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Vacenovice v dnešních dnech procházejí náročným
obdobím výstavby komunikace. Ještě jsme se neotřepali
z výstavby chodníků ve středu obce, už náš každodenní
život ovlivňují rozsáhlé stavební práce, nejrůznější omezení, zvýšená prašnost i hlučnost a pohyb těžkých strojů.
Jsem ráda, že si uvědomujete, že bez omezení nejde jakákoliv výstavba zvládnout a že s trpělivostí a s pochopením
snášíte všechny tyto stavební útrapy. Oprava krajské komunikace se pomalu blíží ke konci a naše obec bude zase
vypadat lépe.
V centru obce se pomalu dokončují i další dva projekty.
Půda základní školy je stavebně dokončena a už chybí jen
některá dovybavení. Jelikož se jedná o projekt podpořený
v rámci Integrovaného operačního programu, výzva Mimoškolní vzdělávání, máme zde mimo jiné i vybavení pro
děvčata, která mají chuť se naučit šít a pro chlapce, které baví elektrotechnika a slaboproudá zařízení. Sousední
Habánský sklep a přístupové schodiště k obecnímu úřadu jsou stavebně rovněž hotovy. Do habánského muzea
se dokončují výstavní vitrínky, proběhlo výběrové řízení
na dodavatele nábytku a na schodech nám chybí už jen
zábradlí, odpadkové koše a výsadba zeleně, která proběhne až v příznivějších podzimních měsících. Po dokončení
budou stavby slavnostně otevřeny. Všichni jste samozřejmě srdečně zváni.
Další stavbou ve středu obce je víceúčelové hřiště
za základní školou. To bude dokončeno koncem července.
V červnu jsme na tuto 70 % dotovanou stavbu měli kontrolu, která proběhla bez připomínek. To nás těší, jelikož
každá dotační stavba je bedlivě sledována a jakákoliv odchylka od původní žádosti, či projektu, je velmi složitě dokladována a musíme s předstihem žádat o schválení. Což
u stavby hřiště není až takový problém, ale u tak náročné
stavby, jako je rekonstrukce půdy školy, to už vyžaduje
pečlivý dohled a mnohdy pevné nervy.
Pevnost svých nervů jsem si prověřila i v minulém týdnu,
kdy jsem byla konzultovat náš dům pro seniory. O finanční podporu na tuto stavbu žádáme už několik let a moc
se nám nedaří. Máme zajímavý projekt s uživatelsky příjemnými byty pro seniory, ale díky podmínkám dotace se
určité parametry bytu musí měnit. Nebudu zde zdlouhavě
vysvětlovat v čem je problém, ale věřte, že tento projekt
zná už celé Ministerstvo pro místní rozvoj a bývalou ministryni jsem v rámci přímé konzultace na nesmyslné podmínky dotace značně rozlítila. Přesto věřím, že tentokrát
se finanční podpora v řádech cca 12 mil. podaří vyjednat.
Dokončeny máme i některé malé sakrální stavby. Z dotace Jihomoravského kraje byla podpořena oprava kříže
při cestě k Myslivně. Rovněž Panna Marie Lurdská při cyklostezce na Vinohrádky se dočkala rekonstrukce. Jsme
pyšní, že se nám i na tyto malé stavby daří získat alespoň
drobný peníz na opravy a rekonstrukce a nemusí se sahat
do obecního rozpočtu. Jihomoravský kraj nám v tomto

roce přispěl 70 000 Kč i na údržbu cyklostezky a 48 000 Kč
na program Zdravá obec, díky kterému proběhla v minulém týdnu jedna z plánovaných akcí roku 2019 „Senioři
bez nehod“.
A co nás čeká dál? Jak jsem již avizovala, předpokládáme, že v roce 2020 se pustíme do stavby domu pro seniory.
V jarních měsících jsme podali žádost na Venkovní učebnu
na dvorku základní školy. Jedná se o projekt, který zahrnuje úpravu povrchů na dvorku, ve svahu bude vytvořeno
hlediště s jednoduchým zastíněním a celý prostor bude
vybaven prvky k výuce prvouky, přírodopisu a zeměpisu.
Jde o moc pěkný projekt a já osobně se na něj velmi těším.
Nutno podotknout, že o tuto dotaci žádáme již potřetí, ale
je důležité vytrvat a najít program, který bude splňovat
naše potřeby. Další stavbou, kterou bychom rádi dostali
finančně podpořenou je místní komunikace Borová. Třetí
rok, třetí žádost. Tak uvidíme. Z dalších akcí je dokončena
projektová dokumentace infrastruktury lokality Pod Kostelem, o finanční podporu na tuto stavbu požádáme opět
Jihomoravský kraj. V těchto dnech se dokončuje projekt
na úpravu počítačové učebny a bytu za základní školou
na jídelnu pro naše děti školou povinné. Jsme rádi, že už
nebudou muset složitě přecházet na „Šimečkovo“ k obědu, a to hlavně v rámci jejich bezpečnosti.
V minulých měsících jsme vás vyzvali k vyplnění dotazníků, které byly vytvořeny tak, aby nám ukázali, co vnímáte jako problém, co jako pozitivum a hlavně jsme stáli
o vaše nápady. Jsem moc ráda, že jste dotazníky vyplnili
opravdu poctivě a snažili jste se vystihnout jednotlivé problémy, se kterými se v naší obci potýkáme. Po zhodnocení
dotazníků jsme svolali veřejnou pracovní schůzku, které
se zúčastnili zastupitelé obce i občané, kteří se zajímají
o chod obce a jsou různě organizováni v jednotlivých složkách. Nutno podotknout, že se sešla různorodá skupina
lidí, jak věkem i zájmy. Společnou diskuzí se vytvořilo
podnětné prostředí, které konstruktivně řešilo problémy
i náměty, které byly předkládány. Vyhodnocení dotazníku
je dál ve zpravodaji. Slibuji, že se do budoucna budeme
vašimi náměty zabývat, protože bez vašich názorů, bez
vaší aktivity, bez vaší podpory, ale i bez vaší kritiky by se
naše obec dál nerozvíjela. A jelikož si většina z nás neumí
představit lepší místo k životu než jsou Vacenovice, je jen
na nás, jak se nám tu bude žít.
Právě když píší tento článek, zkouší sbor Svaté Cecilie
dole v obřadní síni krásnou píseň Věry Martinové „Svou
vlídnou lásku, dej nám ó Pane náš“ a já mám slzy v očích.
Díky dobrým, obětavým a ochotným lidem je naše obec
opravdu tím nejlepším místem k životu. A za to vám upřímně děkuji. Jsem poctěna, že vám mohu dělat starostku
a přeji vám nejen bezstarostné prožití nastávajících slunečných dnů, ale také vše dobré a hodně pozitivní energie
do života.
Jana Bačíková
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Ella Kazlepková (r. 2018)
David Malý (r. 2018)
Vilém Linduška
Matyáš Krist
Nela Bábíčková
Sofie Šťastná
Ema Tomečková
Liliana Bábíčková
Jakub Žurovec
Filip Pilarčík
Adam Kraml

 Ǥ³ʹͲͳͻ

Zdeněk Kazlepka a Kristýna Jelínková
Marek Špaček a Michaela Kučerová
Tomáš Sabáček a Ing. Lucie Synková
Mgr. Lubor Domanský a Mgr. Lenka Bábíčková
Ing. Václav Klimecký a Bc. Eliška Trčálková
Miroslav Čáslava a Mgr. Simona Chvátalová
Bc. Tomáš Belka a Bc. Gabriela Kučerová
Lukáš Kundrata a Ing. Hana Rygarová
Lukáš Záruba a Mgr. Eliška Šťastná
Miroslav Krejčí a Mgr. Daniela Miléřová
Petr Flamík a Jana Žurovcová
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kZků`j

MUDr. Metoděj Kreml
Marcelín Dobeš
Ludmila Těšinová
Martin Neduchal
Božena Chvátalová
Marie Trpíková
Marie Steinhübelová
Cecília Julínková

72 let (r. 2018)
96 let (r. 2018)
87 let
87 let
77 let
52 let
69 let
88 let

kZků`j

Jan Macháček
Jan Mikulčík
Martin Kratochvila
Josef Rygar
František Holeček
Antonín Novák
Josefa Kotásková
Milena Vojtíšková

85 let
63 let
9 měs.
87 let
56 let
90 let
88 let
78 let
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96. narozeniny oslavila:
Anastázia Výletová
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91. narozeniny oslavil:
Ing. Blažej Ingr

80. narozeniny oslavili:
František Novotný
Adéla Křižková
Vincenc Tomeček
Ludmila Vlasáková
Božena Novotná
Terezie Bábíková
Pavlína Chvátalová

90. narozeniny oslavily:
Anna Dobešová
Ludmila Sladká

Diamantovou svatbu, tj. 60 let společného života, oslavili manželé:
Marie a Antonín Štastní

85. narozeniny oslavily:
Aloisie Křižková
Marie Šťastná
Jiřina Hasíková

Zlatou svatbu, tj. 50 let společného
života, oslavili manželé:
Anežka a Pavel Bábíkovi
Anežka a Jan Bábíčkovi
Ludmila a Tomáš Kordulovi

95. narozeniny oslavil:
Jan Novák

 Ǥ³ʹͲͳͻ  À 

narodilo .................................................................................................................................. 11 dětí
přihlásilo k trvalému pobytu .................................................................................16 občanů
odhlásilo se z trvalého pobytu .............................................................................12 občanů
zemřelo ............................................................................................................................16 občanů
Stav obyvatel před uzávěrkou zpravodaje činí 2197, průměrný věk 41,38 let.

