dobře
připraveno, očekáváme finanční podporu ve výši 95% z celkových uznatelných nákladů. Sběrný dvůr bude
sloužit všem občanům naší obce a
přispěje k řešení problematiky sběru,
dočasného uložení, zpětného odběru
a dalšího využití některých druhů odpadů, zneškodnění odpadů nebezpečných a objemnějších z domácností.
Součástí budou i kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, dovezenou
zeleň, větve apod. Předpokládané zahájení provozu sběrného dvora je rok
2009.
Likvidaci směsného komunálního odpadu v naší obci zajišťuje v
současnosti firma Tespra Hodonín.
Popelnice se vyváží 2x/měsíc, nebezpečný odpad 2x/rok, tříděný odpad
svážíme 1x/měsíc. Tímto děkujeme
Váš všem, kteří třídíte odpad podle
druhu - papír, plasty, kartonové obaly. Na několika místech v obci jsou
umístěny sběrné kontejnery, kde je
možnost uložit odpad dle druhu plasty, papír, sklo. Náklady spojené s
likvidací odpadu jsou nemalé. Za rok
2007 - komunální odpad 739.756,Kč, vývoz kontejnerů 9.693,- Kč, nebezpečný odpad 73.899,- Kč.
Často se potýkáme s problémem
nekvalitního přenosu a výpadků kabelové televize. Spolu s provozovatelskou firmou 3C se snažíme poruchy odstraňovat a průběžně posilovat
stávající rozvody. Problémy mnohdy
vznikají nejen díky zastaralé tech-
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nologii, ale i neukázněností občanů,
kteří připojením dalšího televizního
přijímače oslabují signál pro další
uživatele. V letošním roce jsme zahájili vysílání TV NOE, uvažujeme
i o zavedení programu Nova Cinema. Za rok 2007 jsme investovali do
oprav a rozšíření kabelové televize již
255.142,- Kč.
Děkujeme Vám, že hlásíte na
Obecní úřad poruchy veřejného
osvětlení, které se snažíme v co nejkratším termínu odstraňovat. Firma
Radek Fišer, Bzenec nám vychází
maximálně vstříc. Náklady spojené s
opravami veřejného osvětlení za rok
2007- 88.000,- Kč.
Pořízením 2 ks měřičů rychlosti
v celkové hodnotě 124.066,- Kč jsme
se snažili řešit omezení rychlosti neukázněných řidičů v obci.
V minulých letech jsme se zaměřili na rozsáhlejší rekonstrukci
základní školy, letos jsme prováděli
drobnější opravy, například opravu
sociálních zařízení nebo opravu střechy. Na příští rok plánujeme celkovou opravu elektroinstalace.
Nyní je třeba zaměřit se na mateřskou školu. Závažným problémem
je nevyhovující technický stav budovy. Je zapotřebí výměna oken, dveří,
oprava střechy, elektroinstalace, topení i úprava vnitřních prostor.
Velkou stavební akcí byla oprava
komunikace v ulici Jezérka. Výběrového řízení na dodavatele se účastnilo
pět firem, kdy vítězem se stala firma
VHS plus, Vodohospodářské stavby,
s.r.o., Veselí nad Moravou s nejnižší
cenovou nabídkou. Součástí celé akce
byla nejen oprava komunikace a vybudování chodníků, ale i dokončení
kanalizace v části ulice včetně nové
čerpací stanice. Dílo za téměř 8,5 mil.
Kč je téměř dokončeno a je připraveno ke kolaudaci.
V lednu se v naší obci konal ples
Mikroregionu Nový Dvůr. Každoročně tuto akci zajišťuje jedna z členských obcí mikroregionu.
Na začátek prázdnin jsme zajistili
v areálu sportovního stadionu letní
kino. Divácky úspěšnou akci bychom
rádi opakovali i příští rok. Za spolu-

práci tímto děkuji panu Miroslavu
Janíkovi. Z jeho myšlenky celá akce
vznikla.
V současné době probíhají v naší
obci zjednodušené pozemkové
úpravy v trati Vinohrádky a v lokalitě Odměry nad kaluží. Současně připravujeme vybudování cyklostezky
směrem na Vinohrádky, kterou mohou využívat jak turisté, tak i majitelé
vinic. Do projektu je zahrnuta i oprava cesty na Rúdník. Na zpracování
projektové dokumentace jsme získali
dotaci z Jihomoravského kraje.
Dokončena je také projektová dokumentace na vybudování nových autobusových zastávek, která byla rovněž financována z dotací. K zahájení
výstavby je potřeba vyřídit stavební
povolení a dořešit odkup pozemků.
Odkup pozemků budeme v novém roce provádět i na vybudování
parkoviště u hřbitova. Z důvodu přípravných prací spojených s digitalizací katastrálního území Vacenovice u
Kyjova jsme výkup pozemků odložili
na leden 2008, kdy digitalizace vejde
v platnost.
DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ VACENOVICE U
KYJOVA
Ve dnech od 2.1.2008 do
15.1.2008 bude v budově Obecního
úřadu Vacenovice k veřejnému nahlédnutí vyložen katastrální operát
katastrálního území Vacenovice u
Kyjova o převodu číselného vyjádření analogové mapy do digitální
podoby s doplněním o pozemky
dosud evidované zjednodušeným
způsobem. Po celou dobu vyložení
operátu se mohou vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění seznamovat
s výsledky převodu katastrálního
operátu. V průběhu vyložení doplněného katastrálního operátu lze
ohlásit i případné změny osobních
údajů vlastníka či jiného oprávněného, doložené platných průkazem
totožnosti.
Povinností vlastníků pozemků
(včetně pronajatých pozemků) bude
od 1.1.2008 přiznání daně z nemovitosti.
Započaly již přípravy spojené s
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otevřením nového stavebního obvodu, který jsme zatím „pracovně“
pojmenovali „ulice Hantálová“. Jedná se o lokalitu za bytovým domem
„Dřínovec“. Ke čtyřem stavebním
pozemkům, které zde byly plánovány
již dříve, přibude dalších sedm. Na
vybudování technické infrastruktury
budeme požadovat finanční podporu z ministerstva pro místní rozvoj.
Cena pozemků ani doba prodeje zatím nebyly stanoveny.
Těsně před dokončením je zpracování studie na rekonstrukci kotelny
v ZŠ, která zásobuje teplem ZŠ, OÚ,
kulturní dům, Bar Ponorka a Hospodu u Letochů. Posouzením více
možností chceme najít efektivnější
způsob vytápění těchto objektů. Zároveň plánujeme i rekonstrukci OÚ a
kulturního domu.
Kanalizace v naší obci je napojena

na čističku odpadních vod v Miloticích. Bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
čističky. I naše obec se bude finančně
na této akci podílet. Předběžný finanční rozpočet ukazuje, že to budou
nemalé částky. Celá akce bude rovněž
financována z evropských i národních
fondů. Výše dotací by měla dosáhnout
až 80% celkových nákladů. Určité
technické úpravy bude třeba provést
i na čerpací stanici u svaté Anny ve
Vacenovicích. Za účelem přípravy a
vybudování kanalizace v jednotlivých
obcích, odvedení odpadních vod na
čističku odpadních vod (ČOV) v Miloticích a rekonstrukce ČOV Milotice
byl v roce 2006 založen „Dobrovolný
svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice a Vlkoš“.
Na přípravě některých investičních akcí se pracuje, některé jsou

těsně před dokončením, další máme
naplánovány. Věřím, že podmínky
k získávání finančních prostředků
budou v novém roce příznivější, i
když určitě ne jednodušší. Nesplnění některých podmínek jednotlivých
dotačních titulů nás automaticky vylučuje či omezuje v našich záměrech.
Dotace nejsou 100%, u některých je
vlastní podíl z rozpočtu obce 60%
- 70% z celkových nákladů. Proto je
zapotřebí dobře zvážit, který záměr
je pro naši obec reálný a do budoucna únosný.
Věřím, že při dobré spolupráci zastupitelstva obce, pracovníků obecního úřadu i Vás, občanů dokážeme
alespoň část našich plánů uskutečnit.
Přeji Vám v novém roce hodně
elánu a pracovních úspěchů.
Blanka Bábíčková

Hospodářská činnost
práce v obecním lese
Vážení spoluobčané, hospodářská činnost v roce
2007 nijak zásadně nevybočovala z let předešlých,
s tím rozdílem, že na tento rok jsme měli s naším
odborným lesním hospodářem Ing. Davídkem naplánováno nepoměrně více sadby než v letech minulých. Každý čtvrtý rok se totiž vyléhá v zemi z ponrav
chroust maďálový a tento vylétá. Letos právě tento
čas nastal a ponravy, které každoročně způsobovaly
na sadbě nemalé škody, neměly sadbě v tomto roce
až tak ublížit. Potvrdilo se to hlavně v lokalitách, kde
jsme se několik let marně snažili o zalesnění a výsledkem bylo ujmutí se jen několika málo sazenic.
Velký problém ovšem nastal při vyřizování zaměstnání na VPP. Úřad práce opět nedostal od státu
dostatek prostředků na uspokojení poptávky Obecních úřadů o zaměstnance na VPP. Z našich požadavků jsme museli slevit až na deset zaměstnanců,
a i toto platilo jen tři měsíce, po kterých jsme byli
nuceni další tři propustit. V tomto čase jsme museli
dostat do země zhruba 50.300 sazenic, což byl úkol
sice splnitelný, ale jen s největším vypětím sil všech
našich zaměstnanců, za což jim patří velký dík. Nejvíce sazenic se vysadilo na odlesněné Pyramidě, asi
17.300ks. Na několika místech se musela sadba opakovat právě kvůli ponravám, nebo nepříznivým povětrnostním podmínkám. Parcely se sadbou v tomto
roce jsme oplotili v celkové délce asi 1.140 m a mrzí
mě, že někteří občané mají zájem dílo našich zaměst-
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nanců, které vlastně je vizitkou i celé naší obce, neustále ničit, do oplocenek otvírat, popřípadě svalit
brány, prostříhávat dráty, vyrážet dřevěné laťky, a
zvěř, která sem následně vnikne se pak podepisuje
na špatném růstu, popřípadě likvidaci sadby.
V průběhu roku 2007 se vytěžilo v obecním
lese zhruba 410 m3 dřevní hmoty, která byla prodána jednak podnikatelům a zpracovatelům dřevní
hmoty, ale také občanům na palivo, o které je v poslední době zvýšený zájem. Poptávku všech se nám
daří je stěží naplňovat, i s důvodů právě nedostatku
zaměstnanců, za což se občanům omlouvám.
Práce na úklidu obce, které zvládáme tři až čtyřikrát ročně, včetně sečení obecních parcel zabírají
našim pracovníkům poměrně dost času, který nám
pak schází na údržbě mladých porostů. Nestihli jsme
proto např. prostříhat mladé doubky, vyséct podruhé
asi dvě oplocenky, na poslední chvíli se nám podařilo
aplikovat cervacol proti okusu zvěří v nezajištěných
porostech už jen se dvěma pracovnicemi atd.
Dovolte, abych poděkoval touto cestou všem našim zaměstnancům, kteří se podíleli na pracích v lese
a při úklidu naší obce, ale i všem Vám, kteří dotváříte
jakýmkoliv způsobem vzhled naší obce a popřál Vám
před nastávajícími svátky pevné zdraví, štěstí a životní pohodu. Do dalšího roku pak hodně úspěchů.
Metoděj Šťastný
místostarosta obce

Vacenovický zpravodaj

O původu některých jmen ve Vacenovicích
Každý z nás je nositelem svého jména
od svého narození, křtu, zápisu do matriky. Stává se jakýmsi “Alter Ego” (druhým
já ) po celý život, na pomníku i po několik
dalších století v matrikách. Matriky jsou
výpovědí nejen o datech narození, svateb, úmrtí, ale také o životních podmínkách, osudech jednotlivců i celých obcí v
daném čase pro toho, kdo se dovede nad
těmito zápisy zamyslet .
Studium matrik má určité nároky na
jejich studium. Musíme vzít v úvahu, že
jsou psány nejen ve třech jazycích (latinsky, německy,česky) ale také dvojím písmem (latinkou, švabachem a to někdy
velmi nečitelně. Samostatnou kapitolou
jsou také logické nepřesnosti v dřívějších
stoletích nejen v datech, ale také ve jménech . (Zdrobněliny jmen např. Zeman
– Zemánek, Hanák-Hanáček, HorákHoráček atd. byly opravovány v 17. A 18.
století ve sledu otec-syn).
Evidentně k tomu došlo v případě
Bábík – Bábíček. Původně je toto jméno vedeno jako Barwig, Babick. Martin
Bábík se narodil 5.dubna 1714 jako Martin Bábík, 19. ledna 1738 se oženil jako
Martin Bábíček se Suzanou Říhovou a v
roce 1773 zemřel jako Martin Bábíček.
(V.Holcman, Kronika rodu Bábíčků)
Změnou jména na jeho zdrobnělinu došlo zřejmě vlivem menší postavy jmenovaného Martina Bábíčka, což nebylo v
těchto dobách výjimkou.
Matriky milotické farnosti jsou nejstarší od roku 1691, starší shořely v
důsledku válečných událostí za vpádu
Emericha Tökölyho. V těchto prvních latinsky vedených zachovalých záznamech
uložených v Moravském zemském archivu v Brně jsou uváděna jména, která již
většinou nejsou v současné době známa
jako Cápalka, Bednář, Rybář, Pobožný,
Lebeda, atd.
Z nynějších příjmení se zde objevuje
jen Chvostal, Polách, Uherek, Měchura.
Kam zmizeli zbývající nositelé původních, nyní již neznámých příjmení?
Odpovědí jsou další těžké doby, které
nedaly na sebe čekat po konci třicetileté
války (r.1648). Je známo, že tato válka poznamenala těžce všechny 3 obce milotické farnosti (Milotice, Vacenovice, Skoronice), ale tím nekončily válečné útrapy. I
když majitel milotického panství Gabriel
Serényi, z větší části vylidněné obce, mezi
nimi i Vacenovice, kolonizoval osadníky
ze svého světelského panství na UherskoBrodsku, vymizela řada příjmení, nao-
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pak přibyly nově další pravděpodobně z
těchto kolonistů (Křížka, Zálešák, Macek, Dobeš, Polášek, Grůfík, atd.) Vpád
uherských povstalců Emericha Tökölyho
a následně roku 1703 za vpádu kuruckých vojsk vedených Mikulášem Berczenyim, které pokračovaly až do roku
1705, kdy byly 21. srpna 1705 vyloupeny
a vypáleny Vacenovice, Rúdník a dalších
5 obcí. Objevují se další příjmení, která
jsou dnes obvyklá (Charvát, Novák, Bábík, Krištof, atd.)
Poměrně hodně nyní používané příjmení u nás má jinou historii . Je to příjmení “INGR”. O původu tohoto jména
existuje řada versí, z nichž některé jsou
jen vyloženě spekulativní, bez možnosti
jejich ověření na základě historických materiálů. Jednou z nich je odvození od německého slova “Imker”/včelař/. Je ovšem
jen úplným dohadem. Dalším, již někdy
uváděným v tisku (Magazín Dnes+TV
16.5.1996,str.24) článek “Nejsem dcera
generála Ingra” uvádí Dana Zátopková,
že dle ústního podání zůstal za švédských
válek v našem kraji raněný švédský rejtar,
který pocházel z Finska, kde prý byla nějaká oblast Ingermanland a v ní žili švédští Ingermanové. Obdobně je v publikaci
“Armádní generál Sergej Jan Ingr /18941956/ vyd. MO ČR 1998 citováno :
“Vlkoští, kelčanští a skoronští Ingrové považovali za zakladatele svého
rodu švédského vojáka Michala Ungra,
jehož pluk odtáhl v roce 1650 z Moravy. Podle rodinných tradic vyměnil meč
za pluh a usadil se v severomoravském
Kunwaldu. Rodinná pověst o švédském
předku má reálný základ, protože Unger nebo Inger jsou běžná skandinávská
jména a v oněch dobách bylo zvykem,
že váleční vysloužilci nebo ranění vojáci
švédských,francouzských i jiných armád
zůstávali v cizích zemích . “
Ani tyto verze nelze brát jako historicky ověřené. Naopak jsou to matriky
milotické farnosti od roku 1691, (starší
bohužel shořely) a ostatních pramenů
uložených v Zemských archivech v Brně,
Kroměříži a Opavě. Byly také prostudovány i zachovalé matriční záznamy obce
Kunwald u Nového Jičína od r. 1626, kde
jsou uvedeni příslušníci rodin Jünger a
to jak při německém, tak i při latinském
vedení matrik. Všichni příslušníci jména
I n g r mají svůj původ ve Skoronicích
z doby po třicetileté válce, kdy prapředkové této dnes již velmi rozšířené rodiny
přišli jako kolonisté z obce Kunín, (psá-