â 
Poměrně kvapem se přiblížil konec školního roku a začátek prázdnin, což nám všem připomíná, že uplynulo první pololetí letošního roku. Zároveň přišel čas, kdy formou
Letního zpravodaje seznamujeme zastupitelstvo obce své

spoluobčany o realizaci staveb v oblasti investiční výstavby.
V následující tabulce předkládám seznam staveb již dokončených v letošním roce, případně rozestavěných a zahajovaných už v druhém pololetí.

FINANČNÍ NÁKLADY STAVEB REALIZOVANÝCH V R. 2019
(finanční náklady jsou uvedeny v tis. Kč vč. DPH)
Poř.
STAVBA
č.
1

Vestavba učeben v podkroví ZŠ vč. vybavení

2

Úprava veřejného prostoru před OÚ

3

Chodník u parkoviště před OÚ

4

Víceúčelové hřiště za ZŠ

5
6

Kanalizace, vodovod a komunikace v ul.
Pod Kostelem
Revitalizace mokřadů v přírodní památce
Jezero

7

Sakrální stavby – opravy

8

Autobusové zastávky – dokončení
CELKEM

Rozpočtová
cena

Soutěžní cena

Úspora

Výše dotace

Poskytovatel
dotace

14 655

14 815

160

12 010

IROP

1 853

1 789

64

–

–

503

463

40

–

–

3 904

3 672

232

2 570

MMR

5 179

4 845

334

–

–

3 157

2 989

168

2 989

MŽP

42,5

42,5

–

42,5

JmK

110

110

–

–

–

29 403,5

28 725,5

678

17 611,5
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Z tabulky je patrné, že do staveb v ní uvedených bylo či
dále bude investováno v realizačních cenách 28 725 500 Kč,
z nichž je zapojeno 17 611 500 Kč přiznaných dotací. Tyto
prostředky, získané od různých poskytovatelů dotací na stavby, ať už ze státních či evropských zdrojů, činí z celkových
investic 61,3%, což je dost vysoký podíl, když vezmeme
v úvahu, že v dnešní době je získání dotačních prostředků
stále větší a větší problém.
V následujícím textu se krátce zmíním o jednotlivých stavbách realizovaných v letošním roce:
1. Vestavba učeben v podkroví ZŠ Vacenovice: tato stavba byla zahájena již v červenci 2018 a dokončena dle
smlouvy o dílo dne 10. 5. 2019. Poté následovalo vybavení učeben vnitřním zařízením pro žáky a pedagogy.
Dne 11. 6. 2019 pořádala základní škola oslavu 140.
výročí jejího založení s krásným programem a po něm si
všichni hosté mohli nově vybudované prostory prohlédnout. Přestože jsem tuto stavbu popisoval již v minulém
zpravodaji, tak jenom pro osvěžení paměti – stavba sestává ze tří nových učeben, kabinetu, sociálního zařízení
pro chlapce a dívky a osobního výtahu z důvodu bezbariérového vstupu. V průběhu prací došlo vlivem nepředpokládaných víceprací k navýšení finančních prostředků
oproti smlouvě o dílo. Tyto vícepráce vznikly z důvodu
neúnosného stropu v dvorním traktu ZŠ, kdy za použití
ocelových nosníků a ŽB průvlaků musela být pro sociální
zařízení vytvořena nová podlaha. Dále pak byla rozšířena oproti PD síť rozvodů NN a hlavně datových kabelů.
V současné době, mimo již popsaný projekt, připravujeme v ZŠ vytvoření výdejny obědů s odpovídajících zázemím a jídelny pro žáky a vyučující. Toto zařízení vznikne
stavební úpravou školního bytu a přilehlé počítačové

«Àe  
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učebny, která má své nové prostory v nové půdní vestavbě. Výkresová část PD je již zpracována a pracuje
se na její dokladové části nutné pro žádost o stavební
povolení. Pokud nám to časové termíny umožní, rádi
bychom stavební úpravy stihli do začátku nového školního roku.
2. Úprava veřejného prostoru před OÚ: i tato stavba byla
zahájena koncem loňského roku, kdy vyvstala nutnost
její realizace současně s dokončováním Habánského
sklepa. Stavba sestává ze zalomených schodišťových
ramen a dvou odpočinkových teras s lavičkami vč. pítka,
umístěného ve středu dolní terasy. V současné době je
stavba dokončena mimo jednostranného zábradlí z nerezových trubek s výplní ocelovými lanky prům. 6 mm.
Zábradlí by mělo být instalováno na přelomu měsíce
června a července. Dále byla v nástupním prostoru před
schodištěm instalován informační kiosek vč. úřední
desky s dotykovým displejem, na kterém je možné získat všechny informace zpracované na obecním úřadě vč.
pořádaných akcí, informací pro turisty apod. Poslední
částí dokončení úprav veřejného prostoru před OÚ je
ozelenění a výsadba křovin a stromků. Tato akce není
předmětem výstavby schodiště a v současné době je
ve fázi zpracování návrhu výsadby. K vlastní realizaci
dojde za vhodných klimatických podmínek, nejpozději
začátkem podzimních měsíců.
3. Chodník u parkoviště před OÚ: tento chodník byl samostatnou akcí a odděluje opěrnou zeď pod svahem

4.

5.

6.

7.

od obecního úřadu a parkovací stání osobních vozidel.
Jeho vybudování slouží především pro bezpečný pohyb
chodců a děti ze ZŠ vč. usměrnění parkování vozidel.
Tato úprava umožňuje pohodlný přístup občanů od autobusové zastávky k obecnímu úřadu a dětí do školy tak,
aby nemuseli kličkovat mezi zaparkovanými vozy.
Víceúčelové hřiště za ZŠ: další ze staveb, která byla zahájena v loňském roce a po vyřešení sporu se zhotovitelem o dodávce nekvalitního kameniva do konstrukční
vrstvy hřiště, byl termín dokončení stavby prodloužen
do 31. 7. 2019. Od této doby zatím probíhá výstavba
bez větších problémů a v odpovídající kvalitě díla. Výše
uvedený termín dokončení díla bude s velkou pravděpodobností splněn.
Kanalizace, vodovod a komunikace v ul. Pod Kostelem:
jak je patrné už z názvu akce, obsahuje stavba zhotovení kompletní infrastruktury v této ulici. V současné době
je zajištěno stavební povolení, bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele, s kterým je uzavřena smlouva
o dílo. Stavba bude zahájena 10. 7. 2019 a předpokládaný termín ukončení je do 31. 10. 2019.
Revitalizace mokřadů v přírodní památce Jezero: tato
stavba je kompletně připravena. Je zpracována projektová dokumentace, je povolena její realizace a bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele. Celá akce sestává ze dvou objektů, tzn. ze dvou vodních ploch.
První pod názvem „Tůň“ – jedná se o stávající vodní
plochu, která probíhá souběžně s lesním prostorem
Va ce n o v i ce l é t o 2 0 1 9
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„Olšičky“. Revitalizace spočívá v odtěžení zeminy ve stávajících rozměrech plochy s max. hloubkou 150 cm.
V této stavbě je hloubka dna a sklony břehových svahů
modelovány v různých výškách z důvodu výskytu vodních živočichů.
8. Druhým objektem je obnova vodní plochy „Jezero“.
V tomto případě se jedná o revitalizaci původní vodní
plochy Jezera za humny RD v koncové části ul. Dolní Konec. I zde dojde k odtěžení sedimentů a zeminy do max.
hloubky opět 150 cm. Stejně jako v prvním případě i zde
bude obnova plochy v původních rozměrech a jsou také
z důvodu vodních živočichů upraveny v určitém rozsahu zvolna se svažující břehy. Dle stanoviska referátu
životního prostředí MěÚ Kyjov a Agentury ochrany přírody a krajiny je možno zahájit stavbu nejdříve v srpnu
letošního roku, pokud dojde k úplnému vyschnutí stávajících vodních ploch, kdy obojživelníci tyto lokality opustí, nejpozději však začátkem měsíce září 2019. Termín
ukončení prací na obou objektech je stanoven do 90 dnů
od zahájení stavby.
9. Sakrální stavby – opravy: v letošním roce se opět podařilo získat dotaci na opravu památek z titulu vypsaném
v rámci Jihomoravského krajského úřadu. K dnešnímu
dni byly v rámci výše získaných finančních prostředků
opraveny dvě památky – socha Panny Marie Lurdské
u cyklostezky na Vinohrádky a kříž u farmy Zera a.s.
při cestě na myslivnu na Dolním Konci, tzv. „Novákův“
(Ignáce Nováka).
10. Autobusové zastávky – dokončení: v jarních měsících
letošního roku byla dokončena autobusová zastávka
u stadionu ve směru od Ratíškovic. Stávající, pouze částečně zpevněný autobusový záliv byl odtěžen, zhotoveny byly nové konstrukční vrstvy s provedením povrchu
z žulové kostky do betonového lože. V rámci svislého
dopravního značení byly osazeny dvě značky: na příjezdu od Ratíškovic snížení rychlosti na 70 km/hod a v křižovatce od hřiště značka „STOP“.
V následujícím se krátce zmíním o připravovaných stavbách
i o těch, které v obci probíhají:
1. Oprava průtahu obce sil. III/4257: určitě jste všichni
zaregistrovali, že dne 10. 6. 2019 byla zahájena oprava
krajské komunikace v průtahu obcí. Povrch vozovky byl
v celé délce odfrézován ve dvou úrovních. V horní části
8
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3.

4.

5.

6.

7.

obce v tl. 5 cm a na Dolním Konci v tl. 10 cm. Tento rozdíl
byl stanoven v závislosti na provedené diagnostice vozovky a z důvodů zvýšení její únosnosti. Dále bude probíhat oprava dešťových vpustí, výměna a výškové sazení
mříží DV a poklopů kanalizací. Stavba bude ukončena
novým položením podkladních asfaltových vrstev a horní obrusné vrstvy z asfaltobetonu. Předpoklad ukončení
prací je dne 20. 7. 2019. Investorem celé akce je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, která našim
prostřednictvím žádá naše občany o shovívavost a také
dodržování pravidel bezpečného provozu v průběhu výstavby.
Oprava parkoviště před OÚ a část MK za autobusovou
zastávkou: tyto uvedené plochy byly již několikrát narušeny stavebními pracemi při výstavbě bytového domu,
obecního úřadu a Habánského sklepa. Pokud budeme
mít opravený průtah obcí a prostor před OÚ, využili jsme
příležitosti a po dohodě se zhotovitelem opravíme tuto
plochu z vlastních prostředků. Většinová část stávajících živičných ploch byla již v tl. 4 cm odfrézována, zbytek parkoviště je třeba dokončit malou frézou z důvodu
složitější přístupnosti. Zpětně bude nová obrusná vrstva z asfaltobetonu položena v termínu do 20. 7. 2019.
Touto prací bude završena oprava celého prostoru před
OÚ a středu obce.
Hřbitov – chodníky: u této akce, která se v loňském roce
poměrně slušně rozjela, došlo k jejímu dočasnému zastavení. Stavbu jsme prováděli vlastními pracovníky
a po tragické události se zatím nepodařilo najít v celé
obci zkušeného odborníka, který by v zahájeném díle
pokračoval. Věříme, že se nám podaří alespoň jednoho,
případně dva takové pracovníky přesvědčit a zcela jistě
chodníky dokončíme. Je to jen otázka času.
Rekonstrukce ul. Borová a U Větřáku: informace o stavbě byly uvedeny již v předchozích zpravodajích. Znovu
jsme po loňském neúspěchu požádali o přidělení finančních prostředků z dotačního titulu na místní komunikace, vypsaného Ministerstvem pro místní rozvoj.
Rozhodnutí by mělo být oznámeno snad do 1. 7. 2019.
Realizace akce je podmíněna získáním dotace.
Multifunkční dům pro seniory: tady už jsme s žádostí o dotaci neuspěli dvakrát a původní dotační titul byl
uzavřen. Nyní byl vypsán nový a samozřejmě obsahuje
jiné podmínky pro možnost získání finančních prostředků. Proto jsme nuceni projektovou dokumentaci opravit
na nové dané podmínky a koncem letošního roku opět
zaslat žádost po konzultacích s poskytovatelem dotace.
Tenisový kurt ve sportovním areálu: je zpracována projektová dokumentace a zajišťují se stanoviska dotčených orgánů. Tenisový kurt navazuje na víceúčelové hřiště. Bude oplocen a povrch je tvořen umělou antukou.
Součástí stavby je i sociální zařízení pro muže a ženy
s WC a sprchou v každém z nich a skladem pro uložení
vybavení jak kurtu, tak víceúčelového hřiště.
Vodovod Žlébky: ve spolupráci s vinaři v trati Žlébky připravujeme vybudování vodovodního řadu pro zásobování sklepů pitnou vodou. Na této akci se budou všichni
vinaři finančně podílet. K dnešnímu dni je zpracována
projektová dokumentace a projektant zajišťuje vyjádření dotčených orgánů státní správy. Před žádostí o stavební povolení bude třeba, a to bude úkol i pro místní vinaře, zajistit u všech majitelů pozemků, a těch je cca 60,

ý

ý

uzavření smluv o právu provést stavbu a smluv o zřízení
věcného břemene. Na rychlosti získání těchto smluv je
závislé vodoprávní povolení s územním rozhodnutím.
Současně s těmito smlouvami je třeba se všemi majiteli
sklepů, nejlépe vč. proluk, uzavřít smlouvy o financování. Z popsaných důvodů se domnívám, že pokud půjde
vše dobře, bude možné stavbu zahájit po ukončení letošního vinobraní, tj. až na jaře r. 2020. Ještě jednou
zdůrazňuji, že realizace díla je podmíněna získáním
všech výše uvedených smluv.
Ještě nemůžu neupozornit na stálou snahu obce o výkup
pozemků v připravované stavební lokalitě E1 a E2 ve směru na Ratíškovice. Již od r. 2012 se nám nedaří přesvědčit
některé majitele pozemků o jejich prodeji. Proto opětovně

žádáme tyto majitele o prodej parcel Obci Vacenovice. V této
lokalitě je plánováno 44 samostatně stojících RD. Jejich realizace by zcela jistě stabilizovala klesající počet obyvatel
v obci, snížila by věkový průměr. Během příštích několika let
by mohla být ohrožena ZŠ, pokud nebude dostatečný počet
žáků a uzavřena i pošta vlivem klesajícího počtu obyvatel.
Totéž platí i o škole mateřské. Kam umístí mladé rodiny své
děti do školy a školky, jak budou zajištovány služby poskytované dnes Českou poštou? Domnívám se, že k těmto otázkám by neměl být lhostejný žádný z občanů naší obce.
Vážení spoluobčané, přestože závěr mého příspěvku nepůsobí zrovna optimisticky, možnost výstavby RD je palčivým problémem, přeji vám všem krásné a klidné letní dny.
Ing. František Novák,
místostarosta