no také Kunwald nebo Kunewald), která byla později sloučena s městem Nový
Jičín. V tomto Kunwaldě, Novém Jičíně
a Šenově žily tyto rodiny dle nejstarších
matričních zápisů z r. 1626. Psaly se
ovšem ještě jako německé obyvatelstvo
“Jünger“ vyslovováno Jynger, teprve později se toto jméno přizpůsobilo češtině a
zjednodušilo na Ingra a Ingr.
V češtině znamená toto slovo “mladší” a dá se tedy předpokládat, že vzniklo
někdy koncem 15. století jako označení
mladého hospodáře na gruntě na rozdíl
od jeho otce stejného křestního jména,
neboť příjmení v té době teprve vznikala
a nebyla ani ustálena, ani uzákoněna. K
tomu ještě přistupuje okolnost, že křestní
jména v tomto století i v dalších následujících neměla dnešní širší rejstřík a s
okolností, že se u mužské populace dědila křestní jména po otci po několik generací a tím bývaly vyvolány situace častých
záměn a nepřesností.
Milotický hrabě Gabriel Serrenyi koupil kunwaldské panství s tím záměrem,
aby získal robotníky pro zpustlé panství
milotické, které velmi utrpělo vpádem
Turků a Tatarů v říjnu 1623. Tehdy byly
Skoronice spáleny a úplně vylidněny a po
celá tři desítiletí ponechány osudu. Prořídlé obyvatelstvo ve Vacenovicích, Miloticích a Mistříně doplnil Serrényi obyvatelstvem z obcí kolem hradu Světlova,
asi 80 rodinami. Když se mu tento první
záměr podařil a neměl už přebytečné lidi
na Bojkovsku, přistoupil k osídlení Skoronic tak, že celou pustou osadu osadil
jednotně německy mluvícími obyvateli z
Kunwaldu. Kolonizace nebyla provedena
současně, v letech 1653-1656 přišlo 17 rodin, v letech pozdějších dalších 10 rodin,
kteří tak osadili 25 pustých půllánů a 2
podsedky. Mezi těmito prvními kolonisty
byl také předek z rodu Jüngrů, jménem
Michal, v té době asi 25tiletý. Usadil se na
č. 41 a byl veden jako pololáník. Měl 5
synů, z nichž jeden Bartoloměj, nar. 1659,
se přiženil do Vacenovic. Tento měl 8 dětí,
4 syny a dcery, z nichž někteří založili další rodiny ve Vacenovicích i jinde.
Toto je jen malé nahlédnutí do historie některých rodů ve Vacenovicích.
V dalších historických pramenech je
jistě mnoho dalších údajů o životě a
osudech jednotlivých rodů, předků našich občanů. Čekají na ty, kteří mají o
tuto historii zájem a dovedli by ji přiblížit ostatním.
Ing. Blažej Ingr
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Z vacenovické
kroniky
Bývalý kronikář obce Bohumír
Barák (1886 - 1957) působil ve Vacenovicích jako učitel, později řídící
školy, oženil se zde a také je na vacenovském hřbitově pochován. Zaznamenal období let 1937 - 53. Myslím,
že si zamiloval život na dědině a lidi,
které potkával. Všímal si nejenom
konkrétních životních podmínek té
doby, ale také uměl nahlédnout do
„duše“ tehdejších občanů Vacenovic.
Pro představu uvádím jeho zápis
veselé epizody ze zkoušky z německého jazyka. Kronikář pochopil, že
má-li mít čtenář z informace správný
zážitek či užitek, musí být napsána
ve vacenovském nářečí a stylizaci.
Zkuste si porovnat podobu „mluvy“
před půl stoletím s dnešním stavem.
Podobně bude zajímavé i zjištění,
kdo mohl být tím hlavním hrdinou
příhody!?
„Stařeček František Ingr č. 129,
obecní hlásný, sa velice podivili, dyž
jim počta donésla lísek, že sa majú
dostavit do Kyjova ke skúšce z jazyka
německého. Dyž deň zkúšky došél,
nastrójili sa a šli do milého Kyjova.
Doňda tam, hodnú chvílu hledali tú
školu, kde sa skúška dělala, ale přeca
ju našli.
Dyš došli do téj izby, co sa skúška
dělala, pěkně jich tam posadili a ten
jeden pánisko jim povdá: „Wo sind
sie géboren?“ (Kde jste se narodil?)
Strýc slúžili za Rakúska u dragúnú,
ale tú trochu téj vojanskéj němčiny
už dávno zapoměli. Hledíja na milého pána a mlčíja. Ten pán, co strýca
skúšál, otázku opakovál, ale strýc zas
nic. Zaséj mlčíja. „Tož nám aspoň
řeknite, co je to wo“? Povidá ten pán,
co jich skúšá. To už sú strýc doma a
hneď spustíja: „Ja, to dyš jedu s kravama na rolí, a chcu, aby ostaly stát,
zavolám na ně - vó - a hneď stójija!“
A měli po skúšce z němčiny. Víckrát jich nevolali.“
Šimečková Marie kronikářka

strana 8

Akce Mikroregionu Nový Dvůr
20. 1. 2007 se uskutečnil v pořadí čtvrtý společenský ples Mikroregionu
Nový Dvůr v kulturním domě ve Vacenovících. Pro tuto příležitost byl vypraven autobus, který svážel účastníky plesu z celého mikroregionu. Ples zahájila
starostka Vacenovic Blanka Babíčková a místostarosta Metoděj Šťastný, kteří v
úvodu poděkovali všem za dary do bohaté tomboly a přivítali milé hosty ze Slovenska z partnerského mikroregionu Bánovecko. Pěkným zpestřením plesu bylo
předtančení mažoretek z Vacenovic a folklorního souboru Omladina s cimbálovou muzikou, která pak hrála u koštu vína. O bezvadnou atmosféru plesu se celý
večer na hlavním sále starala dechová hudba Vacenovjáci. Občerstvení na plese
zajišťovala ke spokojenosti návštěvníků restaurace U Letochů.

2. 2. 2007 proběhlo živé natáčení cyklu reportáží Českého rozhlasu Brno „Na
cestách,“ jehož vysílání proběhlo v týdnu od 19. – 23. února 2007. Živého natáčení se účastnili zástupci ze všech obcí Mikroregionu Nový Dvůr. Za Vacenovice
se natáčení zúčastnil Ing. Miroslav Blahušek.
Kvalitních příspěvků z celého mikroregionu měl pan režisér nakonec tolik, že
možná vznikne ještě jeden pořad.

25. 2. 2007 se uskutečnila přednáška pro vinaře Mikroregionu Nový Dvůr
na kulturním domě v Miloticích. Téma přednášky bylo „ Jak a kde získají vinaři
prostředky k podnikání.“ Přednášel člověk nejpovolanější a to poradce ministra zemědělství Michal Pospíšil a doplňovala jej Anna Čarková. Vinaři se měli
možnost předběžně seznámit se všemi zatím dostupnými informacemi týkající
se získávání finančních prostředků do vinařství včetně vinařské agroturistiky.
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Akce Mikroregionu Nový Dvůr
9. 3. 2007 se uskutečnil seminář o Mikroregionu Nový
Dvůr a jeho historii, aktivitách a dotačních možnostech v
plánovacím období 2007 – 2013. Seminář byl určen pro
zastupitele všech obcí mikroregionu a proběhl v Ratíškovicích v restauraci Sport. Po skončení následovala soutěž v
kuželkách.

18. 3. 2007 v Miloticích na Kulturním domě uspořádaly kronikářky mikroregionu již druhé Putování minulostí
za účasti archeologa Mgr. Petra Vachuta a architektky Ing.
Jany Kaštánkové. Seminář skvěle uvedl mužský sbor z Milotic a k prohlídce byla připravena malá prezentace architektury jednotlivých obcí, kterou si připravily kronikářky.
Za obětavou a nezištnou práci pro své obce převzaly pak v
závěru přítomné kronikářky malé ocenění a poděkování.
31.3.2007 se uskutečnil dětský fotbalový turnaj v Základní škole ve Svatobořicích-Mistříně. V osm hodin vyjížděl z
Ratíškovic autobus, který svážel všechny účastníky do místa turnaje. Příznivé počasí tomuto turnaji přálo a soutěž se
mohla uskutečnit na venkovním hřišti, které je přímo vedle
tělocvičny školy. Podpořit své týmy přišli i všichni starostové
a místostarostové obcí mikroregionu. Průběh celého turnaje
proběhl ve sportovním duchu bez větších komplikací. Vítězství vybojoval tým z Ratíškovic se ziskem 9 bodů. Na dalším
místě se umístil Vlkoš (7 b.), Milotice (6 b.), Vacenovice (4
b.), Svatobořice-Mistřín (2 b.). V závěru sehráli recesistický zápas starostové a vedoucí týmů se všemi jednotlivými
družstvy, k radosti všech přítomných chlapců.

14. 4. 2007 proběhl další turnaj Mikroregionu Nový
Dvůr a to v mládežnickém ping-pongu, který se uskutečnil
v tělocvičně Základní školy ve Vlkoši. Účastníci turnaje přijeli z Milotic, Ratíškovic, Svatobořic-Mistřína, Vacenovic a
místní z Vlkoše a Skoronic. První místo v jednotlivcích obsadil Jakub Příkaský z Ratíškovic a Dagmar Raiskupová ze
Svatobořic-Mistřína.

8. května 2007 se uskutečnil tradiční pochod kolem Ratíškovic. Trasa na 10 kilometrů, kde je nejvíce účastníků a
hlavně dětí, procházela kolem železniční vlečky. Na šlapacích drezínách se měli možnost účastníci svézt na začátku
i v závěru pochodu a měli možnost nahlédnout do Muzea
ve vagónu.
.
11. května uspořádal mikroregion autobusový zájezd do
Valtic pro vinaře na jubilejní XL.valtické vinné trhy. Účastníci měli radost z vinaře z našeho mikroregionu Tomáše
Krista, který se opět umístnil se svými vzorky na předních
místech.
2.června byla oficiálně zahájena turistická sezóna v Muzeu ve vagónu a na šlapacích drezínách. O zpestření programu se postaral pan Brabec na vysokém kole, pan Křivánek na dřevěném kole bez pedálů- kostitřasu a chlapi z
Násedlovic na čtyřkoloběžce.
V neděli 17. června od 10 do 17 hodin byl veřejnosti zdarma přístupný projekt Tradice na zámku v Konírně zámku Milotice, který zahájil činnost slavnostním otevřením v pátek 15.
6. Jedná se o představení našeho regionu tradičním způsobem
a první téma expozice byly křtiny. K vidění byly kroje ze všech
obcí mikoregionu, videonahrávky tradičních akcí z jednotlivých obcí, ukázka řemesel, produktů a informací o našem mikroregionu. Pro turisty bylo jistě zajímavé se do kroje nastrojit
a odnést si fotografii z tradičního slováckého prostředí. Funguje zde i půjčovna kol.

Vacenovický zpravodaj
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Akce Mikroregionu Nový Dvůr
24. června v15 hodin se uskutečnilo Setkání loutkářů na
vnitřním nádvoří zámku v Miloticích. Z Ratíškovic se přehlídky zúčastnil maňáskový soubor Beruška, historické marionety
představil soubor z Milotic, z Kyjova přijel soubor Ruce nohy
na špagátě a divadlo Krok. Zájem o pohádky byl ze strany děti
velký. Děti měly možnost vyzkoušet si loutkoherectví v zámecké oranžerii, kde byla současně i výstava všech loutek.
1. 7. proběhlo opět za spoluúčasti mikroregionou setkání u Liliového kříže na vrchu Náklo.
Současně byla odhalena i socha Sáma od Petra Horáka
a k patě liliového kříže položeny pamětní kameny. Krátká
mše byla ve staroslověnštině a společné zpívání mužských
sborů z Ratíškovic a Dubňan a Robeček ze Séčky.
18. 8. se uskutečnilo slavnostní otevření půjčoven kol
mikroregionu Hodonínsko a Mikroregionu Nový Dvůr.
Půjčovny budou fungovat za stejných podmínek v Prušánkách v areálu Nechory, přístavišti v Rohatci a v konírně na
zámku v Miloticích.
21. 7. se účastnila delegace z mikroregionu vedená předsedou ing, Josefem Uhlíkem a starostkou z Vacenovic Blankou Bábíčkovou slavností mikroregionu Uhrovecká dolina
na Slovensku. S tímto partnerem byly navázány kontakty
v rámci přeshraniční spolupráce INTERREG a vystoupení
jejich souboru budou mít možnost vidět návštěvníci letošního Trhu produktů a řemesel.

18. srpna V rámci projektu Umění mezi vinohrady se
uskutečnilo fotografické sympozium za účasti šesti fotografů ze tří zemí - Česka, Slovenska a Rakouska. Výstupy
jejich práce měli možnost vidět návštěvníci vernisáže dne
18. srpna v zámecké oranžerii, nebo na následné výstavě
která trvala do 16. září.
16. 9. se uskutečnil v exteriérech zámku Milotice již pátý
Trh místních produktů a řemesel. Mimořádně krásné počasí
umocnilo tuto ojedinělou tradiční akci, na které se podílejí ve svých stáncích a s kulturním pořadem všechny obce
mikroregionu. Bohatý byl také doprovodný program Trhu s
mimořádnou výstavou 160ti fěrtůšků sběratele pana Lungy,
vydařeným dětským koutkem s tvůrčími dílnami a malováním na obličej, výstavou požární techniky, koštem vína, soutěží v tahání koštýřem, výstavou domácího zvířectva a výstavou fotografií.. Jistě i možnost koštování lat, belešů, kulí,
milosti, palačinek, bramboráčků, trnkovej lízačky a oškvarků
přispělo k příjemně strávenému dni a dva tisíce návštěvníků a účinkujících odcházelo spokojeno. Spokojen odjížděl i
autobus zástupců z obce Rybany v čele se starostou panem
Bronišem z partnerského mikroregionu Bánovecko.