 «,
Obec Vacenovice je několik let součástí Sdružení místních samospráv České republiky, zkratka SMS ČR. V roce
2018 jsem se stala jednou z členek Školské komise. Komise
se zabývá problematikou školství, zasílá podněty a návrhy
k zákonům, účastní se jednání na MŠMT, ČŠI a snaží se oslovovat jednotlivá školská zařízení a mapovat jejich konkrétní problémy a požadavky. Zde jsou některé body z jednání
a výstupy.
Kapacity mateřských škol v ČR.
• Zahrnuto 1002 obcí, které zřizují 1973 mateřských škol
s celkovou kapacitou 174.805 míst (obce, které školky
nyní nezřizují, byly vyřazeny).
• Celkem 3.334 tříd má kapacitu do 24 dětí a 4.152 tříd
s kapacitou na výjimku.
• 639 obcí má míst dostatek – (1116 MŠ, celkem 98.547
míst).
• 254 obcí očekává nedostatek míst v následujících pěti
letech – (674 MŠ, celkem 65.959 míst).
• 109 obcí má již nyní akutní nedostatek míst – (183 MŠ,
celkem 10.299 míst).
V letošním školním roce nebylo dle respondentů do MŠ
přĳato 965 dětí, kteří k 1. 9. 2018 dovršily tří let. Ve škol-

ním roce 2020/2021 bude chybět 3.401 míst. Pokud by se
kapacita tříd zákonem snížila na 20 dětí, chyběla by místa
pro 24.017 dětí.
32 obcí ze vzorku provozuje školku v pronajatých prostorách, a to s celkovou kapacitou 444 míst.
188 obcí připravuje projekty na zvýšení kapacity – rozpracované projekty plánují vytvoření 6.590 míst
za 3.150.112.067 Kč (z toho 49 zřizovatelů již podalo žádost a čeká na rozhodnutí, 5 školek má rozhodnutí o přidělení dotace a aktuálně se staví 142 míst za celkem 109,5
mil. Kč).
Vzorek zahrnuje 40 % veřejných mateřských škol v ČR
a 47 % celkového počtu tříd MŠ v ČR (data z výroční zprávy
ČŠI 2017/2018).
Z materiálu Mgr. M. Papírníkové Jurečkové
Legislativní a právní sekce
odborný garant Školské komise
Reforma financování škol a školských zařízení zřizovaných
kraji, obcemi a svazky obcí.
Financování soukromých a církevních škol zůstávají
stejné.
Va ce n o v i ce l é t o 2 0 1 9
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2. Zavedení financování podle stávajících právních předpisů, které stanovují maximální možný rozsah vzdělávání
nebo maximální možný rozsah pedagogické činnosti.
Vše bude hrazeno ze státního rozpočtu.
3. Větší přehlednost a předvídatelnost ředitelů při přípravě rozpočtu na další školní období.
4. Nutnost správnosti, pravdivosti a důslednosti při vykazování údajů. Z toho se bude vytvářet rozpočet pro jednotlivé školy.

Současný systém:
1. Nezohledňuje strukturu škol, regionální zastoupení
žáků v zájmových oblastech.
2. Systém financování na žáka.
3. Jsou velké rozdíly v rámci krajů ve financování i stejných
škol.
4. Systém nezohledňuje tarifní platové stupně podle délky
praxe. Kdo má starší pedagogy, má problém s dofinancování jejich platu.
5. Nepedagogové (např. uklízečky) jsou ohodnoceny
v rámci počtu žáků, ne podle rozlohy školy, počtu budov, apod.
6. Jakékoliv změny v počtu žáků během školního roku nejsou zohledněny.

O co se jedná:
Systém rozdělování bude spravedlivější. Předpokládá se
více peněz na kvalitní vzdělávání, ředitelé budou mít daná
jasná pravidla.
Jana Bačíková

Nový systém
1. Větší míra centralizace. Tudíž se předpokládá zajištění
rovnosti financování.

âÀ³À
O recyklaci a třídění odpadů slýcháme často. Mnoho
z nás míjí cestou do školy nebo do práce barevné kontejnery, a i překvapivě velké množství lidí do nich opravdu odpad
nosí. Ti, kteří tvrdí, že třídění nemá cenu, protože stejně vše
skončí na jedné hromadě, se rozhodně mýlí. Češi patří, co se
týká třídění, mezi jedny z nejšikovnějších v Evropě, ale stále
máme co dohánět. Ekonomicky ani ekologicky by se zemím
nevyplatilo již vytříděný odpad odvézt na jednu skládku,
takže už jen z důvodu ekonomiky si můžete být jistí, že to, co
hodíte do barevných kontejnerů, opravdu putuje na třídící
linky, kde je nevhodný odpad odstraněn a zbytek převezen
buď do sklárny, nebo papírny k dalšímu zpracování.
V barevných kontejnerech však končí také mnoho věcí,
které do nich nepatří, a naopak mnoho odpadů, které by
mohly být vytříděny, putuje do směsného odpadu. Začneme papírem, protože u něj jsou zásady třídění nejjednodušší. Jakkoliv znečištěný, promočený nebo zamaštěný papír
do modrého kontejneru nepatří. Taktéž ani ten voskovaný
nebo pleny, papírové kapesníky, naopak je možné vhodit
obálku s okýnkem nebo papír, na kterém je zbylá svorka. Obal
od vajíček ani rulička od toaletního papíru také do papíru

už nepatří, jedná se většinou o papír recyklovaný už tolikrát,
že jeho další použití je nemožné. Co se týká skla, pro něj
slouží zelený a bílý kontejner. K nejčastějším omylům patří
zařazení zrcadla do skla, žárovky ani autoskla nebo staré
televize tam také nepatří. Do plastů se mohou zařadit i kartony od mléka nebo od džusů (při pytlovém sběru samozřejmě patří do oranžového pytle), taktéž polystyren a veškeré
sáčky a igelitky. Málokdo třídí plast v domácnosti důsledně,
ale i všechny obaly a folie jsou plasty. Naopak znečištěné
a zamaštěné obaly do kontejneru na tříděný odpad nevhazujeme. A pokud nevíte, kde máte nejbližší kontejnery,
nebo v okolí žádné nemáte, není to výmluva, proč netřídit.
V každém městě i obci jsou v provozu sběrné dvory, kam je
možné odpad svážet a třídit. A i plechovky se dají vytřídit,
pokud chcete být důslední. Ve Vacenovicích jsou tři kontejnery, do kterých je možné plechovky vyhodit.
Tříděním odpadu přispíváme k omezení skládek, šetříme
přírodní suroviny a chráníme ovzduší kolem sebe. Podle statistik 72 % Čechů třídí odpad. Obec Vacenovice se v r. 2018
umístila na 46. místě v rámci Jihomoravského kraje z celkového počtu 76 obcí v kategorii od 2001 do 10 000 obyvatel.
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Vyúčtování nákladů na svoz odpadu v roce 2018:
Příjmy:
Místní popl. za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy KO
Svoz odpadu od firem:
Příspěvek EKO-KOM:
Sběrný dvůr (Kovosteel, Asekol, Elektrowin)
Celkem:

1 281 799 Kč
43 028 Kč
218 693 Kč
72 301 Kč
1 615 821 Kč

Výdaje:
Svoz směsný + velkoobjemový + nebezpečný + tříděný odpad
Nákup pytlů na tříděný odpad
Sběrný dvůr (mzda, energie, voda, PHM, materiál, služby, opravy)
Celkem

1 616 371 Kč
73 145 Kč
539 105 Kč
2 228 621 Kč

Počet obyvatel Obce Vacenovice k 31. 12. 2018: 2 197

2 228 621 : 2 197 = 1 014,39 Kč/obyvatele

Obec Vacenovice doplácela v r. 2018 na odpadové hospodářství 612 800 Kč.
Ing. Marta Grufíková