Mikroregion Nový dvůr připravuje:
31. 12. se uskuteční Silvestrovské putování za prasátkem tentokrát do Milotic.
Ing. Terezie Svorová – manažerka MND

Zpráva o činnosti základní
organizace SZPO Vacenovice za rok 2006
Základní organizace Svazu zdravotně postižených občanů Vacenovice
byla v obci zřízena před 8 lety na pomoc a pro zlepšení životních podmínek zdravotně postiženým občanům
a seniorům. Organizace je sdružena v
Regionálním výboru SZPO Hodonín
a zúčastňuje se, kromě své vlastní čin-
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nosti, i akcí pořádaných tímto regionálním výborem. K dnešnímu dni má
základní organizace ve Vacenovicích
115 členů, převážně se zdravotním postižením a seniorů na 55 let. Pro své
členy, ale i pro ostatní zájemce organizujeme kulturní, společenské a rehabilitační akce s částečnou úhradou

nákladů, zbytek si klienti hradí sami.
Byly to zejména tyto akce:
společensko kulturní setkání a to
„Opožděný Silvestr aneb Papučový
bál“, Fašaňkové setkání Seniorklubu, zpívání u táboráků ve sklepní
uličce „Žlébky“, Pohodová zábava,
Mikulášský večírek. V rámci naší
organizace pořádáme tzv. Seniorklub, kde má přístup každý zájemce, nejen člen naší organizace. Zde

Vacenovický zpravodaj

se setkáváme každé první pondělí
v měsíci s různou náplní – např.
„nad kronikou obce“ v „křesle pro
hosta“ nám usedl archeolog, který v
naší obci bádal o habánské kultuře a
našel zde vypalovací pec keramiky,
takže jsme si ji byli také prohlédnout,
přednášky o zdravé výživě s praktickou ukázkou a ochutnávkou apod.
výlety za kulturou : oblíbené je např.
Májové Mariánské putování, letos
to bylo 2 x a to v Moravském krasu s návštěvou chrámů ve Vranově
u Brna, ve Sloupu, Křtinách a zároveň jsme se stavili ve Sloupsko-Šošůvských jeskyních. V srpnu jsme
zase o mariánském svátku navštívili
Uherský Brod, Luhačovice, Provodov a zájezd jsme ukončili na hradě
v Malenovicích. Líbil se také společný výlet lodí po řece Moravě .
- Pravidelná rehabilitační zdravotní cvičení v tělocvičně místní školy
(platíme nájem) jsou oblíbená, vede
je zkušená cvičitelka Milena Harcová a pomáhají zdravotně postiženým i ostatním zájemcům.
zajistili jsme masáže přímo v domácnostech (letos např.pro 30 našich členů), částečně přispíváme na
tyto rehabilitace, částečně bylo využito nabízené možnosti úhrady od
ZP Metal Aliance

Čtyřikrát ročně pořádáme jednodenní zájezd do termálních lázní se
zajištěním dopravy autobusem pro
44 osob, s příspěvkem pro člena ZO
SZPO.
členům a všem zájemcům nabízíme
možnost využívání příručky „Sociálně právního minima o možnostech využívání finančních prostředků na zdravotní pomůcky a sociální
služby.
při výroční členské schůzi 1 x ročně je možnost setkání s představiteli
obce i regionálního výboru SZPO
Hodonín se sociálně právním poradenstvím
zajištění možnosti účasti na týdenních rekondičních pobytech pořádaných RV SZPO Hodonín včetně dopravy z místa bydliště s příspěvkem
na rekondiční pobyt ve výši cca 200
Kč/osobu.(letos to byly Sklené Teplice, Janské Lázně, Horní Bečva, Jelenovská Valašské Klobouky a Nový
Smokovec – účast našich členů celkem cca 30 osob)
Činnost vykazujeme od 1.1. do
31.12. každého roku. V rámci naší
organizace jsme si zřídili neformální
„Seniorklub“, kde může přijít každý
občan – člen i nečlen s možností využívání našich služeb . Naše činnost
kopíruje i celoroční folklorní, nábo-

ženské a starobylé obřady a pořady.
Např. Opožděný Silvestr, fašaňkové
setkání, mariánské putování, po-hodová zábava, Mikulášský večírek atd.
My, důchodci, si říkáme: „v řádném
termínu opatrujeme vnuky a pravnuky, aby se naši mladí mohli pobavit, a
pak pondělky už jsou naše – bavíme se
také jako zamlada, zahazujeme hole,
zazpíváme si i zatancujem. A co naše
zdravotní potíže? Na ty budem myslet
až zítra....“
Provoz naší neziskové organizace
je zaměřen na činnost a opatření směřující k udržení a prodloužení života,
zvýšení jeho kvality, zlepšení a obnovení zdravotního stavu a také ke zmírnění utrpení souvisejícího s nemocí a
stavem. Tato naše činnost je uznávána a ceněna, což dokazuje i vzrůstající
počet osob, kteří naše služby využívají. Určitě to zlepšuje i jejich životní
podmínky, umožňuje jim vést běžný
život v přirozeném prostředí na vesnici, podporuje zapojení do společensko
kulturního dění v naší obci.
Všem našim členům ale i ostatním
občanům přejeme: Dobré zdraví, veselou
mysl, spokojenou rodinu, hodně Boží Milosti od očekávaného Novorozeného Děťátka a přímluvy jeho Matičky.
za výbor základní organizace
Marie Měchurová

Zpráva o činnosti Místní skupiny
Českého červeného kříže Vacenovice
Místní skupina ČČK Vacenovice má 140 členů, z toho 11 členů výboru. Ve své
činnosti podporujeme především bezplatné dárce krve. Pořádali jsme pro ně a
naše členy zájezdy do termálních lázní Čalovo a Městského divadla v Brně. Líbilo
se zejména poslední představení do tohoto divadla 18.10.t.r. “OLIVER“
Již po čtvrté jsme uspořádali materiální sbírku pro Charitu Hodonín letního
a zimního oblečení, hygienických potřeb, hraček a školních potřeb pro potřebné
naše spoluobčany v České republice. Jsme rádi a vděčni všem, kteří nám přispěli
nejen materiálně, ale i finančně částkou 2.145.- Kč na úhradu dopravy z Hodonína na místo určení. Zvláště patří náš dík organizátorkám sběru , Obecnímu
úřadu za bezplatný odvoz do Hodonína, Farnímu úřadu za poskytnutou místnost ve dvorním traktu.
Pro žáky naší základní školy jsme 18.11. t.r. zorganizovali obeznámení se zdravotní prevencí a první pomocí při úrazech v jednotlivých třídách naší školy. Toto
provedla instruktorka Okresního červeného kříže. Dětem se tato akce líbila a věříme, že jim pomůže při předcházení úrazům a první pomoci při jejich ošetření.
Za rok 2006 odevzdalo 61 našich bezplatných dárců celkem 133 odběrů krve.
Počet dárců v tomto roce zjistíme až se sestav po ukončení tohoto roku od
transfusních stanic Kyjov a Hodonín.
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Zlatou medaili za 40 odběrů krve
obdrželi od Oblastního červeného
kříže Hodonín následující dárci :
1. Vacenovská Ludmila, Vacenovice č. 481
2. Kostrůnek Karel, Vacenovice č. 442
3. Tomčala Antonín, Vacenovice č. 683
4. Vacenovský Josef, Vacenovice č.481
5. Charvát Antonín, Vacenovice č.352
Děkujeme všem našim bezplatným
dárcům krve za jejich obětavost pro
naše potřebné spoluobčany a věříme,
že jejich počet v naší obci nebude ani v
budoucnu klesat .
Ingrová Růžena,
předsedkyně MO ČČK
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Co nového na Rúdníku
Návštěvníkům zaniklé vsi Rúdníku u Vacenovic jistě neunikly změny,
kterými v posledních několika letech
prošla tamní krajina. Krásná lokalita
uprostřed bzenecké Dúbravy, hojně
navštěvovaná turisty, přímo vybízela k
obnovení původního tradičního rázu
kulturní krajiny. Našim cílem bylo od
počátku vytvořit příjemné prostředí,
kde se bude ekologické hospodaření
kloubit s šetrným přístupem k přírodě. V první fázi bylo zatravněno cca 25
hektarů polností kolem Rúdnického
potoka, čímž vznikly extenzivní ovčí
pastviny a louky s roztroušenou zelení,
lemované novými alejemi stromů. Na
realizaci těchto opatření přispěly Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo
životního prostředí. V další fázi bude
obnoven bývalý Panský rybník, který zanikl na přelomu 18. a 19. století.
Vznikne tak biocentrum s rybníkem,
obklopené loukami a pastvinami, plynule navazující na rozsáhlý lesní komplex Dúbravy. V samém centru Rúdníku budujeme národopisné centrum
v podobě repliky sloupové stodoly z
kyjovského Dolňácka (vybudována ve
spolupráci s Národním ústavem lidové
kultury ve Strážnici). Centrum bude
sloužit jako informační místo pro turisty a zároveň muzeum, v němž se ná-

vštěvníci mohou seznámit s bohatou
a zajímavou historií osady Rúdníku
u Vacenovic. Ve stylovém prostředí
vznikne zázemí pro pořádání folklórních akcí - do budoucna se můžete těšit
na dožínky, vinobraní, vánoční pořady,
slety čarodějnic, poutě k výročí zničení Rúdníku nebo svatojánské pochody
pro děti. Stodola bude sloužit také jako
zázemí pro výstavy a školy lidových
řemesel. V okolí stodoly vznikne posezení pro návštěvníky Rúdníku. Na areál bude navazovat několik naučných
stezek, vybízejících k procházkám po
krásném okolí a po zajímavých místech okolí Vacenovic. Připravujeme
také projekt „Slovácké humno“ - zahradu, v níž bude možné vidět tradiční
slovácké byliny a staré odrůdy stromů.
V plánu je také vytvoření několika replik objektů z doby římské - železářská
pec, kruhová chata, neolitický dům z
doby nejstaršího osídlení Rúdníku.
Na dně bývalého horního rybníka (v
místě dnešních koňských výběhů pod
kapličkou) je plánováno zbudování
přírodního amfiteátru, pro pořádání
folklórních akcí, s kapacitou až 1000
diváků. Vznikne tak areál, který v naší
obci vždy citelně chyběl a k jehož vybudování nebyla nikdy ze strany obce
vůle, navíc v překrásném prostředí a s

Rúdník - informační tabule
výhodnou polohou pro návštěvníky z
Vacenovic i Ratíškovic. Ke slavnostnímu otevření areálu Vás zveme 30. dubna a 1. května 2008. V pestrém pořadu
se můžete zapojit do reje čarodějnic,
shlédnete historické souboje, folklórní vystoupení, divadelní představení
nebo tradiční jarmak, na své si přijdou
zejména děti. Areál bude pro své aktivity využívat Národopisná společnost
Vacenovice. Chtěli bychom vám nabídnout místo, kde budete moci i s dětmi
příjemně trávit svůj volný čas, místo
pro zábavu i poučení v tradičním slováckém stylu.
manželé Blahuškovi

Rúdník - sloupová stodola
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Mateřská škola Vacenovice
S pohádkou poznáváme svět - tak
se jmenuje náš školní vzdělávací program, jehož je cílem připravit děti na
život, na vstup do školy, vychovat je
pro budoucí život.
Hlavní myšlenkou je podporovat
fyzickou a psychickou pohodu dětí,
vést je ke zdravým životním návykům
a vytvářet u nich pozitivní postoj k lidovým tradicím, naší rodné obci a své
rodině.
V loňském školním roce navštěvovalo mateřskou školu 58 dětí, v tomto
školním roce počet dětí vzrostl na 68
a museli jsme otevřít třídu s polodenním provozem.
Pro předškolní děti připravuje škola grafomotorický kurz s doprovodnou
metodou „Dobrý start“. Je to 10 lekcí,
které děti absolvují v doprovodu rodičů.
Jejím cílem je odstranit nedostatky a špatné návyky pro správné psaní a pomoci

Dýňová šou

tak dětem zvládnout vstup do základní
školy. Učitelky MŠ se věnují dětem, které
mají problémy s výslovností a pod odborným dohledem logopeda provádějí
logopedickou nápravu výslovnosti. Pro
předškolní děti jsme zavedli kroužek anglického jazyka, děti se zde seznamují s
prvními slůvky cizího jazyka.
Přejeme si, aby naše děti měly také
kulturní a společenské zážitky, proto
jezdíme do divadla, nebo zveme divadla k nám do MŠ. Největší kulturní
akcí, kterou jsme uspořádali byl krojový ples a slavností ukončení školního
roku. Obě akce proběhly ve folklorním
duchu. Tímto chci poděkovat všem
maminkám, babičkám i tetičkám, které s velkou péčí a obětavostí připravují pro děti kroje a tak nám umožňují
tyto akce uskutečnit. Mezi tradiční a
oblíbené akce patří dýňové odpoledne,
pohádkový les, mikulášská a vánoční

besídka, čertí rej, vítání jara s tancem
čarodějů a čarodějnic, poslední zvonění a spoustu jiných akcí.
V letošním roce byl zakoupen do
tříd MŠ nový nábytek a nové stoly, ještě je třeba doplnit o nové židličky. Na
spojovacím krčku byla opravena celá
střecha.
Vzhledem k tomu, že má mateřská
školka téměř 27 let, je třeba provést věší
opravy střechy, oken, dveří. Po dohodě
s obecním úřadem se můžeme těšit, že
po získání finančních prostředků naše
školička získá nový kabát.
Naším přáním je, aby se dětem v
mateřské škole líbilo, aby zde mohly
prožít spokojené a šťastné dětství.
Proto všem dětem i všem občanům
přejeme šťastné a spokojené Vánoce,
úspěšný a bezstarostný rok 2008.
Za mateřskou školu
Mgr.Květoslava Malá, ředitelka