2l
Volejte sláva a tři dny se radujte.
Ne tři dny, ale týden. Obec Vacenovice má podepsáno
více jak 50 % majitelů pozemků, kteří si přejí uskutečnění
pozemkových úprav. Teď je jen na Státním pozemkovém fondu ČR, kdy přĳdeme na řadu, a pozemkové úpravy se na našem katastru zahájí. Předpoklad zahájení je v roce 2021.
Celá procedura trvá i více jak dva roky.
Co je účelem pozemkových úprav? Napravit všechny
vlivy politické a ekonomické, které se s půdou, s krajinou
a s přírodou udály. Minulý režim v rámci kolektivizace zemědělství vytvářel neúměrně velké bloky zemědělské půdy,
likvidoval polní cesty, remízky a meze, budoval meliorační systémy. Tyto nevhodné zásahy se neblaze podepsaly
i na půdě ve Vacenovicích. Větrná eroze v lokalitě Odměry
a Díly u kapličky se od rok od roku, a to i díky suchu, stává
více zřetelnou, a nejen, že odnáší nepatrné zbytky kvalitní
půdy, ale vítr nesoucí prach z polí začíná sužovat i občany na Dolním Konci. Plánovanými pozemkovými úpravami
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dojde ve Vacenovicích k účelnějšímu uspořádání pozemkového fondu. Vyřeší se vlastnické vztahy a celá krajina se
díky racionálnějšímu prostorovému uspořádání pozemků
stane ekologicky stabilnější.
Nedílnou součástí pozemkových úprav je i plán společných zařízení. Ten tvoří cestní síť a systém protierozních,
hydrologických a krajinných opatření, která pak můžeme
po pozemkových úpravách realizovat.
Znamená to tedy, že jakmile dokončíme pozemkové úpravy, budeme moci zpevnit cesty, vysázet aleje, vytvořit remízky a větrolamy, které v přírodě mají nezastupitelný úkol.
Bude trvat určitě několik desítek let, než se nám podaří alespoň částečně vrátit vše do původního stavu a krajina kolem
nás se stane živou a fungující.
V neposlední řadě budeme moci vybudovat cyklostezku
nebo zpevněnou cestu do Milotic pro naše děti dojíždějící
do základní školy.
Jana Bačíková
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ŶĢũĂŬĠƚǇĚĞŵŽŬƌĂƚǇ͘͞sĢƎşŵĞ͕ǎĞŬĚǇǎƐĞŶĂũĚĞŵŝůŝŽŶůŝĚş͕ŬƚĞƎşďƵĚŽƵŽĐŚŽƚŶŝƉƌŽĚĞŵŽŬƌĂĐŝŝŶĢĐŽ
ŵĂůĠŚŽĚĢůĂƚ;ŶĂũĚŽƵƐŝĐŚǀŝůŬƵͿ͕ďƵĚĞƚŽƉŽǌŶĂƚ©
WƌŽƚŽŵǇ͕ŬƚĞƎşƐĞƐ ƚĢŵŝƚŽŵǇƓůĞŶŬĂŵŝǌƚŽƚŽǎŸƵũĞŵĞ͕
ƉŽƐůĞĚŶşĐŚŵĢƐşĐşĐŚƐĐŚĄǌş
ƉƌŽƚĞƐƚŶşĐŚƐŚƌŽŵĄǎĚĢŶşĐŚƉŽĐĞůĠƌĞƉƵďůŝĐĞĂǀǇũĂĚƎƵũ
ŶĢŬƚĞƌǉŵŝŬƌŽŬǇƉĂŶĂ
ƉƌĞŵŝĠƌĂĂƉƌĞǌŝĚĞŶƚĂ ŽƉŽĚƐƚĂƚŶĢŶĠŽďĂǀĢ͕ǎĞŬĚǇǎũĞĚĞŶƉŽƌƵƓƵũĞǀƓĞĐŚŶŽ͕ĐŽƉƎĞĚǀŽůďĂŵŝ
ĚƌǎşǀĢƚƓŝŶƵǀ WŽƐůĂŶĞĐŬĠƐŶĢŵŽǀŶĢĂǌĄĚĂŵƵŬƌǇũĞƚĞŶĚƌƵŚǉ͕ŬƚĞƌǉƐĞĐŚŽǀĄũĞƓƚĢŚƽƎ͕
ŵƽǎĞŵĞƉƎŝũşƚũĂŬŽĚĞŵŽŬƌĂĐŝŝ͕ƚĂŬƉŽϰϬůĞƚƚƌǀĂũşĐşŵŬŽŵƵŶŝƐƚŝĐŬĠŵƌĞǎŝŵƵ
ǎĄĚŶĠŵƉƎşƉĂĚĢŽƉƌŽƚĞƐƚǇǀĞĚĞŶĠǀ ĚƵĐŚƵ͕ŬƚĞƌǉũĞƐƉŽůŬƵƉŽĚƐŽƵǀĄŶ ĂƚŽǌŶĞƉůĂƚŶĢŶş
ŶĠŵǇƓůĞŶŬǇ
ĚĞŵŽŬƌĂƚŝĐŬǉĐŚǀŽůĞďĚŽWĂƌůĂŵĞŶƚƵZ͕ƉŽƚĂǎŵŽǀŽůĞďƉƌĞǌŝĚĞŶƚƐŬǉĐŚ͘
ͣƐƉŽůŬƵ͞ĚŶĞƐƵǎƉŽĚƉŽƌƵũşĚĞƐĞƚŝƚŝƐşĐĞůŝĚşǌĞǀƓĞĐŚŬŽƵƚƽŶĂƓşǌĞŵĢĂƚĂŬĠǌĞǀƓĞĐŚƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉĐŚ
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WƎŝũĞĚŶŽŵƚĂŬŽǀĠŵŬƌĄƚŬĠŵƐĞƚŬĄŶşǀ WƌĂǌĞŶĂsĄĐůĂǀƐŬĠŵŶĄŵĢƐƚşũƐŵĞƐĞƐĞƚŬĂůŝƐ
WŚƌ͘dŽŵĄƓ
,ĂůşŬ
ũĞŚŽǎũƐŵĞƉŽǎĄĚĂůŝŽƉŽĚƉŽƌƵŶĂƓŝĐŚƉƌŽƚĞƐƚƽǀĞsĂĐĞŶŽǀŝĐşĐŚ͘
ŽǀŽůƵũĞŵĞƐŝũĞŚŽͣƷǀĂŚ ͞Ŭ ƐŽƵēĂƐŶĠŵƵĚĢŶşǀĞƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝǌǀĞƎĞũŶŝƚ͗
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7

sĄǎĞŶşƐƉŽůƵŽďēĂŶĠ͕ŵŝůşƉƎĄƚĞůĠ͊
sĄǎşŵƐŝsĂƓĞŚŽƉŽǌǀĄŶşĂĚĢŬƵũŝǌĂŶĢ͘WƌŽƚŽǎĞǀƓĂŬƉŽĚŽďŶǉĐŚ
ƉŽǌǀĄŶşŶĂĚŶĞƓŶşǀĞēĞƌŵŝƉƎŝƓůŽǀşĐĞ͕ŵƵƐşŵƐĞƐ
ƉŽŬŽƌŶĢƉƎŝǌŶĂƚ͕ǎĞǀ ƵŵĢŶşďŝůŽŬĂĐĞ;ƵŵĢŶşďǉƚǀ ũĞĚŶĠĐŚǀşůŝ
ǌĄƌŽǀĞŸŶĂǀşĐĞŵşƐƚĞĐŚͿũƐĞŵĚŽƐƵĚŶĞƉƎşůŝƓƷƐƉĢƓŶǉǌĂēĄƚĞēŶşŬ͘
ĚŽǀŽůƚĞ͕ĂďǇĐŚĂůĞƐƉŽŸƚŽƵƚŽĨŽƌŵŽƵďǇůƐ sĄŵŝ͕ƉŽĚƉŽƎŝů
ǀĄƐĂƉŽĚĢŬŽǀĂůsĄŵǌĂĞŶĞƌŐŝŝ͕ŬƚĞƌŽƵǀĢŶƵũĞƚĞŽďŚĂũŽďĢ
ĚĞŵŽŬƌĂĐŝĞ͕ƐǀŽďŽĚǇĂŬƵůƚƵƌǇƉƌĄǀĂǀ ŶĂƓşǌĞŵŝ͘
.

B

:

.

%

+

-

7

1

.

7
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DĂŶŝĨĞƐƚĂĐĞ͕ŬƚĞƌǉĐŚƐĞƷēĂƐƚŶşǀ ƚĢĐŚƚŽŵĢƐşĐşĐŚƐƚĄůĞǀĢƚƓş
ƉŽēĞƚŶĂƓŝĐŚŽďēĂŶƽ͕ũƐŽƵǀĞůŵŝĚƽůĞǎŝƚĠĂƵǎƉƎŝŶĄƓĞũşƐǀĠĚŽďƌĠ
ƉůŽĚǇ͘:ƐŽƵƚŽƚŝǎŶĢēşŵŵŶŽŚĞŵǀşĐ͕ŶĞǎũĞŶƉƌŽƚĞƐƚĞŵƉƌŽƚŝ
ĂƌŽŐĂŶĐŝƉŽůŝƚŝŬĂ͕ŬƚĞƌǉƉŽǀĂǎƵũĞƐƚĄƚǌĂƐǀŽƵĨŝƌŵƵĂ
ƉŽǎĂĚĂǀŬĞŵ͕ĂďǇďǇůǀǇĚĄŶƐƉƌĂǀĞĚůŶŽƐƚŝ͘
EĞũƐŵĞƚƵƉƌŝŵĄƌŶĢŬǀƽůŝƉĂŶƵĂďŝƓŽǀŝĂƉĂŶşĞŶĞƓŽǀĠ͘:ƐŵĞƚƵ ŬǀƽůŝƐŽďĢƐĂŵǉŵ͘dĂƚŽŶĂƓĞ
ƐŚƌŽŵĄǎĚĢŶşũƐŽƵǀǉƌĂǌĞŵŶĂƓşůŝĚƐŬĠĚƽƐƚŽũŶŽƐƚŝĂŽďēĂŶƐŬĠŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚŝ͘ sǇƐşůĄŵĞũĂƐŶĠƉŽƐĞůƐƚǀş͕
ǎĞŶĞũƐŵĞŚůƵƓş͕ƐůĞƉşĂƚƵƉĢůŚŽƐƚĞũŶşǀƽēŝƚŽŵƵ͕ĐŽƐĞŬŽůĞŵŶĄƐĚĢũĞ͕ĐŽƐĞĚĢũĞƐ ŶĂƓşŵƐƚĄƚĞŵĂ
ŶĂƓşēĞƐŬŽƵƐƉŽůĞēŶŽƐƚş͘EĄƓƐƚĄƚŶĞŶşŵĂũĞƚŬĞŵŶĞŶĂƐǇƚŶĠŚŽŵŝůŝĂƌĚĄƎĞ͕ŬƚĞƌǉĐŚĐĞͣƚǀƌĚĢĂ
ŶĞŬŽŵƉƌŽŵŝƐŶĢ͞ĐŚƌĄŶŝƚƐǀƽũŵĂũĞƚĞŬǀƽēŝƵƉůĂƚŶĢŶşƉƌĄǀĂĂƐƉƌĂǀĞĚůŶŽƐƚŝ͕ŬƚĞƌǉƉŽƓŬŽǌƵũĞĚŽďƌĠ
ũŵĠŶŽŶĂƓşǌĞŵĢǀ ǀƌŽƉĢĂƵƌĄǎşŽƉƌĄǀŶĢŶĠƉƌŽũĞǀǇŽďēĂŶƐŬĠŚƌĚŽƐƚŝĂŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚŝ͘
hǎŶǇŶş ŬĚǇĚŽƐƵĚƐĞĚşŶĚƌĞũĂďŝƓŶĂƉƌĞŵŝĠƌƐŬĠŵŬƎĞƐůĞ ĚŽƐĄŚůǇŽďēĂŶƐŬĠƉƌŽƚĞƐƚǇŶĢŬŽůŝŬĂ
ǀǉƌĂǌŶǉĐŚƷƐƉĢĐŚƽ͘WŽĚĂƎŝůŽƐĞƉƌŽůŽŵŝƚƵŵĢůĞǀǇƚǀĄƎĞŶŽƵŚƌĂĚďƵǀ ēĞƐŬĠƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ͕ƵŵĢůǉƉƎşŬŽƉ
ŵĞǌŝŵĢƐƚǇĂǀĞŶŬŽǀĞŵ͕ŵĞǌŝWƌĂŚŽƵĂĐĞůŬĞŵŶĂƓşǌĞŵĢ͘:ƐŵĞƉƎĞĐĞũĞĚŶĂǌĞŵĢ͕ũĞĚŶĂƐƉŽůĞēŶŽƐƚ͊
F

F

DŝůŽƓĞŵĂŶĚĢůĄƉŽĐĞůŽƵĚŽďƵƐǀĠǀůĄĚǇŽƉĂŬƚŽŚŽ͕ĐŽũĞƷŬŽůĞŵƉƌĞǌŝĚĞŶƚĂ͗ƐƉŽůĞēŶŽƐƚƌŽǌĚĢůƵũĞ͕
ŵşƐƚŽĂďǇũŝƐũĞĚŶŽĐŽǀĂů͘WƌŽƚŽǎĞǀş͕ǎĞƉƎĞŵǉƓůŝǀşůŝĚĠǀĞǀƓĞĐŚŬŽƵƚĞĐŚǌĞŵĢĂǀĞǀƓĞĐŚǀƌƐƚǀĄĐŚ
ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝŶĞďƵĚŽƵŶŝŬĚǇũĞŚŽǀŽůŝēŝ͕ƐŽƵƐƚĂǀŶĢũĞƉŽŵůŽƵǀĄĂƵƌĄǎş͕ĚĄǀĄũŝŵŶĄůĞƉŬƵͣƉƌĂǎƐŬĄ
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13

ůƵŵƉĞŶŬĂǀĄƌŶĂ͘͞ŚĐĞŶĄƐƌŽǌĚĢůŝƚ͘DŝůŽƓĞŵĂŶũĞůŽƵƚŬŽƵŽůŝŐĂƌĐŚƽ͕ŬƚĞƎşŵĂũşƐǀĠĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠ
ǌĄũŵǇǀ şŶĢĂZƵƐŬƵ͘>ŝĚĠ͕ŬƚĞƎşũĂƐŶĢǀŝĚş͕ǎĞƐĞēĞƐŬǉƉƌĞǌŝĚĞŶƚƐƚĂůƚƌŽũƐŬǉŵŬŽŶĢŵ
ŬƌĂƚŝĐŬǉĐŚǀĞůŵŽĐşsǉĐŚŽĚƵĂǎĞŶĂƓşǌĞŵŝƓŬŽĚş ƚŝƚŽůŝĚĠǌĚĂůĞŬĂŶĞďǇĚůşũĞŶǀ
ũŝĐŚƚŽůŝŬ͕ǎĞďǇũĞŶĞƉŽũĂůĂǎĄĚŶĄŬĂǀĄƌŶĂ͘ĞŵĂŶƐŽƵƐƚĂǀŶĢƓƚǀĞǀĞŶŬŽǀǀƽēŝWƌĂǌĞ͘DǇĞƓŝƐĞǀƓĂŬ
ŶĞƐŵşŵĞĚĄƚƌŽǌĚĢůŽǀĂƚ͊
G

H

I

H

J

K

H

L

M

N

O

P

H

O

Q

DŝůŽƓĞŵĂŶƐĞƉƎĞĚƐƚĂǀŝůũĂŬŽǀůĄĚ ĚŽůŶşĐŚ ĚĞƐĞƚŝŵŝůŝŽŶƽ͘ŶŽ͕ŽŶƐĞƐŽƵƐƚĂǀŶĢƐŶĂǎşĐĞůŽƵ
ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ͕ǀƓĞĐŚĚĞƐĞƚŵŝůŝŽŶƽ͕ƐǀǉŵĐŚŽǀĄŶşŵĂǀǇƐƚƵƉŽǀĄŶşŵƚĄŚŶŽƵƚĚŽůƽ͘<ĚǇǎǀ ƚĢĐŚƚŽĚŶĞĐŚ
ƎşŬĄŵĞũĂƐŶĠEƚŽŵƵ͕ŬĂŵƚĄŚŶŽƵƐƉŽůĞēŶŽƐƚĞŵĂŶ͕ĂďŝƓĂůŝĚĠŬŽůĞŵŶŝĐŚ͕ƐŶĂǎşŵĞƐĞƚşŵ
ƵŬĄǌĂƚ͕ǎĞĐŚĐĞŵĞũşƚŵŽƌĄůŶĢŶĂŚŽƌƵ͕ŶĞĚŽůƽ ĂǎĞũƐŵĞǀ ƚŽŵũĞĚŶŽƚŶş͕ĂƛďǇĚůşŵĞǀĞŵĢƐƚĢŶĞďŽ
ŵĂůǉĐŚŽďĐşĐŚ͘
H

R

S

T

sůŶĂŽďēĂŶƐŬĠŚŽƉƌŽƚĞƐƚƵǌĚĂůĞŬĂŶĞŬŽŶēş͘ůşǎşƐĞĚŽďĂĚŽǀŽůĞŶǉĐŚ͕ŬĚǇƐŝǀƓŝĐŚŶŝƉŽƚƎĞďƵũĞŵĞ
ŽĚƉŽēŝŶŽƵƚĂŶĂďƌĂƚƐşůǇƉƌŽƚŽ͕ĐŽŶĄƓēĞŬĄŶĂƉŽĚǌŝŵ ůşǎşƐĞǀǉǌŶĂŵŶǉƐĞĚŵŶĄĐƚǉůŝƐƚŽƉĂĚ
ŬĚǇƐŝƉƎŝƉŽŵĞŶĞŵĞ͕ũĂŬũƐŵĞŬĚŽŶĂůŽǎŝůŝƐ ĚĂƌĞŵƐǀŽďŽĚǇ͕ŬƚĞƌǉũƐŵĞĚŽƐƚĂůŝƉƎĞĚϯϬůĞƚǇ͘ĂƚĞŶƚŽ
ĚĂƌǌĂƉůĂƚŝůŝŵƵēĞĚŶşĐŝŶĂĐŝƐƚŝĐŬǉĐŚĂŬŽŵƵŶŝƐƚŝĐŬǉĐŚŬŽŶĐĞŶƚƌĄŬƽĂŵƵēşƌĞŶŶĞũǀǇƓƓşĐĞŶƵ͘ĂǀĄǌĂůŝ
ŶĄƐƚşŵ͕ĂďǇĐŚŽŵƐǀŽďŽĚƵĂĚĞŵŽŬƌĂĐŝŝďƌĄŶŝůŝĂƌŽǌǀşũĞůŝ͘
I