Přednáška v muzeu

Základní škola Vacenovice
Ve výchovně vzdělávací práci jsme
v minulém školním roce dosáhli dobrých výsledků. Z 86 žáků, kteří školu
navštěvovali, prospělo s vyznamenáním 74 žáků. Nikdo ze žáků neopakoval ročník a neměl sníženou známku z
chování. Na osmileté gymnázium byl
přijat z páté třídy jeden žák,dva žáci
byli přijati na školu s rozšířenou výukou informatiky a dvě žákyně na školu
s rozšířenou výukou cizího jazyka.
V tomto školním roce poklesl
počet žáků na 74, protože odešlo 20
žáků na 2.stupeň a do 1. třídy přišlo
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Kdo má lepší vysvědčení
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jen 8 žáků. Tato situace je jen dočasná,
protože podle prognózy počtu žáků
se budou v následujících letech počty
zvyšovat.
Při výuce se individuálně věnujeme žákům integrovaným s poruchami
učení, ale i žákům nadaným. K tomu
je zaměřen i náš nový vzdělávací program s názvem „Škola pro život- šance
pro každého.“ Podle nového vzdělávacího programu se již vyučuje v tomto
školním roce v 1. třídě. Učitelský kolektiv vypracoval ŠVP tak, aby se žáci
učili novými a zajímavými metodami,
rozvíjeli své schopnosti a dovednosti,
které více uplatní v praktickém životě.
Využíváme nové výukové programy na
počítačích, zveme do školy instruktory
např. zdravotní a ekologické výchovy,
provádíme exkurze a navštěvujeme
muzea, knihovny a galerie.
V mimoškolní činnosti mohou žáci
navštěvovat zájmové kroužky anglického jazyka, práce s počítačem a keramiky. Umělecké školy zajišťují i výuku
hry na klavír a flétnu.
Škola je po stránce materiální zabezpečena dobře, máme dostatek

učebních pomůcek i nový školní nábytek. Zlepšujeme estetické prostředí
školy a chceme, aby se v ní dětem líbilo. O prázdninách jsme zavedli teplou
vodu ke všem umývadlům na WC a
čeká nás ještě rekonstrukce elektroinstalace. To však nejde bez podpory zastupitelů obce a hlavně starostky paní

Blanky Bábíčkové, která má pro potřeby školy velké pochopení. Chtěla bych
jim za to poděkovat a všem občanům
popřát hodně pracovních úspěchů v
roce 2008, pevné zdraví a spokojené
prožití Svátků vánočních.
Mgr. Marie Řiháková
ředitelka školy
Mikuláš v ZŠ

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ
Organizace Českého zahrádkářského svazu v letošním roce slaví
50.výročí svého založení. Před rokem
1957 nebyly zájmové sdružení o přírodu v republice nijak organizované.
Až teprve v roce 1957 byl těmto zájmovým a pěstebním spolkům předložen k podpisu návrh na převedení
pod novou organizaci s názvem Československý svaz zahrádkářů a vinařů. Od tohoto času je tedy datován
vznik ČZS.
Naše místní organizace byla podle
zakládající knihy založena 28. února
1963. Jak je v zápise tehdejším jednatelem p. Stanislavem Bábíkem poznamenáno, byla založena z podnětu milovníků přírody, hlavně pak pěstitelů
ovoce, zeleniny a vína.
První zakládající výbor byl tvořen
těmito činovníky:
Fišman Michal - předseda
Bábík Stanislav - jednatel
Uherek Metoděj - pokladník
Krakovič Petr - hospodář
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10.3.1963 byla v sále kina u Julinků
ustavující členská schůze, kde bylo přítomno dle prezenční knihy 27 členů.
Doposud žijící zakládající členové
jsou tito :
Ingr Isidor 383
Chvátal Jan 415
Novotný Josef 77
Po založení ČZS v obci se naše organizace zaměřovala nejen na oblast
vinohradnictví, ale v nemalé míře i na
ovocnářskou a zelinářskou. V pozdějších
letech více směřovala k vinohradnictví a
v současné době je její prioritou.
Místní organizace ČZS za dobu
své existence, to je za 44 let působení v
obci, odvedla kus dobré a poctivé práce.
Ohlédneme-li se za uplynulými roky,
byly to roky usilovné práce členů výboru a samozřejmě i řadových členů organizace, kteří se zasloužili o to, co máme
v obci, jako v organizaci zbudované.
Je již málo pamětníků, kteří můžou vzpomínat a vyprávět na počátky

zakládání vinic, vysazování v tehdejší
době nových moderních odrůd révy
vinné v trati na Vinohrádkách. Bylo to
v období, kdy v této oblasti byly v drtivé převaze pouze nešlechtěné odrůdy.
Tehdejší výbor ČZS usiloval o výsadbu nových šlechtěných odrůd. Již v
tomto údobí se zrodila myšlenka, aby u
nově vysázených vinic bylo jejich společné obdělávání. Znamenalo to pro
mnohé vinohradníky podrobit se určitým zásadám a záměrům organizace.
Společné obdělávání vinic na Vinohrádkách je jednou z hlavních náplní
naší činnosti. I přes občasné těžkosti a nedostatky, které se však snažíme
jako výbor řešit, je toto obdělávání pro
mnohé vinohradníky prospěšné a výhodné.
Na Vinohrádkách máme vybudované postřikové středisko pro míchání chemických přípravků a zároveň
ochranu pro traktoristy před nepohodou. Je zde také velkokapacitní nádrž
–zásobárna vody pro postřiky vinic.

Vacenovický zpravodaj

Na náš podnět a ochotu tehdejšího
Obecního úřadu vyrostla v trati Žlébky
řádka moderních vinných sklepů s vyasfaltovanou cestou. Tyto jsou chloubou a vizitkou každého vacenovického
vinaře.
Patřičným úsilím organizace, finanční podporou od ústředního výboru ČZS Praha, a při odpracování
možná tisíců brigádnických hodin našich členů a znovu musím říci, ochotou
místního Národního výboru, byla také
vybudována Víceúčelová hala, kterou
nám můžou závidět leckteré okolní i
vzdálenější organizace. Můžu otevřeně
konstatovat, že výsadba vinic ke společnému obdělávání, výstavba Víceúčelové
haly a řada jiných aktivit v organizaci je
velkou zásluhou ing. Blažeje Ingra.
Zorganizovali a zbudovali jsme v
roce 1984 zahrádkářskou osadu Hantály. Původně byla určena k výsadbě
ovocných stromků. Tento záměr však
nebyl splněn podle našich představ.
V současné době, tam je jen několik
málo zahrádek, kde ještě nějaký ovocný strom přežívá.

Jsme členy Zahrádkářského družstva Přítel, ve kterém máme nemalý
finanční podíl v základním jmění. Organizovávali jsme výkup okurek, zeleniny a hlavně hroznů, a od prvopočátku až do dnešních dnů provádíme
na Víceúčelové hale prodej umělých
hnojiv a brambor.
Z osvětové činnosti jsme z počátku
organizovali několik výstav ovoce, zeleniny a květin. Od roku 1965 to byla již
38. výstava vín, kterou Český zahrádkářský svaz, naše organizace, v obci pořádala. Do nedávné doby jsme uskutečňovali společenské plesy, které měly svůj
půvab pro mladé i dříve narozené. Byli
jsme organizátory jako jediní v okolí v
pořádání kulturní akce Vinobraní.
Téměř každým rokem jezdí naši členové a příznivci autobusovými zájezdy
na různé výstavy, které jsou zaměřené
na oblast ovocnářskou a vinařskou.
Zorganizovali jsme nespočet přednášek v oblasti ovocnářství a hlavně o
vinohradnictví. Tématické přednášky
věnované stříhání a ošetřování vinic
až po zpracování hroznů a výrobu vína

vedli pozvaní odborníci.
Naše organizace byla známa tím,
že se nebála akceptovat od roku 1968,
tedy po dobu 39 let, formy společného
obdělávání a ochrany vinic. Je to díky
pochopení a obětavosti našich členů,
kteří se snaží pracovat nejen pro sebe,
ale také pro ostatní. Tím jsme se mohli
v průběhu minulých let vyrovnat a v jistém směru i předčít okolní obce, hlavně
ale ušetřit našim členům čas na práci i
peníze na postřiky a kultivační práce.
Za dobré výsledky byla řada našich členů i organizace ohodnocena na
okresní i celostátní úrovni.
Myslím si, že za těch téměř 44 let se
organizace zahrádkářů zařadila svým
dílem, svými výsledky mezi dobré organizace v obci.
Všem našim členům i spoluobčanům děkuji za spolupráci v letošním
roce a zároveň přeji hodně zdraví, životní pohodu a radost z vína ročníku
2007.
Spokojené a požehnané Vánoce
přeje Ingr Petr – předseda organizace.

Ze života farnosti
Milí farníci, spoluobčané, sestry a
bratři v Kristu,
2. prosince, první adventní nedělí, jsme začali nový církevní rok.
Možná Vás napadne, proč je v kostele
vždycky něco jinak. K čemu je jiný církevní rok? Ale pro všechny není nový
rok od 1. ledna. Každý začíná v době,
která mu vyhovuje. My křesťané zahajujeme adventem. A náš život se bude
odvíjet podle Ježíše Krista.
Běžný rok je období, než Země
oběhne kolem Slunce. Liturgický rok
je doba, kdy nám před očima probíhá
Ježíšův život - od čekání na jeho narození, nalezení v chrámu, jeho oběť,
vzkříšení atd. Copak právě on není
„Sluncem našeho života?“
Teď prožíváme dobu „očekávání“.
Advent nás vybízí, abychom svůj zrak
obrátili k Bohu, abychom se s Bohem
setkávali v modlitbě a v konání dobra,
abychom pozvali Ježíše do svého života a společně s Ním budovali příbytek
Boží mezi lidmi. Dnes, tady a teď.
Jako odměna přichází doba radosti
- Vánoce.
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Co to jsou Vánoce? Je to něco běžného nebo zázrak? Vždyť celé vagony
pohlednic a miliony SMS se rozletí po
všech zemích světa a nesou přání radosti a štěstí. Co se to děje? Proč se lidé
obdarovávají a radostně a s odpuštěním si tisknou dlaně? Proč lidé v noci
opouštějí své teplem prozářené domovy a přicházejí do studených chrámů,
kde společně zpívají: „Radujme se, veselme se?“ Proč?
Protože jsou Vánoce - dnes přišla
na svět Láska. Bůh nám z lásky daroval
svého Syna a chce, abychom jeho lásku
napodobovali.
On přišel v dítěti, aby s námi mohl
mluvit lidským hlasem. Přišel k nám
jako člověk, aby nás mohl mít rád lidským srdcem. Srdcem, které dovede
spolucítit a spolu trpět. Srdcem, které
dovede chápat a odpouštět, které se
dovede radovat i plakat. Přišel k nám,
aby nám nabídnul své přátelství. Přišel
a je tu s námi. A už nikdy nemusíme
být sami, jsme-li ochotni vydat se do
Betléma za světlem hvězdy, která nás
vede k Němu.

Skončil nejen církevní rok, ale
blíží se i konec roku 2007. Rádi bychom Vám alespoň v krátkosti přiblížili nejdůležitější události, které
jsme společně prožívali v našem farním společenství.
6. ledna - v naší obci se konala
pravidelná Tříkrálová sbírka. Do ulic
vyšlo 12 skupinek pod vedením pověřených a řádně označených vedoucích.
Díky Vaší štědrosti se ve Vacenovicích
vybralo 67.128,- Kč. Všem dárcům
upřímné Pán Bůh zaplať!
Velký dík patří všem dětem - koledníkům i dospělým - vedoucím skupinek.
Výsledky Tříkrálových sbírek jsou
dostupné na: www.trikralovasbirka.cz
8. ledna - bylo odesláno z Vašich
darů 7.000,- Kč na adoptovaného
chlapce do Ugandy
3. února - v Domaníně se konal
ples děkanátu, z naší farnosti se ho
účastnilo 12 farníků
25. února - při nedělní mši svaté
jsme společně oslavili 85-té narozeniny našeho duchovního otce. P. Františ-
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ka Adamce. Do dalších let mu přejeme
hodně zdraví a hojnost Božích milostí
25. února - v kostele se konala
sbírka „svatopetrský haléř“ - vybráno
15.600,- Kč
6. března - na kabelové televizi začíná vysílat křesťanská televize NOE
31. března - byl poškozený starý
kříž směrem na Milotice
8. dubna - v kostele se konala sbírka na kněžský seminář. Bylo odesláno
20.000,- Kč
16. dubna - připomínáme si 80- té
narozeniny papeže Benedikta XVI.
24. dubna - misijní kříž před kostelem byl předán p. Petru Šťastnému k
opravě. Nově byl instalován 19. května
Květen - začínají májové pobožnosti po mši svaté
4. května - instalace nového zábradlí na bezbariérový vstup před kostelem, dokončeno 23.5.
8. května - doneseno Tělo Kristovo 5-ti nemocným farníkům do jejich
domovů
12. května - udělována svátost nemocných v kostele 24 farníkům
20. května - 12 dětí přijalo poprvé
Tělo Kristovo
10. června - slavnost Těla a Krve
Páně - slavnostní průvod obcí ke třem
oltářům
17. června - slavnost Božského
Srdce Páně - vacenovská pouť
21. června - den vzájemných modliteb farnosti Vacenovice a bohoslovců
kněžského semináře
2. července - každý rok je v naší
farnosti v tento den celodenní adorace
13. - 19. srpna - setkání mládeže v
Táboře - Klokotech se zúčastnilo 6 našich mladých farníků
6. září - nemoc duchovního správce, 11. - 26. září pobyt v nemocnici, v
naší farnosti zastupují kněží kyjovského děkanátu
7. října - slavíme 77-té výročí posvěcení našeho kostela - vacenovské
hody. Pozvání přijal P. Mgr. Pavel Stuška
13. října - na Velehradě se konala pouť za obnovu rodin a kněžských
povolání, které se zúčastnilo 20 našich
farníků
21. října - v kostele se konala sbírka
na misie, bylo odesláno 15.000,- Kč
3. listopadu - udělována svátost
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nemocných v kostele 29 farníkům
4. listopadu - v kostele se konala sbírka na charitu, bylo odesláno
16.700,- Kč
25. listopadu - slavností Krista
Krále končí církevní rok
2. prosince - I. adventní neděle začíná nový církevní rok - rok Bible
Prosinec - adventní putování s Pannou Marií
7. prosince - po mši svaté bylo hlavně pro děti připraveno krátké pásmo,
kdy jsme dětem připomenuli osobnost
sv. Mikuláše
22. prosince - společná vánoční
svatá zpověď
27. prosince - doneseno Tělo Kristovo našim nemocným do jejich domovů
30. prosince - vánoční koncert
Mužského sboru z Vacenovice
Rádi bychom poděkovali všem, kdo
se zapojují do duchovního života naší
farnosti nebo pomáhají při organizování různých akcí. Nemůžeme vyjmenovat všechny osobně, ale věřte, že Pán
o všech Vašich dobrých skutcích ví, a
bohatě Vám je odplatí.
Děkujeme členům modlitebního
společenství za jejich přímluvy a modlitby, ženám, které organizují poutní
zájezdy, adventní putování s Pannou
Marií, materiální charitativní sbírky,
děkujeme všem členům Matice Svatohostýnské a Matice Svatoantonínské za jejich dary hmotné i duchovní,
členům KDÚ-ČSL za jejich pomoc při
organizování průvodu Božího Těla i jiných akcí, členům mládežnické scholy,
chrámovému sboru i těm, kdo vypomáhají při nácviku vánoční mše svaté.
Dětem děkujeme za to, že se zapojují
do akcí, které jsou pro ně připraveny v
postní či adventní době i za jejich básně Panně Marii při májových pobožnostech nebo při křtu, kdy vítají děti
do farní rodiny.
Děkujeme Vám všem, kteří se zapojujete do úklidu kostela i jeho okolí.
Poděkování patří ženám, které pomáhají zdobit kostel při různých slavnostech, stejně tak i květinářství paní
Blanky Synkové.
Zvláštní poděkování patří všem nejmenovaným dárcům a dobrodincům
kostela za jejich nezištnou pomoc při
různých opravách v kostele nebo na