U

H

G

V

L

,ŝƐƚŽƌŝĐŬĄǀǉƌŽēşŚƌĂũşǀ ēĞƐŬǉĐŚĚĢũŝŶĄĐŚǀĞůŬŽƵƌŽůŝ͘ǀĂĐĄƚĠǀǉƌŽēşƐŵƌƚŝ:ĂŶĂWĂůĂĐŚĂĂƉŽƚĠ
ƉĂĚĞƐĄƚĠǀǉƌŽēşƐŵƌƚŝ:ĂŶĂKƉůĞƚĂůĂƵǀĞĚůŽǀ ƌŽĐĞϭϵϴϵĚŽƉŽŚǇďƵĚĞŵŽŶƐƚƌĂĐĞŶĂsĄĐůĂǀƐŬĠŵ
ŶĄŵĢƐƚş͕ŶĂ>ĞƚŶĠ ĂƚĂŬĠǀ ŵŶŽŚǉĐŚēĞƐŬǉĐŚĂŵŽƌĂǀƐŬǉĐŚŵĢƐƚĞĐŚ͕ƉƎĞĚŶŝŵŝǎŵƵƐĞůŬĂƉŝƚƵůŽǀĂƚ
ŬŽŵƵŶŝƐƚŝĐŬǉƌĞǎŝŵ͘EĞĐŚĐĞŵĞ͕ĂďǇŶĄŵƉŽƚƎŝĐĞƚŝůĞƚĞĐŚƉŽŽŶĢĐŚƵĚĄůŽƐƚĞĐŚǀůĄĚůďǉǀĂůǉ
ŬŽŵƵŶŝƐƚĂĂƐƉŽůƵƉƌĂĐŽǀŶşŬ^d͕ŬƚĞƌǉƐůŝďŽǀĂůďŽũƉƌŽƚŝŬŽƌƵƉĐŝĂƉĂŬƉƎĞĚǀĞĚůƉƎĞĚŽēŝŵĂ ĐĞůĠ
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Co je to? … No přece naše škola.
Letošní školní rok sice dostala zabrat. Statečně odolávala
stavebnímu úsilí a vše se úspěšně podařilo zvládnout. Hned
v úvodu bych chtěla velmi poděkovat našemu zřizovateli,
jmenovitě paní starostce Janě Bačíkové a panu místostarostovi Františku Novákovi za to, že se jí postarali o krásný
narozeninový dárek v podobě nových učeben v podkroví,
za jejich nasazení a spolupráci. Stejně tak bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy, dětem i jejich rodičům, že
jsme to prostě s rekonstrukcí dali a zvládli.
Škola letos slaví neuvěřitelných 140 let. Stojí si uprostřed
dědiny a za okny jí běží čas. Čas, který jí dal do vínku šťastnou devítku. Postavena r. 1879, další podlaží přistavěno
r. 1889, rekonstrukce kotelny s vybudováním malé tělocvičny a renovací tříd r. 1989. Máme tu rok 2019 a stará nevyužívaná půda se proměnila v krásné moderní prostorné učebny. Pro mě je to splněný sen o výtvarném ateliéru na půdě
školy, který se stal skutečností. Jsem za to nesmírně ráda
a těším na všechny ty obrázky dětí, které tam budou malovat
a tvořit. Stejně tak se všichni těšíme i na využití učeben pro
výuku jazyků a přírodovědy.
O prázdninách se ještě začne s přípravou prostor pro školní jídelnu, která vznikne místo počítačové učebny v patře
a… už to bude uděláno, už to bude hotovo.
Přes veškeré budování na střeše, vedle školy, za školou… nám ten školní rok 2018/2019 neskutečně rychle utekl a jsme v cílové rovince. Za sebou necháváme kus školní
práce a snahy. Výsledkem jsou školní projekty a programy
na všech úrovních, třídy, školy, kraje i republiky. Preventivními programy se děti učily být dobrými kamarády, pečovat
o své zoubky, starší žáci pak absolvovali besedu s tématem
kyberšikany a sociálních sítí. Ve sportování si nejúspěšnější
děti vyzkoušely závody v běhu na krajském kole Čokoládové

tretry v Brně, jiní si vyplavali medaile na ukončení plaveckého výcviku. Díky bohaté zájmové činnosti našich žáků máme
ve škole mistryni ČR ve fitness Kristýnku Kučovou (3. tř.), mistry karate Lukáše Macháčka (1. tř.) a Dominika Grufíka (5.
tř.). Veronika Bábíčková (5. tř.) se svým obrázkem velryby
dostala v soutěži mezi 10 nejhezčích výtvarných prací z celé
ČR. Na okresním kole matematické olympiády se zase dařilo
Dominiku Ingrovi (5. tř.) Moc všem gratulujeme.
Školní družina i dětský klub byly prostorem pro relaxační a odpočinkové činnosti, hry, výlety a tvoření z keramické
hlíny.
Někteří ze sebe ve škole vydali maximum, jiní by zvládli
i větší nároky, aby více využili svých schopností a mnohdy
se jim víc zabrat nechtělo. Za co si ale všichni zaslouží velkou pochvalu, je příprava 140. výročí školy. Školní cirkusové šapitó bylo opravdu zábavou nabito, každý se zapojil
a hlavně jsme si to užili. Děkuji moc maminkám, které opět
nezklamaly a vykouzlily nám pro tuto akci úžasnou hostinu
z muﬃnkových dobrot. Ještě druhý den jsme všichni společně posvačili na dvorku a zbylo i na děti ve školce.
Přeji žákům 5. třídy, kteří vykročí po prázdninách za dalším vzděláváním na druhý stupeň, aby si šli za svými sny.
Mohu potvrdit, že sny se plní . Aby se snažili být féroví
a dobří kamarádi zodpovědní k sobě i druhým. Někteří školáci se o prázdninách potkají na příměstských táborech, které při naší škole pořádá Dětský klub. V červencovém termínu
se děti vydají společně do pravěku a v srpnovém týdnu je
bude provázet Všeználek a jeho dobrodružství.
Všem přeji příjemně strávené letní dny, ať už někde
u vody, na cestách nebo jen doma na dvorku.

  À

l««ϔ

b

Pohodové léto přeje
Liběna Lisá, ředitelka školy
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▸ postavena byla jako přízemní v roce 1879 ▸ přístavba podlaží v roce 1899
▸ dokončení rekonstrukce v roce 2019
„Žák není nádoba, kterou lze naplnit, ale pochodeň, kterou lze zapálit!“
Starověká moudrost potvrzuje nedozírnou společenskou
hodnotu vzdělání a výchovy dětí a mládeže. Aktéry náročného procesu jsou – kromě rodičů – právě učitelé, kteří svými
osobnostními rysy a pedagogickým vedením formují životní
postoje a charaktery nastupujících generací.
Pěkná budova vacenovické školy v průběhu svého 140-ti
letého života přivítala do svých tříd nejenom velký počet
žáčků, ale i příkladných učitelů. Každé společensko-politické prostředí kladlo na školství své specifické požadavky.
Obzvláště těžké byly začátky budování vzdělanosti po vzniku Československa. Především od vesnických kantorů se vyžadovalo plné nasazení při výuce velkého počtu žáků v nevyhovujících vyučovacích a životních podmínkách. Páni učitelé
(a především paní učitelky!) podřizovali svůj osobní život
nastaveným podmínkám. Jejich vzdělávací pomůckou bylo
pouze ukazovátko a často i rákoska. Součástí výchovy byly
i dobové tresty jako třeba klečení v koutě. Mnoho dětí přišlo
do vyučování (pokud vůbec v čase rolnických prací přišlo!)
bez svačiny, přesto dokázaly při výkladu učitele sedět s rukama za zády, nevykřikovaly a nedožadovaly se pozornosti.
I když současné podmínky školství jsou s prošlých obdobím
nesrovnatelné, přesto se nabízí generacemi ověřený fakt:
děti potřebují a mají rády pevný řád. Udává jim mantinely
v myšlení, vede je k sebekázni, je v něm jistota a bezpečí.
Jména učitelů, kteří jako první nastoupili do nové vacenovické školy, jsou zachována ve školní kronice. Osobnosti
meziválečných učitelů nám mohou připomenout i poslední
žĳící pamětníci. V kronikových zápisech objevíme jména učitelů, kteří našli ve Vacenovicích svůj domov i svůj hrob nebo
v naší obci nalezli své životní partnery. V učitelském sboru
působili i kantorské manželské páry. (Poslední dvojice Marie a Jiří Bábíčkovi).
Připomeňme si, při 140. výročí školy, učitelskou rodinu manželů Antonína a Blaženy Skácelových. Že pobyt
ve Vacenovicích zanechal stopy nejenom v jejich životech,
dokládám upřímným a milým svědectvím jejich syna pana
Ing. Jaromíra Skácela (nar. 1937). Možná právě proto, že je
dlouholetým občanem velkoměsta Prahy, rád se ve vzpomínkách vrací k dětství, které prožíval ve svérázné vesnici
na moravském Slovácku. Při jedné z jeho nedělních návštěv