faře. Jejich dary jsou mnohdy časově
nebo finančně náročné, na úkor jejich
vlastních rodin a volného času. To, co
vykonají, někdy ani nevidíme nebo o
tom nevíme nebo bereme jako samozřejmost, že „to někdo udělá“.
Naší mládeži chceme poděkovat za
všechny akce, které pořádá pro děti,
především oblíbený letní tábor, ale i za
to, že se zapojuje nebo sama připravuje různé činnosti. Je vidět, že duchovní
život má v naší farnosti své pokračovatele.
Velké poděkování patří ministrantům, lektorům, kostelníkům a varhaníkům.
Hlavní podíl na duchovním životě
v naší farnosti však má duchovní otec
P. František Adamec a sestra Ludvika.
Jim patří největší dík spolu s přáním
pevného zdraví, které oba potřebují stejně jako hojnost Božích milostí.
Podporujme jejich práci a obětavost
nejen modlitbami, ale i osobní pomocí
a aktivním duchovním životem.
Vzpomeňme i na ty, kteří bojují s
nemocí či s obtížemi spojenými se stářím. Kéž jim radost
z narozeného Ježíše pomáhá nést
jejich těžký kříž a ulehčuje jim jejich
bolesti a těžkosti. Těm, kteří se o ně
starají, děkujeme za jejich lásku a obětavost a vyprošujeme jim hodně síly a
trpělivosti.
Vás, kteří letošní Vánoce budete
prožívat s bolestí v srdci nad ztrátou
milované osoby, nechť posiluje vědomí, že s narozením Ježíše přichází
také naděje v nový život a že se jednou
všichni setkáme u Pána na věčnosti.
Kéž se i o těchto vánocích všichni
společně více přiblížímek Pravdě, k Lásce, k Narozenému Kristu.
Pastorační a ekonomická
rada farnosti
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Duchovní zamyšlení k vánocům a k novému roku
Vážení občané, milovaní farníci,
Srdečně vás všechny zdravím. Posílám vám všem toto písemné blahopřání k Vánocům a Novému roku.
Budou Vánoce. Každý den jsou Vánoce, když jeden druhému věnuje svou lásku, když jsou srdce spokojená. Budete
si vzájemně blahopřát. Neusilujte, abyste byli sami pochopeni. Mějte spíše otevřené uši a rozevřená srdce. Chtějte
všem bratrsky podat ruce. Kristus chce skrze vás přicházet na svět, abyste byli světlem pro svět. Je to světlo vzájemné
lásky, vzájemného obdarování, světlo, které hřeje na duši. Člověk má žít proto, aby byl dobrý.
Každý nový rok nám připadá jako cesta, kterou neznáme, jako břímě, které je nutno znovu vzít na sebe. Nový rok
je jako zapečetěné psaní. Světlem dobrého přání toužíme obálku prosvítit na dálku všech 365 dní. Kéž by všechno, co
je v ní, se změnilo v radost. Před námi je budoucnost. Spíše tušíme, než víme, jaká bude.
Co přát k novému roku 2008? Popřejme si a vyprošujme v modlitbě:
- abychom se na svých životních cestách setkávali s dobrými lidmi
- abychom více hledali, co nás může navzájem spojovat
- abychom nezapomínali na nikoho z těch, kdo k nám byli dobří
Přeji vám a vyprošuji v modlitbě l á s k u, která se nedá změřit, radost, která je trvalá, p o k o j, který převyšuje naše
myšlení a sílu, která se nikdy nevyčerpá.
Bože, na začátku nového roku Tě prosím, abys přijal všechna naše dobrá předsevzetí a požehnal celé naší obci,
našim rodinám i našim blízkým.
Váš duchovní správce
P. Fr. Adamec

KDÚ - ČSL ve Vacenovicích přeje svým členům
i všem spoluobčanům milostiplné svátky vánoční
prožité v lásce a s pocitem štěstí v kruhu svých nejbližších.
Radost z narozeného Krista nechť všechny provází
a posiluje v novém roce, stejně jako pevné zdraví,
spokojenost a osobní i pracovní úspěchy.
Místní organizace KDÚ-ČSL

TJ Sokol Vacenovice
V roce 2007 měla naše jednota 2
oddíly žen aerobiku, 1 oddíl žen zdravotního cvičení, dále mažoretky a
také pěvecký soubor Marijánky. Naše
činnost je zaměřena nejen na pravidelné cvičení, ale i na činnost kulturní a poznávací.
Uspořádali jsme poznávací zájezd
do Olomouce, zúčastnili jsme se divadelního představení Oliver v Brně,
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uspořádali jsme zájezd do Aquaparku
v Uherském Brodě a soubor Marijánky se předvedl na sokolské akademii
v Hodoníně. O další jejich činnosti
a činnosti mažoretek se dozvíte v samostatném příspěvku.
Za to, že všechny oddíly tak dobře
fungovaly i celá naše jednota, chtěla
bych poděkovat hlavně cvičitelkám
Jaroslavě Kristové, Šárce Foltýno-

vé, Liběně Lisé a hospodářce Mileně
Harcové.
Přála bych si, aby se do činnosti
sokolské jednoty zapojila více mladá
generace a šířila sokolskou myšlenku
- v zdravém těle, zdravý duch.
Pěkné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, osobní spokojenosti a
úspěchů v novém roce 2008 přeje za TJ
Sokol Vacenovice Marie Řiháková.
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Mažoretky Srdíčka
Nejenže přežily čtvrtý rok své činnosti, ale od září 2007 mají nové soubory. Ten starší – SWEET SRDÍČKA
tvoří trio děvčat. Druhý soubor – to
jsou děvčátka ve věku od 3 do 6 let,
jsou to malé holky, říká se jim BLEŠKY. Většinou jsou předškolního věku,
děvčátka jsou učenlivá a mají před sebou ještě spoustu práce.
3. února t. r. se konal první ples
mažoretek. Tuto akci jsme pořádali,
aby měly holky možnost se představit. Rozhodně jsem nepočítala s tím,
že přijde spousta lidí a tak bych chtěla
poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv
způsobem podílel na úspěchu. Byla to
moc pěkná kulturní akce! Samozřejmě
také díky dechové hudbě z Dolních
Bojanovic a vystoupení mažoretek ze
Šardic.
Mezi další akce tohoto roku patří
vystoupení na místním plese spor-

tovců a mikroregionu. V červnu jsem
se zúčastnili – jako řada dalších souborů – přehlídky mažoretek, kde jsme
se pokusili o zápis do české knihy rekordů. Byli jsme úspěšní – rekord byl
zapsán. Cvičilo nejvíce mažoretek v
jednotném kostýmu a ve stejné sestavě
v počtu 751 cvičenek. Tuto akci pořádala vedoucí mažoretek z Hodonína,
se kterou rádi spolupracujeme.
Mezi tradiční vystoupení patří setkání mažoretek ve Vracově a Svatovavřinecké slavnosti v Hodoníně. Počátkem června jsme se s holkami ze
skupiny BABY SRDÍČKA zúčastnili
sokolského zájezdu do Olomouce. Celodenní výlet byl velice pěkný.
Začátkem září měly naše mažoretky soustředění na Litneru, kde nejenom trénovaly, ale také se bavily. V
září jsme se zúčastnily vystoupení v
Miloticích.

V červnu se konal ve Vacenovicích
II. ročník soutěže mažoretek o Trofej
starosty obce. Naše mažoretky obstály
v konkurenci šesti skupin a v kategorii kadetů obsadily třetí místo. V roce
2006 dostal OÚ dotaci z EU, za kterou
byla pořízena kromě jiného nová obuv
– kozačky a kostýmy v hodnotě 1 400
Kč na jednu cvičenku. Moc si vážíme
podpory vedení OÚ a také děkujeme
za sponzorské dary. Chtěla bych poděkovat rodičům za jejich spolupráci a podporu při mé práci. Podobně
děkuji TJ Sokol, uklizečce a školnici
ZŠ, vacenovským muzikantům, kteří
nás provází na našich akcích. Děkuji
zaměstnancům Hospody U Letochů
za pronájem sálu a také všem mažoretkám za jejich úsilí a snahu. Do
příštího roku přeji děvčatům hodně
úspěchů a zážitků
J. Kristová – vedoucí mažoretek

Činnost SK Mogul Vacenovice v roce 2007
V oddíle s 75letou historií je organizováno 265 členů, ze kterých je
na stovku aktivních sportovců,šestice
kvalifikovaných trenérů,čtyři kvalifikovaní rozhodčí a dvacítka aktivních
organizačních činovníků. Desetičlenný výbor řídí činnost třech oddílů, atletiky, stolního tenisu a fotbalu.
Oddíl lehké atletiky: je vedený paní
Evou Bařákovou, své úsilí zaměřuje přípravě a organizaci tradičního „Běhu
osvobození Vacenovic“. 33. ročník populárního krosu proběhl 14. 4. 2007, na
jehož start se postavilo 222 běžců v kategoriích: 6000 m muži, 4000 m ženy, 2000
m dorostenci a junioři, 1000 m žáci, 500
m přípravka. Nejstarším účastníkem byl
70-letý p.Hána Květoslav z Veselí n/Moravou. Závodu se účastnili i někteří naši
občané Bábík Antonín a Ingr Vít u mužů,
junior Ingr Michal a v žákovských kategoriích Bábíková Iveta, Stašová Jana,
Blahová Kristýna, Grufíková Michaela,
Kacrová Michaela. Věříme, že v příštím
34. ročníku, který se bude konat 12.dubna
2008, je budou následovat i další naši občané. Všem, kteří tento závod podporují
a podílejí se na přípravě a samotném provedení zdárného průběhu patří náš dík.
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Oddíl stolního tenisu: vedený p. Novákem Miroslavem ml. se třemi družstvy se již řadu let umísťují v popředí
okresních soutěžích. A –tým hrající
okresní ligu ve
složení Křížka Zdeněk ml., Novák
Miroslav st., Chvátal Petr a Novák Radek jsou na 6.místě. B-tým v okresním
přeboru je na 2. místě, tým tvoří hráči Novák Miroslav ml., Charvát Petr,
Bábík Josef, Novák Václav a Mikulčík
Libor. Zbylí registrovaní hráči působí v

C-družstvu, které hraje základní okresní soutěž. Oddíl hrající v pronajatých
prostorech přísálí se snaží svou činnost
provádět k spokojenosti svých členů. I
pro širokou veřejnost již počtvrté letos
plánuje na sobotu 29.12.2007 Vánoční
turnaj neregistrovaných, na který zveme všechny zájemce. V loňském ročníku se z vítězství mezi třicítkou účastníků radoval Řihák Zbyněk.
Fotbalový oddíl je nejstarším a nejmasovějším oddílem, který je tvořen

Stadion SK Mogul po rekonstrukci hrací plochy
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čtyřmi družstvy.
Žáci starší se v ročníku 2006/07
umístili na 3. místě v OP s 22. body a
skórem 22:34, nejlepším střelcem byl Novotný s 12.góly. Po podzimní části letošního ročníku jsou na posledním 10. místě
bez bodového zisku a skórem 5:79.
Žáci mladší se v ročníku 2006/07
umístili na 6. místě s 16-ti body a skórem 44:48, nejlepším střelcem byl Korčák s 18-ti góly.V podzimní části jsou na
8.místě s 5-ti body a skórem 19:50. Nepříznivou situaci u žákovských mužstev
se postupně snažíme řešit a proto žádáme rodiče, aby nepodléhali emocím a
byli nápomocní při výchově fotbalových
dovedností svých dětí a zejména aby své
kluky k přípravě vedli a podporovali v
činnosti a ne aby v rozehrané soutěži při
minimálním počtu hráčů odváděli své
ratolesti do jiných oddílů bez vědomí
mateřského oddílu, jak to již někteří v
posledním období udělali.
Dorost je stálicí v krajské 1. třídě,
což dlouhá léta svými výkony dokazují. V ročníku 2006/07 se umístili na
8. místě s 36. body a skóre 63:45, mezi
nejlepší střelce patřil s 14 góly Bařák.
V podzimní části jsou na 5. místě s 21.
body a skóre 32:23, mezi střelce patří s
9 góly Šrédl, Šimeček a Školař.
Muži letošní rok zahájili zimním

Plánované akce na příští rok:
so
ne
ne
so
ne
so
so
so
so

5.1.
13:30
6.1.
14:00
20.1.
15:00
26.1.
9:00
3.2.
9:00
9.2.
20:00
16.2.
17:00
23.2.
15:00
1.3.
17:00
8-9.3.
15.-16.3
22.-23.3.

zahájení tréninkové přípravy na jarní sezónu
Valná hromada (sál u Letochů)
ZT Mutěnice Milotice - Vacenovice
ZT Mutěnice Vacenovice - Dubňany
ZT Mutěnice Vacenovice - Tvrdonice
Sportovní ples - sál u Letochů
ZT Mutěnice Vacenovice - Kyjov
ZT Mutěnice Ratíškovice - Vacenovice
ZT Mutěnice Rohatec - Vacenovice
Mutěnice přípravný zápas s mužstvem ze 2.skupiny
přípravné utkání dle počasí na náhradním hřišti
zahájení jarních mistrovských zápasů

turnajem na umělé trávě v Mutěnicích,
kde se umístili na 2. místě. Minulý ročník 2006/07 ukončili v 1. třídě krajské
soutěže na 5. místě s 42 body a skórem
41:28, nejlepším střelcem byl s 8 góly
Nedvěd. Po podzimní části letošního
ročníku jsou na 9. místě s 18 body a
skóre 17:20. Nejlepšími střelci jsou se
4 góly Nedvěd a Voříšek.
Činnost na zrekonstruované hrací
ploše s umělou závlahou byla zahájena
po 10 a půl měsíční odluce k 1.5.2007.
Na podzim byla převedena úprava tribuny, na které byly posazeny plastové
sedačky s kapacitou 196 míst k sezení.
28. 7. jsme oslavili 75. let založení
kopané ve Vacenovicích, u této příleži-

tosti jsme předali děkovné listy naším
významným sponzorům.
Závěrem výbor SK vyslovuje dík
všem, kteří svůj volný čas věnují práci
při řízení nebo výchově mladých sportovců, pomáhají při zabezpečovaní sportovního života ve Vacenovicích a zejména všem sponzorům: Obecnímu úřadu,
drobným podnikatelům a živnostníkům
za dary poskytnuté v průběhu roku na
zabezpečení chodu klubu a činnosti v
něm. Do nového roku 2008 přejeme
všem příznivcům vacenovického sportu hodně zdraví, pracovních úspěchů a
hodně štěstí v osobním životě.
Steinhübel Marian
Sekretář SK Mogul Vacenovice

Hasiči Vacenovice
I v roce 2007 působili v obci pouze jako občanské sdružení, neboť pro
ustavení hasičské zásahové jednotky
nejsou v obci již řadu let vytvořeny
podmínky. Tato neutěšená situace určitým způsobem i limituje zaměření
činnosti celé organizace. Neznamená
to ale, že by organizace byla pasivní
a vykazovala malou nebo nevýraznou
činnost. Opak je pravdou. Přestože rok
2007 byl pro hasiče ve Vacenovicích
složitý, lze konstatovat, že organizace
vyvíjela tak jako každoročně bohatou
činnost.
Jednou z hlavních činností organizace je provozování požárního sportu.
Zde se po dlouhých letech potvrdilo, že
nic netrvá věčně a již vůbec ne úspěchy
na poli sportovním. Vacenovice jako
stálý účastník nejvyšší a nejprestižněj-
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ší celostátní soutěže EXTRALIGY ČR
v POŽÁRNÍ ÚTOKU, přesto že patří v
historických tabulkách mezi 6 nejlepších týmů této soutěže, zaznamenali v
letošním roce nejvyšší propad v celé
své historii. Po velmi průměrných výkonech, zapříčiněných nedostatečnou
výkonností na určitých soutěžních
postech, jsme obsadili „ponižující“ 20.
místo celkového hodnocení v rámci
této celostátní soutěže. Ze stejných důvodů taktéž neuspěl tým Vacenovic ani
v „Okresní požární GRAND-PRIX“ a
obsadil celkově 3. místo za družstvy
hasičů z Petrova a Vlkoše.
Mezi další negativa letošního roku
patří skutečnost, že z důvodu plánované rekonstrukce tréninkového hřiště
na fotbalovém stadiónu, jsme nemohli
pro rok 2007 žádat o zařazení naší sou-

těže do EXTRALIGY ČR v požárním
útoku, čímž jsme jako pořadatel tuto
soutěž po více než 10 letech opustili
a bude velmi složité a náročné dostat
tuto celostátní soutěž zpět do Vacenovic. Letošní již XXX. ročník Memoriálu Mikuláše Bábíka se uskutečnil
jako regionální soutěž zařazená do
GRAND-PRIX okresu Hodonín. Zúčastnilo se jí na 20 soutěžních družstev
a domácí tým skončil na 3. místě.
Po více než 10-ti letech úspěšného
působení v rámci celostátních soutěžích došlo tedy k historicky nejhoršímu umístění. Všechno zlé je však k
něčemu dobré a je důležité, že známe
důvody a umíme pojmenovat příčiny daného stavu. Hlavním důvodem
je skutečnost, že vzhledem k dosavadním podmínkám organizace pro
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svou činnost, nebyla možnost výchovy
vlastních odchovanců z řad dětí a mládeže. O tomto problému se ví již několik let a bylo jen otázkou času, kdy se to
projeví výkonnostně i na soutěžích. V
zájmu zlepšení daného stavu jsme již
koncem roku 2006 začali, na základě
dohody s obcí, budovat vlastní „Sportovně společenský areál“. Tento by měl
do budoucna sloužit jednak jako základna pro výcvik a přípravu hasičů
všech věkových kategorií, dále pak ke
konání hasičských (ale i jiných) soutěží od regionálního významu až po soutěže celostátní. Pokud dá obec Vacenovice, jako majitel pozemku souhlas,
máme zájem o rozšíření areálu o další
sportoviště tak, aby tento také mohl
maximálně sloužit k sportovním volno časovým aktivitám zejména mladé
generaci a také, aby se stal výcvikovým
centrem požárního sportu pro široké okolí. V neposlední řadě se zde do
budoucna předpokládá pořádání různých kulturních a společenských akcí
pro zpestření života v obci.
Přestože pro výstavbu areálu byl
volen velmi problémový pozemek v
lokalitě „Stanoviska“ a vzniklo určité
zdržení s administrativním povolením stavby, podařilo se k dnešnímu

dni vybudovat zavlažovanou soutěžní
dráhu pro požární útok s víceúčelovou
zpevněnou plochou, byly provedeny
dílčí terénní úpravy, hlavní rozvody
elektroinstalace, sklad nářadí a zpevněná plocha pod hlavní objekt a dílčí
oplocení pozemku. Zde je na místě
poděkovat „Obci Vacenovice“ za dosavadní přízeň této akci, která se jednak projevila dlouholetým pronájmem
daného pozemku a také dílčí finanční
podporou výstavby daného areálu. Financování dané stavby je plánováno
z různých zdrojů a je naším zájmem
získat pro daný účel nám dosažitelné
dotace z MŠMT ČR, různých nadací,
Jm K apod. Přesto vzhledem k velmi
složitým půdním podmínkám dané
lokality se již dnes ví, že náklady pro
realizaci daného záměru budou trochu
vyšší, než se původně předpokládalo.
O tom, že hasiči nesedí s rukama v
klíně a nečekají, až jim dá někdo nějaké
peníze svědčí ta skutečnost, že i v roce
2007 jsme 2x provedli sběr kovového
šrotu, provozujeme hospodu u ZUBRA a to vše s cílem vytvořit finanční
základ pro budování daného areálu.
Při této příležitosti chce výbor SDH
Vacenovice poděkovat všem aktivním
členům i nečlenům organizace, kteří

se aktivně podíleli na její činnosti v
roce 2007 a tím přispěli k dosaženým
výsledkům. Aby to nevyznělo, že u hasičů se jen pracuje, je zde nutno uvést,
že hlavním cílem organizace v daných
podmínkách, je vytvářet prostor pro
zájmovou činnost svých členů. Jednak jsou to již zmiňované soutěže v
požárním sportu, kterých jsme v roce
2007 odjeli v rámci celé republiky cca
30 a pochopitelně s tím související tréninky, zimní příprava v tělocvičně i s
fotbálkem a dalším sportovním vyžitím. V neposlední řádě je to také jarní
výcvikové soustředění na Vysočině, ale
i účast např. na různých zimních turnajích v sálové kopané a pod. Z uvedeného důvodu se výbor organizace SDH
Vacenovice obrací na všechny potencionální zájemce o požární sport, ale i
o další činnosti naší organizace, aby se
kdykoliv přihlásili u kteréhokoliv našeho člena. Každý, kdo v dobrém přichází,
bude vítán, ať je mu deset nebo šedesát.
Hasiči ve Vacenovicích přejí všem
svým příznivcům a všem občanům ve
Vacenovicích krásné a pohodové prožití svátků Vánočních, veselý konec
roku 2007 a mnoho zdraví a štěstí do
roku nového.
Hasiči Vacenovice

Vacenovští mlatci
V době Rakouska - Uherska patřila jižní Morava k zemědělsky nejvyspělejším oblastem státu, často byla
označovaná jako obilnice mocnářství.
Vládnoucí Habsburkové si byli dobře
vědomi významu našeho regionu pro
ekonomiku říše, proto také podporovali velkolepé oslavy úrody - hody i
dožínky, jejichž věhlas se dochoval až
do dnešních dob ve formě bohatých
hodových i dožínkových tradic, které
dodnes žijí téměř v každé obci moravského Slovenska. V bývalé monarchii
existovaly jistě úrodnější oblasti, ovšem
pro žírné zemědělství je důležitá optimální konstelace vhodných přírodních podmínek a dobrých hospodářů,
oplývajících lidským umem, pracovitostí a znalostí vyspělých technologií.
Na rozdíl od vinařství, které v naší
okrajové oblasti pěstování vinné révy
nikdy nepatřilo k základním zdrojům
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obživy, pěstování obilí je zde díky ideálním podmínkám hlavním odvětvím
zemědělské výroby od mladší doby kamenné až podnes. Obyvatelé Slovácka
vynikali znalostmi a dovednostmi, spojenými s obilnářstvím po celé Moravě
i dolním Rakousku. Věhlas slováckých
ženců a mlatců žije v dolnorakouských
vsích a městech dodnes. S vynálezem a
rozšířením nové techniky, usnadňující
a podstatně urychlující sklizňové práce - žacích strojů, samovazů, mlátiček
a později kombajnů - význam mlatců
postupně zanikal a jejich um se přesunul na pódia národopisných slavností.
Ve Vacenovicích je mlatecká tradice
velmi silná a bohatá - vacenovští mlatci chodívali každoročně na mlaty až do
Vídně. Ještě donedávna žili pamětníci,
kteří se cest do Vídně každý rok pravidelně účastnili. Mlatecké řemeslo,
je-li možno jej tak nazvat, se naprosto

spontánně a přirozeně předávalo z generace na generaci přímo v rodinách.
I po kolektivizaci a likvidaci selského
stavu přežívala prastará technologie
mlácení obilí cepy v prostředí záhumenkářů až do zavedení kombajnů v
sedmdesátých letech.
V naší obci udržovala mlateckou
tradici parta mlatců, patřících k poslední generaci, která mlácení obilí
cepy převzala od svých předků ještě
jako výrobní technologii. Pamatovali mlaty a sami se jich účastnili jako
mladí mlatci. Dali dohromady skupinu, která se účastnila mnoha národopisných festivalů, ať už jde o Slovácký
rok v Kyjově nebo milotický festival,
jejich zásluhou se rozšířilo povědomí
o šikovných mlatcích z Vacenovic po
celé Moravě a na jejich temperamentní, autentická vystoupení si pamatují
návštěvníci folklórních festivalů do-
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dnes. Mnozí z pamětníků Slováckých
roků vzpomínají na Michala Macháčka, Tondu Synka, Oldřicha Nivnického nebo Ladislava Tomčalu. Letos
zemřel poslední z party mlatců, rodák z Horňácka, pan Ladislav Tomčala. Naši mlatci pravidelně účinkovali
také v tradičních dožínkách, které ve
Vacenovicích organizovali Jan Bábíček
a František Mikulčík. Vacenovští se
účastnili také dožínek krajských a celostátních. Právě na dožínkách v Praze
došlo k nepříjemnému incidentu, když
Tondovi Synkovi nějaký „dobrák“ zapálil snop obilí, který nesl na vidlích,
přímo před tribunou Gustava Husáka.
Na celý incident, včetně následných
nepříjemných opletaček se státní bezpečností, vzpomínal strýc Tonda i po
letech s určitým pocitem hořkosti.
V roce 1996 se na náš soubor obrátili organizátoři národopisného festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích s myšlenkou, že bychom měli
navázat na tradici vacenovských mlatců a předvést mlácení znovu po letech
na festivalu. Členové mužského sboru
a Slováckého krúžku oslovili pana Michala Macháčka a společnými silami
dali dohromady mlatecké pásmo, které po mnohaleté přestávce představilo mlatce z Vacenovic v podání členů
mužského sboru a Slováckého krúžku.
Strýc Michal tam tehdy jako vypravěč
doplnil mlácení o rytmické říkanky.
Ještě dnes slyším, jak areálem Pod Šidlenama zahřmělo strýcovo bujaré
zvolání: „A tož, my vám včíl ukážeme,
jak sa indá mlátívalo !“ Od té doby si
členové Omladiny pořídili nové cepy
a mlatecké vystoupení s názvem „Řeč
cepů“ předvedli na mnoha festivalech,

včetně festivalů v dalekém Řecku nebo
Španělsku. Jméno naší obce je dnes ve
folklorním světě neodmyslitelně spojeno s mlatci.V současné době pokračují
v mlatecké tradici členové Národopisné společnosti, práci s cepy ovládají i
ti nejmladší z nich. Velkou ctí jsou pro
ně každoroční ukázky mlácení obilí,
které předvádí mladí vacenovští mlatci
pro školy a veřejnost ve strážnickém
skanzenu Národního ústavu lidové
kultury. Odkaz mlatců se tedy podařilo ve Vacenovicích zachovat a předávat
dalším generacím.
Pro nás, kteří“ tlačíme káru lidových tradic“ ve Vacenovicích v současné době, jsou staří vacenovští mlatci
velkým vzorem. Přestože se nikdy nepovažovali za folkloristy, jak se dnes
moderně označujeme, ba ani slovo
folklór nepoužívali, ani v mládí nechodili do žádného souboru, kde by se
učili zpívat a tancovat. Nosili ve svém
srdci lásku k tradicím, k písničkám a
zvykům svého rodného kraje, každý
kousek jejich osobnosti byl prodchnutý patriotismem, slováckým temperamentem a trochou furiantství. Považovali za naprosto samozřejmé obléct si
kroj, vzít cep, čepák s dobrým vínem
a jít třeba na Slovácký rok do Kyjova. Žili tím, do čeho se řada dnešních
folkloristů pouze neohrabaně stylizuje.
Jak tato „stará garda“ pomalu vymírá,
vytrácí se z naší dědiny slovácký temperament. Tolik bývalo zpěvu po dědině - třeba na šlahačku, kam se poděl ?
Bojím se domyslet, jak budou vypadat
hody za deset, patnáct let. Možná nás
kulturně uspokojí třeba hodový průvod amerických krásek, točících paličkou a pozadím. Naše rodná obec má

obrovský potenciál právě v lidových
tradicích. Na svých cestách s Omladinou po Evropě se všude setkáváme
s obrovským zájmem o naši lidovou
kulturu, náš kroj patří bez nadsázky k
nejkrásnějším na světě. Do paměti se
mi vrylo neskutečné ohromení obyvatel anglického Alnwicku, když se v
průvodu městem objevil hodový špalír
dívek z Vacenovic v parádních krojích
a verbující chlapci. Po celou dobu festivalu jsme byli středem pozornosti,
naše kroje se objevovaly na titulních
stránkách zdejších novin. O naši lidovou kulturu se však musíme starat, jinak nám umře. Pravým důvodem budování muzea ve Vacenovicích je to, že
se kvůli nezájmu mladých lidí obáváme nejhoršího. Nezájem mladých lidí
o tradice své rodné obce je jen důsledkem nezájmu jejich rodičů, kteří ve
svých potomcích vlastně žádný zájem
vzbudit nedokázali. Je velmi sobecké,
že právě na Slovácku, kde nám naši
předkové odkázali tak bohaté tradice,
s takovou pracností uchovávali po celé
generace nádherný kroj, dali nám tak
silný osobní příklad ve svých vlastních
životních osudech, my toto „rodinné
stříbro“ nedokážeme předat vlastním
dětem. Místo toho plýtváme jejich
temperamentem v aktivitách, pocházejících z kulturně chudých zemí, které nám naše tradice upřímně závidí.
Dětský soubor Oskoruška přijal do
svých řad nové posily dětí z mateřské
školy. Věnujme se jim naplno, naučme
je vnímat jedinečné bohatství našich
tradic, ať jsou pro ně přirozenou a samozřejmou součástí jejich života. Jsou
naší poslední nadějí.
Miroslav Blahušek

Bez klobúku lebo šátku néni kroj celý
Trvalo nám to řadu let, ale už jsme
na to přišli také. Mohu s čistým svědomím říct, že v posledních letech vystupují členové souboru Omladina vždy
s pokrývkami hlavy. Ten šílený mýtus,
že chlapi ( šohaji) přes pole s klobúkem
nechodili je snad opravdu pryč! Opak
byl pravdou, dřív chlap když šel spat,
tak si poslední zdělal klobúk a ráno
si ho první nasadíl. A z chalupy bez
něho nevyšel, to vždy říkám klukům v
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kroji na hody. A což teprve ženy nebo
dívky? Ty si mohly vybírat co na sebe.
Výsadou svobodných je zarejděný turečák na rožek a ohrada. Vdané pak
mají jako svou doménu čepec. Šatku,
harasák nebo turečák na „babušu“pak
mohly nosit všechny, ale i to jen do
určitého věku. Stařenku v parádním
čepci a pávce už vidět nebylo. Doma
i v okolí občas žasnu nad pohledem
na vdanou ženu bez pokrývky hlavy

nebo v ohradě a nezbývá, než si říct,
že je to její ostuda. Co se stalo, že lidé
začali v posledních desetiletích nosit
co se jim zlíbilo? Možná byly stařenky rády, že kroj na vnučku dostali i
bez šátku. “Psí službu“ krojové čistotě
dělaly také zpěvačky dechovek, které
měly třeba pěkný nažehlený kroj, ale
na hlavě barevný modermí účes. Inu,
někteří lidé estetický cit mají, jiným
prostě chybí.
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Dnes už se lidé snaží „nastrójit jak
sa patří“ - raději se přijdou poradit a
mnohdy jsou překvapeni když odpovím, že obě kombinace jsou správné.
I když jedeme se souborem do zahraničí, nevyžadujeme uniformitu krojovaných, svobodné chodí za svobodné,
vdané za vdané. Není důvod nevyužívat pestrost našich krojů. Mnozí jistě
namítnou, že je to jedno, že přeháním,
ale věřte nebo ne, v obecenstvu je dost
znalých lidí, kteří mne po hodech nebo
různých vystoupeních upozorňují na
chyby a nedostatky, a přitom nejsou
místní! Nejhorší na celé věci je fakt, že
v dnešní době je díky dostupnosti záznamové techniky na folklórních akcích pořízeno množství fotografií i vi-

deozáznamů, které pak prezentují náš
kroj doslova po celém světě - a to i se
všemi nešvary. V nošení kroje spočívá
proto i kus osobní zodpovědnosti.
Další pravidlo, které jsme obnovili, byla výsada nosit černý šátek pouze
pro stárku. Trvalo to rovněž několik let,
ale podařilo se. Teď poznáme stárku na
našich hodech zdaleka. Říkalo se, že
je to můj výmysl, ale v době, kdy pan
Vaculka natočil první hody, jsem ještě
nebyla na světě. Tento zvyk si stárky
zavedly již v 60. letech. Věděla jsem
o tom z doslechu a videozáznamy mi
tuto informaci potvrdily. Každá obec
prochází obdobím, kdy je to s dodržováním tradic střídavě lepší nebo horší.
Tak například první impuls k tomu, že

jsme k malému kroji vrátili na hlavy
bílé šatky byl z Ratíškovic. Tehdy mě
potkala na obecním úřadě jedna známá a vytýkala mi, že máme holé hlavy
k masovce a malým rukávečkám. Nedávno jsme se opět sešli a známá si stěžovala , že v současné době mají tento
problém s některými děvčaty u nich.
Všude je skupina nadšenců, kteří
se o tradice zajímají a někdy to nemají ve svých obcích lehké. V některých
věcech, které mám několikrát podložené jsem nekompromisní, o jiných si
znalosti ráda rozšířím. Pokud se vám
někdy zdá, že pravdu nemám, ráda si
váš názor a radu vyslechnu.
Petra Blahušková
foto k článku najdete na str. 28

Dětský soubor Oskoruška
Vloni si dětský soubor konečně dal
ke svým 10. narozeninám jméno. S
výběrem nám pomohli diváci a okolní dětské soubory, které nám přijely
popřát 24. září 2006 do orelského areálu u mateřské školky. Krásné nedělní
odpoledne si děti zpříjemnily pečením
arteplí - tak se také pořad jmenoval.
Překvapením byli tzv. odpadlíci - bývalí členové dětského souboru, kteří si
po 6-7 letech opět vyzkoušeli tancovat
na pódiu skočnou a další lidové tance.
6. ledna tohoto roku děti opět chodily po tříkrálové koledě, bohužel už
nechodí malí krojovaní kluci po šla-

hačce - kluků je v souboru žalostně
málo! Z důvodu malého počtu členů
se v červnu spojil náš soubor se souborem z Milotic. Společně pak následovala 3 vystoupení. V červenci na
dožínkách ve strážnickém skanzenu, v
srpnu pak na Slováckém roku v Kyjově
a v září při otvírání muzea ve Vacenovicích, kde děti občas přiložily ruku k
dílu a pomohly s jednoduššími pracemi při budování muzea.
Také na hody posílily děti řady krojovaných při mši svaté i v hodovém
průvodě. Všechny naše příznivce zveme opět po roce na tradiční vánoční

besídku se živým Betlémem, pořádanou 23. prosince od 17ti hodin. Tentokrát jsme pozvali také děti předškolního věku aby se s námi přišly poklonit
Ježíškovi. Program svým vystoupením
zpestří děti ze Skoronic pod vedením
paní Marie Holcmanové. Ve Skoronicích děti opět nacvičují novou divadelní hru ,a tak se můžeme těšit v dubnu
2008 na pohádku.
Za dětský soubor přeji všem příjemné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok 2008.
Petra Blahušková
foto k článku najdete na str. 27

Ženský sbor Marijánky
Členky sboru „dostaly odvahu“ obléci se ke zpěvu do svátečních krojů při
slavnostních církevních obřadech. Podle ročního období mohou občanům
ukázat různé druhy krojových doplňků,
které kdysi starší ženy nosily na Boží
tělo, Pouť, Hody nebo Nový rok.
Marijánky nezapomněly ani na
„světské obřady“. Podpořily úroveň plesu ve Vacenovicích a 6. ledna byly pozvány na přehlídkový krojový ples do
Prušánek. Měly radost z chvály podlužáckých žen, které obdivovaly krásu výšivek a upravenost ženské hlavy v čepci
nebo v šatce.
Kulturní akcí roku, na kterou se těši-
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ly snad nejvíce, bylo setkání mužských
sborů ve Vacenovicích v neděli 17.
února. V hospodě U Letochů se snažily zpestřit žertovnými písněmi ryze
chlapský repertoár. Vzpomínají na neopakovatelnou atmosféru pohody, která
se šířila mezi aktivními zpěváky i pasivními posluchači.
Podobně silný zážitek jim poskytla
účast na Slováckém roku v Kyjově 11.
srpna.
Marijánky se poprvé zúčastnily krojovaného průvodu městem. Ve
svých dvou vystoupeních dostaly možnost přenášet svou radost ze zpěvu na
přihlížející hosty festivalu.

17. února měly příležitost porovnat
se s jinými ženskými sbory na přehlídce v Dolních Dunajovicích. Přivítalo je
nejenom kvalitní víno, ale především
milé a přátelské pohostinství.
Podobně dobře se jim zpívalo 31.
března ve Staré Břeclavě. Pěknou vzpomínku mají na vinařskou obec Čejkovice, kde měly 19. května zpívání při
doprovodu cimbálové muziky. Velice
rádi jezdí do Hroznová Lhoty. Tentokráte ji navštívily 2. září a zazpívaly si v
přehlídce mužských sborů.
23. září podpořily svou účastí bohatý kulturní pořad NSV při otvírání
místního muzea.
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Jediné nekrojové vystoupení bylo 1.
října v Hodoníně v rámci společenské
akce týden knihoven. 17. 11. navštívily
opět Hodonín a to při příležitosti oslav
135. výročí založení Sokola. Vacenovské kroje a písničky obohatily úroveň
Sokolské akademie.
Marijánky si velice váží pomoci, rad
a také příkladného vzoru života svých
„kostymérek“. Tak žertovně oslovují
místní starší ženy, které u nás v krojích
nejenom chodí, ale také je i umělecky
vytvářejí a v původní kráse udržují. Jsou

nepostradatelné i v radách, jak se má
kroj správně obléci. V roce 2007 slavily
75- leté výročí narození paní Ludmila
Mikulčíková a paní Růžena Gasnárková. Marijánky jim při této příležitosti
upřímně děkovaly za jejich obětavou
pomoc a za nezištnou podporu společensko-kulturního života obce.
Členky sboru jsou spolu rádi nejenom při kulturních vystoupeních, ale v
tomto roce si „stmelily“ kolektiv i společnou návštěvou divadelních představení (Uh. Hradiště, Brno) a aqua centra

(Uh.Brod). A co jim dodalo obzvláštní
vzpruhu do dalšího života? Rekreačně-zdravotní pobyt v Horní Bečvě ve
dnech 24. - 29. července. Ocenily krásu
Beskyd, milé lidi a dostaly možnost navázat kontakty s dalšími sbory.
Aktivity roku 2007 je inspirovaly
k tomu, aby se pokusily zahájit pravidelná setkávání ženských sborů. Nejenom, že mohou „oplatit“ návštěvy, ale
dostanou také příležitost vyzvednout
tvořivou práci místních lidí.
foto k článku najdete na str. 28

Mužský sbor z Vacenovic o. s.
První akcí, které se náš sbor v letošním roce zúčastnil, byl 6.ledna „Druhý
mužácký ples“ v Prušánkách. Velmi
dobře připravený ples a perfektní výkony všech zúčastněných nezklamaly naše
očekávání. 27. ledna jsme přijali pozvání ještě více na jih a to do Staré Břeclavi
na krojový ples, který jsme oživili písničkami z našeho regionu.
Neděle 11. února 2007 byl den, na
který jsme se obzvláště těšili. V domácím prostředí, v sále Hospody U Letochů, jsme uspořádali „Páté předfašaňkové setkání mužských sborů“. Na této
již tradiční akci, kterou náš sbor pořádá
každý lichý rok, vystoupilo více než 180
zpěváků z jedenácti sborů a jako host
zazpívaly naše Marijánky. Tímto bych
chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří přispěli k dobrému průběhu celého
setkání. Spokojenost našich hostů pro
nás byla tou největší odměnou.
24. března jsme „pomohli“ vstoupit
do další padesátky života kamarádovi z
našeho sboru Laďovi Měchurovi.
Mezi naše činnosti nepatří jenom
zpěv. Při druhém ročníku „Daruj krev
s mužským sborem“ jsme „dobrovolně
pustili žilou“ na transfuzní stanici v Kyjově. V březnu 2008 chceme uspořádat
3. ročník, na který bychom chtěli pozvat
hlavně nové i nezpívající zájemce o tuto
jistě velmi prospěšnou činnost.
Pevným místem v kalendáři je poslední neděle v dubnu – to jsou totiž
Dubňany, s letos již sedmnáctým setkáním mužských sborů.
Ve středu 2. května jsme vyměnili
kroje za montérky a provedli úklid lesa
– prostor mezi Šmelcem a drůbežárnou. Byli jsme připraveni na všechno,
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ale i přesto jsme byli výsledkem šokováni. Les ukrýval velké množství PET
lahví, různé papíry, staré pneumatiky,
záchodovou mísu, PVC z kabelů a kostru z grilovaného selátka.
Měsíc květen je asi nejpříhodnějším
obdobím pro setkávání sborů, alespoň
co se jejich počtu týká. 19. května jsme
odpoledne zpívali na „Vinných trzích“
v Čejkovicích a večer a v noci zněly
naše hlasy u sousedů v Ratíškovicích na
8.ročníku „Zpívání pod Náklem“. V sobotu 26. května proběhlo za krásného
počasí „8. májové zpívání“ v příjemném
prostředí vinných sklepů u Nechor v
Prušánkách. Rozezpívané Nechory jsme
pozdě večer opouštěli velmi neradi, ale
museli jsme, protože už ve 4 hodiny ráno
jsme začínali se zpěvem koseckých písní
v zámeckém parku v Buchlovicích.
3. června jsme nechyběli na 6. ročníku „Zpívání mužských sborů“ v nádherném prostředí Státního zámku Milotice.
7. července vyjel náš sbor do místa
dosti vzdáleného a pro nás tehdy ještě
neznámého. Do Dolních Dunajovic nás
pozval tamní mužský sbor na setkání s
názvem „A když dojde sobotěnka“.
9. – 12. srpna proběhla nejvýznamnější přehlídka lidové kultury národopisné oblasti Kyjovského Slovácka
– Slovácký rok v Kyjově. Kromě průvodu jsme s Marijánkama v sobotu odpoledne zazpívali na kyjovském náměstí v
pořadu „Pojďte mezi nás“ a večer u kaple Sv. Josefa v pořadu „Ráno vstávajíce“.
K začátku září patří již tradičně setkání sborů v Hroznové Lhotě – to letošní proběhlo v neděli 2. září a opět
v nezapomenutelném přátelském pro-

středí . V sobotu 8.září jsme zpívali na
„Slováckých slavnostech vína a otevřených památek“ v Uherském Hradišti, kam nás pozval pořádající mužský
sbor z Kunovic – zpívali jsme zde poprvé a vzhledem k vynikající atmosféře věříme, že jsme v těchto končinách
nezpívali naposledy. 16. září uspořádal
mikroregion Nový dvůr 5. trh místních
produktů na nádvoří zámku v Miloticích. Tady jsme na chvíli opustili folklorní pole a při reprezentaci Vacenovic
jsme překvapili zpěvem písniček z 60. a
70. let. Každého z nás potěšilo, že si je
s námi rádi zazpívali všichni přítomní
diváci.
Prosinec – to je období příprav na
Vánoce. Tento čas jsme chtěli zpříjemnit i starším spoluobčanům, a proto
jsme uspořádali vánoční koncerty v
domovech důchodců v Kyjově a v Hodoníně.
23. prosince si Vás dovolujeme pozvat na „Zpívání u vánočního stromu“
před obecním úřadem.
Jelikož doba vánoční v rámci církevního roku nekončí rozdáním dárků
pod stromečkem, ale až 6. ledna, pořádá náš sbor a jeho hosté 30. prosince v
15 hodin „Vánoční koncert“ v kostele
Božského Srdce Páně ve Vacenovicích.
Přijďte si nejen poslechnout, ale i zazpívat nádherné koledy.
Děkujeme našim posluchačům i
divákům za přízeň, rodinám za obrovskou podporu a trpělivost a Vám všem
přejeme krásné prožití svátků vánočních a úspěšný nový rok 2008.
Mužský sbor z Vacenovic o.s.
Zdeněk Novotný
foto k článku najdete na str. 28
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Rok s dechovou hudbou Vacenovjáci
Další rok je pomalu za námi a je
proto čas se na chvíli zastavit a poohlédnout se za tím minulým rokem
2007. Každý začátek kalendářního
roku je pro nás ve znamení plesů.
Nejinak tomu bylo i v roce 2007. 13.
ledna jsme zahajovali plesovou sezónu v Křepicích plesem hasičů. No a
tím posledním byl muzikantský ples
ve Skalici. Z květnových akcí bych určitě zmínil krásný koncert v Holíšově
v Jižních Čechách. Ten již tradičně
pořádá Josef Pospíšil, kterého příznivci dechovky určitě znají z televizních
obrazovek jako autora moderátora dechovkového pořadu „Za vesnickými
muzikanty“. Tento koncert byl věnován hudebnímu skladateli Blahoslavu
Smišovskému. A tak zaznělo několik
skladeb tohoto výborného hudebního skladatele a skvělého člověka, se
kterým nás pojí velké přátelství. Ško-

da, že se tohoto koncertu nemohl ze
zdravotních důvodů zúčastnit. Přesto
potlesk zaplněného sálu (bezmála 500
lidí) patřil i jemu.
Červen jsme začínali přehlídkou
dechových hudeb v Tvrdonicích, která
zahajovala slavnosti „Podluží v písni
a tanci“. No a 8. června jsme natáčeli
TV pořad pro Českou televizi Praha. Natáčení to bylo velmi příjemné.
Jak jinak, když se natáčelo celý den v
krásném prostředí pivovaru Holba v
Hanušovicích, kde teklo pivo zdarma
po celý den. Tento pořad jste mohli
vidět na obrazovkách ČT 27. října.
Ve čtvrtek 22. listopadu jsme koncertovali v hodonínském kulturním
domě spolu se slovenskou Vlčovankou. Byl to krásný společný koncert
kapel z obou břehů řeky Moravy.
Jako konferenciéra jsme si pozvali
Jožku Šmukaře. No a to je samozřej-

mě jen zlomek akcí dechové hudby
Vacenovjáci v roce 2007. Pro každého muzikanta je největší radost,
hrát před plným sálem spokojených
posluchačů. A to se nám (musím zaklepat na dřevo) zatím většinou daří.
Proto bych rád popřál všem členům
DH Vacenovjáci pevný nátisk, stále
spokojené posluchače a rodinné zázemí, bez kterého takto časově náročný koníček dělat nejde. Vám všem
přeji radostné Vánoce, šťastný nový
rok 2008 a mnoho příjemných chvil
strávených při dobré dechovce.
Petr Grufík
Kapelník DH Vacenovjáci
foto k článku najdete na str. 28

NA VŠECHNY 4
Milí čtenáři,
ještě jsme se nestačili pořádně
rozkoukat v letošním roce a už je tu
skoro jeho konec. A tak nastal čas, jej
zhodnotit a informovat Vás o všem, co
jsme v něm prožili, čeho jsme dosáhli
a zda byl pro nás vlastně úspěšný.
Podle mě byl velmi náročný i
úspěšný zároveň. Do začátku roku
jsme vtrhli pořádnou koncertovou
šňůrou, která se s námi táhla až do
poloviny září. Potom nastal čas odpočinku, tvoření a příprav na Vánoční koncerty a možná i na přípravu
nového CD. Na začátku roku jsme
spustili velmi očekávané webové
stránky a začali jsme útočit na televizní hudební stanice s našim klipem
k písni „Přísahám“. V únoru byl tento klip nasazen do hitparády „Výtah“
na TV Óčko, kde jsme soutěžili s dalšími dvěma klipy a v diváckém hlasování jsme zvítězili a postoupili do
měsíčního kola, ve kterém byl souboj
těžší a jen o několik málo hlasů jsme
už bohužel nepostoupili. Ale i tak to
pro nás byla velká reklama i zkušenost. O to víc nás to hnalo kupředu
a začátkem června jsme natočili v
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pražském studiu TV Óčka náš v pořadí 2. klip k písni „Parodie“. I tento
klip jste mohli několikrát shlédnout
na již zmíněné televizní stanici. Vy,
kdo jste tyto klipy ještě neviděli, nevěšte hlavu, máte možnost je shlédnout na našich webových stránkách
www.navsechny4.cz.
Dalším úspěchem bylo i to, že
naši píseň Přísahám nasadilo do hitparády Ranvej regionální rádio JIH,
kde jsme se prakticky celé léto drželi
mezi prvními příčkami.
Pro nás asi největším koncertním
úspěchem bylo vystoupení na festi-

valu Rock for People v Hradci Králové, kam jsme se po opravdu těžkém
boji dostali a myslím si, že tím jsme
se i částečně zbavili nálepky „regionální kapela“. Další možnost, zahrát
si na jednom z nejznámějším festivalů u nás, jsme měli na Open air
music festivalu v Trutnově. Obě tato
vystoupení v nás zanechala spoustu hudební atmosféry a také nám to
dodalo spoustu sil do dalšího tvoření. Uvidíme, zda i příští rok bude
tak úspěšný, ne-li více a budeme mít
více možností si na těchto velkých
festivalech znovu zahrát. Na konci
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prázdnin jsme pořádali každoroční
Rock Tea Party na Březíčku, která
byla díky našim fanouškům úžasná.
Pro ty, co na Rock Tea Party nebyli a chtěli by nás vidět, chystáme 2.
Vánoční koncert ve Vacenovicích
v sále u Letochů. Tento Vánoční
koncert bude opravdu netradiční,
protože letos bude maškarní, tak si

všichni nezapomeňte nachystat pořádné převleky. Nejlepší maska bude
odměněna cenou. Jste všichni zváni
na skvělou atmosféru a hlavně na super hudbu, která se bude linout na
Štěpána Vacenovicemi. Za zmínku
jistě ještě stojí další hudební soutěž
„Hybaj na plac“, která právě probíhá
a ve které jsme postoupili do užšího

výběru, tak nám držte palce.
Co dodat na závěr. Děkujeme
všem, co nás po celý rok podporovali ve všech směrech a za celou skupinu Na všechny 4 Vám chci popřát
krásné a pohodové Vánoční svátky a
úspěšný nový rok.
Zdeněk Fridrich/Na všechny 4
www.navsechny4.cz

Národopisná společnost
Celý letošní rok byl pro členy Národopisné společnosti ve znamení
prací na budování muzea, zvláště pak
v jeho první půlce nebyl čas takřka
na žádné jiné aktivity. Nicméně byl
uplynulý rok mimořádně bohatý na
důležité folklórní akce, na které bylo
nutné náležitě se připravit. Šestého května hostila naše obec putovní
„Soutěž o nejlepšího tanečníka kyjovského verbuňku“, ve které zvítězil
Jakub Džubera z Kyjova. Soutěž, do
které se přihlásilo jedenáct soutěžících, spolufinancoval kromě Národopisné společnosti a Obce Vacenovice
také Jihomoravský kraj.
I přes starosti s dokončením prací
na muzeu v termínu zvládli členové
všech složek náročnou přípravu na
dožínky , které spolu s milotickým
souborem předvedli ve strážnickém
skanzenu v rámci pořadu Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice
97. Také příprava na největší slavnost
na Kyjovsku, jíž je bezesporu Slovácký
rok v Kyjově, dala všem složkám Národopisné společnosti pořádně zabrat.

Taneční pár, složený ze zkušených
tanečníků souboru Omladina Jitky
Ingrové a Petra Harcy účinkoval spolu s gajdošskou muzikou v komorním
pořadu, věnovaném sběratelce Miladě
Bimkové, v němž předvedl lidový tanec Slovenská z Vacenovic. Sobotní
festivalový den byl vystoupeními přímo nabitý. Hned ráno vystupovali členové dětského souboru a Omladiny na
lidovém jarmarku na náměstí a sotva
stihli splnit své závazky na přehlídce krojů „I v jednoduchosti je krása“,
kde předvedli mimo jiné obnovený
mlatecký kroj z Vacenovic a dva typy
legrútského kroje - rekonstruovaný z
doby před 1. světovou válkou a současný. Hned po průvodě městem spěchali
členové Omladiny vystupovat do pořadu „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“,
kde tradičně předváděli mlácení obilí.
Večer je pak čekalo nejdůležitější číslo
dne v pořadu pravidelně pracujících
souborů regionu „Z jedného hnízda,
z různých vajec“. Odlehčenou formou
sobě vlastní zpracovali aktuální příběh
rodičů, majících starosti s jejich přelé-

Nové projekty
V roce 2007 vydala Národopisná společnost Vacenovice publikaci brněnské
etnografky a výtvarnice Olgy Vlasákové s názvem OD MEDU K PERNÍKU.
Křest knížky, na jejíž vydání přispěl Jihomoravský kraj, proběhne na vánoční
besídce. Dalším realizovaným projektem je informační tabule na Rúdníku, která
bude návštěvníky tohoto památného místa informovat o jeho pohnuté historii
a zajímavostech, součástí je i podrobná mapa bzenecké Dúbravy a vyřezávaný
rozcestník. Informační tabule, na níž přispěli Dobročinný fond Philip Morris,
Obec Vacenovice a Město Bzenec, bude hotová do konce roku 2007.
Výčet aktivit Národopisné společnosti v roce 2007 je skutečně vyčerpávající.
Dík za to, že se všechny projekty podařilo včas dokončit patří našim členům i jejich rodinám a všem našim příznivcům. Všem lidem dobré vůle přejeme příjemné
prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání v roce 2008.
Ing.Miroslav Blahušek
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tavou dcerou. Večer pak uzavřel mužský sbor, který se svou scénkou „Práce
ve sklepě“ účinkoval v pořadu „Ráno
vstávajíce“. V neděli pak Mužský sbor a
Omladina hostovali v pořadu „Chlapská pýcha“ v městském parku.
Nejvýznamnější podzimní akcí
bylo slavnostní dokončení muzea s názvem „A JE TO!“ Důležitou slavností
byly samozřejmě také hody, které byly
mimořádně vydařené nejen zásluhou
hezkého počasí, ale zejména stárky
Julie Harcové, stárka Radka Bábíčka a
hospodářů Ludmily a Josefa Rygarových. Podzimní sezónu tradičně uzavřela Kateřinská zábava se skupinou
JAMA. Naše příznivce si letos ještě
dovolujeme pozvat na tradiční pořad
Vánoce na Moravě 23. prosince, a ty,
kdo si chtějí vychutnat kouzlo štědrovečerní přírody pak zveme 24. prosince o půlnoci na Štědrovečerní gajdošské nokturno u kapličky na Rúdníku.
Krojový ples je připraven vzhledem ke
krátkému masopustu již na 19. ledna a
bude opět pořádán na podporu muzea
ve Vacenovicích.
jednatel NSV,o.s.
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A JE TO !
Po dlouhé a strastiplné cestě jsme
zplnomocněni oznámit, že muzeum
ve Vacenovicích je dokončeno. Ale ne
tak docela. Chybí ještě dřevěná rýna a
dvířka na komínech. A hodiny na noční proud. Jedny dveře nejdou zavřít a ...
Nicméně už to docela funguje. Barák se
má prý budovat celý život (no, potěš nás
Pán Bůh). Za ty čtyři roky, co tam maturujeme, jsme se naučili ledaco. Třeba
omítat kotovice unimaltem, natírat dřevěnou podlahu včelím voskem, vyrobit
trámový strop, kamennou dlažbu nebo
zplodit projekt pro Evropskou unii. A
taky boží trpělivosti - to při kontrole dokladů na SZIFu nebo při žebrání u místních sponzorů, kteří stejně většinou nic
nedali, předstírání slepoty u nedodělků
dodavatelů, protože hoří termín, aj.
Ale přesto jsme si mohli letos na
podzim trochu oddechnout a říct si A
JE TO!
Rozhodně to všecko nebylo zadarmo.
První krok udělala naše obec, když domek koupila a zaplatila rekonstrukci vazby. Krytinu jsme si sehnali sami, pravda,
většinou zadarmo. Na podřezání a izolaci přispěla padesáti tisíci ze svého dobročinného fondu firma Philip Morris. Tím
byl barák z nejhoršího venku, nebo spíš
se jen zastavilo jeho další chátrání. Přišlo na řadu shánění financí. Zkusili jsme
Jihomoravský kraj, bezvýsledně. Místní
firmy nás zklamaly taktéž - inu, fotbal je
přednější a kulturní dědictví se do extraligy nedostane. Přispěly jen firmy Bartech, Milan Rupec, elektro Pavel Riesz
a Josef Měchura. Tak jsme se vrhli na
tenký led unijních projektů a štěstí se na
nás usmálo. Náš projekt, podaný do operačního programu Zemědělství uspěl a
mohli jsme začít s celkovou rekonstrukcí
objektu. Kamenem úrazu byla naše povinnost předfinancovat projekt ve výši
545.000,- Kč. To bylo zlé. Banky ne a ne
půjčit, až se nás zželelo České spořitelně
a po nekonečných jednání nám půjčila
350.000,- Zbytek jme museli dát ze svých
úspor, hodně nás založili naši členové a
obec. Jen díky nim jsme mohli náš projekt koncem června letošního roku dokončit. Nebo téměř dokončit. Drobné
úpravy a dodělávky jsme prováděli až do
září. Ještě nám zbylo na nové pódium a
překrásný nový záchod.Kdo jste byli na
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slavnostním otevření 23. září, mohli jste
si ho vyzkoušet. Dodnes jsme v muzeu
utopili 650.000,- korun. Nebýt dvou tisíc
brigádnických hodin našich členů, bylo
by to ovšem daleko víc.
Co včíl ?
V současné době jsme zahájili neméně důležitou etapu - postupné vybavování muzea. Začali jsme u sálu ve
dvorní části - požádali jsme Jihomoravský kraj o dotaci na hezké nové židle,
dataprojektor, kvalitní ozvučení sálu,
notebook a filmový skener, abychom
mohli pokračovat v národopisné práci - sběru dat a jejich prezentaci vám,
návštěvníkům muzea. Protože plocha
pro výstavy je poměrně malá, chceme
ji rozšířit právě pomocí moderní audiovizuální techniky a připravit vám
výtečný zážitek při návštěvě našich výstav. V přední části nás čeká instalace
vitrín pro exponáty, postupná rekonstrukce a konzervace nábytku, který
už máme nachystaný, musíme koupit
pěkná krbová kamna do sálu, venku
zasadit stromy. Sehnali jsme nádherné
staré kachlovky, ale to je zatím hudba
budoucnosti. První výstavu má muzeum už za sebou - v době hodů uspořádal Franta Setínský exkluzivní výstavu

svých řezeb. V době fašaňku chystáme
výstavu NAŠI ZABIJÁČI, věnovanou
dodnes všeobecně váženým osobám
na slovácké vesnici - lidovým řezníkům. Součástí výstavy bude vysněná
zabijačka, plánovaná už od začátku
budování muzea v roce 2004. Další
akci můžete navštívit v době velikonoc
a vacenovické púti.
Co potom ?
Nyní pracujeme na projektu rozšíření muzea - zahrnuje přístavbu
návratí, kde budou záchody, expozice
zemědělského nářadí a stolařské dílny
ze začátku 20. století, přístavba zadní
části se skladovacími prostory, vybudování přístřešku pro dřevěné exponáty a opravu sklepa. Potřebné finance
hodláme shánět opět z fondů Evropské
unie. V roce 2008 bude zprovozněno
lapidárium - kolekce kamenů, obsahující kamenný portál kombálku, hraniční kameny hrabství, mlýnské kameny,
kamennou hlavici sloupu, atd.
Věříme, že naše muzeum obohatí
kulturní život v obci a přispěje k záchraně kulturního dědictví Vacenovic
a jeho návratu zajímavou formou vám,
jejich občanům.
Ing.Miroslav Blahušek

Jak můžete pomoct i vy ?
1. Návštěva některé z kulturních akcí,
pořádané NSV
2. Sponzorským darem na účet
3. Účastí na některé z brigád
4. Darováním stavebního materiálu
5. Darováním exponátu do sbírek

Otvírání muzea
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Ulice Jezérka po dokončení

Oprava komunikace ulice Jezérka

Muzeum před rekonstrukcí
Paní Dobromila Řiháková - malování muzea

Sál muzea
Muzeum po rekonstrukci

Omladina dožínky ve Strážnici

Otevírání muzea
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DH Vacenovjáci

Vacenovská chasa

Marijánky

Mužský sbor z Vacenovic

Omladina
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