naší obce mě náhodně u kostela oslovil a zajímal se o osud
jemu blízkých osob a míst. Jak se žĳe členům rodiny Kristů, Bělíků, kde je Kombálek, jak „vypadá“ život v obci? Ráda
jsem odpovídala na jeho otázky a on zase rád vyhověl mému
přání, aby se o své „vacenovské“ prožitky podělil i s ostatními občany. Pro lepší orientaci v čase působení jeho rodičů –
učitelů Skácelových – předkládám údaje z tehdejší školní
kroniky.
Výnosem zemské školní rady ze dne 26. 3. 1934 byl
na vacenovské škole ustanoven definitivním učitelem Antonín Skácel (od 1. 4. 1941 byl správcem školy při odchodu
říd. uč. B. Baráka do výslužby). 24. 4. 1935 byla ustanovena
Blažena Skácelová definitivní učitelkou při čtyřtřídní obecné škole ve Vacenovicích. (Narodila se v roce 1910 v Jestřabicích, maturovala na gymnáziu Kyjov, absolvovala pedagogickou akademii Brno).
Ve školní kronice najdeme i přehled vyučujících ve šk.
roce 1940-1: Blažena Skácelová (I. třída), Emilie Růžičková
(II. třída), Antonín Skácel (III. tř.), Boh. Barák /IV. tř.), def. uč.
Fr. Bystřický (V. tř.) a Lad. Glíc (VI. a VII. tř.). Ke šk. roku 1941
je poznamenáno, že Blažena Skácelová má zdravotní dovolenou, jejímž „důvodem“ byl porod dcery. K 31. 10. 1941
podává učitel Skácel vlastní žádost o přeložení do Vracova
a uč. Blažena Skácelová se vzdává výkonu služby. Učitelská
rodina musela opustit školní byt pro nově nastupujícího řídícího učitele Jana Veselku.
Protože si Skácelova rodina oblíbila život v naší obci,
koupila si zde i místo ke stavbě rodinného domku, ale nakonec nový domov našla v sousedním Vracově. Přesto pěkné,
hřejivé vzpomínky na Vacenovice zůstaly. Do povědomí syna
učitelské rodiny Jaromíra Skácela se zapsala hlavně jména
z rodiny Michaela Krista č. d. 268: Libuše provd. Šimečková (1926–2012), Božena provd. Bělíková (1921–2001), Jan
Krist (1923–1997). I když jim pan Skácel už nemůže poděkovat za jejich přátelství, přesto se ještě rád schází s jejich
žĳícími potomky.
Chtěla bych panu Ing. Skácelovi vyslovit poděkování, že
nám svěřil své vzpomínky na Vacenovice a také rád přĳal pozvání na výroční školní AKADEMII uspořádanou 11. června
2019. Ať se mu i tento den stane zdrojem radosti a pěkných
vzpomínek!
Marie Šimečková

Ƿ ±ǲ³À
Jaromír Skácel
Maminka se narodila v Jestřabicích, odkud její rodiče pocházeli. Děda už tehdy učil na gymnáziu v Kyjově, kam se
rodina časem přestěhovala. Tata byl Strážničan. Oba mladí
kantoři učili v dědinách na Kyjovsku a po svatbě v létě 1934
18
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nastoupili do školy do Vacenovic a dostali i školní byt, o který pan řídící Barák nestál, protože býval ve svém. Já jsem se
narodil začátkem dubna 1937 a maminka nastupovala znovu učit v září. Do služby k nám přišla děvčica, která právě

ͷͿ;

vyšla školu, Božka Kristová z Jezérek. V hlubokém kočáře
mě vozila mezi kovárnou, mlýnem a Julinkama, a když jsem
už moc řval, zaklepala na okno třídy, kde maminka učila
a honem domů, kde jsem byl nakrmen. V celých Vacenovicích prý byly v písku cest vidět stopy mého kočáru. U Kristů
jsem to považoval za doma stejně jako ve škole. Pamatuji
zřetelně jejich obytnou kuchyň. Když se vešlo, vpravo byla
skřínka s nádobím, tlučka na mák, okno do ulice, na něm
firhaňky a muškáty, rohová lavice se stolem, nad lavicí police s jídelním nádobím a hrnky k dennímu používání, všecko
slovácká keramika z Ratíškovic, pak dveře do izby s dřevěnou dlážkou, kostnem s poskládanými kroji a Panenkou
Marií pod sklem, postel s peřinami vyskládanými strašně
vysoko. Pak byla v rohu kachlová kamna, před nimi lavice,
uhlák a úplně vlevo od vchodových dveří byla postel, na které spávali strýček s tetičkou. Janoš spával na lavici, nebo
na hůře, a když byla velká zima, tak u krav. Děvčata spávala
v komoře, ale to jsem nikdy neviděl, jen jsem o tom slyšel.
V sobotu, po velkém úklidu, přinesla Liba s Božkou z humna košík čerstvě nakopaného žluťoučkého písku a celou kuchyňskou hliněnou podlahu pískem posypaly. Velice se mi
líbilo v tom písku bosky ťapkat. U Kristů jsem často potkával
sousedku, tetičku Lenku a Božčinu kamarádku (sestřenici)
Dobru, Řihákovi. Na jiné kamarády se nepamatuji, jen rodiče povídali, že mě na výpravy po okolí, na pastvu a drobné
polní práce brával Vašek Viktorin. Prý stačilo, abych zaječel
„Vaškůůů!“ a Vašek se vždycky odněkud vynořil a zachraňoval. Taky mě s sebou brával na koledu, velikonoční klapání,
na šlahačku a na výpravy se svými kamarády. Domů jsem
se vracel s ukopnutými palci a náležitě zválený v prachu,
jehličí a trávě.
Do našeho školního bytu jsme chodili z venku vraty naproti vratům Knotkovým, vraty se taky chodilo pro vodu k pumpě. Proti vratům mělo garáž naše auto, karmínový Škoda
Populár. Na cestování autem se moc nepamatuji, ale utkvěla
mi v hlavě vzpomínka na neobvyklou cestu do Milotic. Tata
mě někdy dopoledne vytáhnul od nějaké činnosti a neobvykle posadil na sedadlo dozadu a dopředu si na sedadlo
vedle něj klekla nějaká děvčica hlavou ke mně a zadkem dopředu k čelnímu sklu a cestou, celá uslzená, mi povídala, že
si na lavici zadřela třísku do p… a že jí teče krev. Na cestě
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k milotskému panu doktorovi jsme málem vjeli do příkopy,
jak tata něco na silnici objížděl. Cestou zpátky jsem jako obvykle už seděl vpředu a dívka vzadu. Tata zastavil, protože
uprostřed silničky stálo kolečko se štěrkem a na něm seděl
strýček cestář s flaškou v ruce. „Pane učitel, dybysem vám
řekl, co sem před chvílů v tem vašém autě viděl, to byste ně
ani nevěřili, já sa z teho ani nemóžu spamatovat.“ „No vidíte, vezu tady Mirka, tož odjeli byste, kúsek, ať si projedu.“
A děvčica se tomu vzadu na sedadle, na zaflastrovaném zadku už jenom chichotala a dojeli jsme šťastně do školy. Vedle
dveří do školního bytu, byly schody, které vedly do sklepa.
Po dešti se ve sklepě objevovala voda na jeden i dva schody.
Na skladování se dalo použít jen schodiště a já jsem se naučil po něm pohybovat dříve, než jsem uměl chodit. Chodit
dál do školy jsem měl zakázáno.
Na zahradu se ze dvorka chodilo nahoru po schodech.
Ve skleníčku byly nějaké rostlinky, na které nemělo zapršet,
ale nepamatuji, že bychom tam pěstovali něco víc, protože
u Knotků a ostatních sedláků bylo za republiky vše, co bylo
pro kuchyň potřeba a čerstvě nadojené mléko a vajíčka nosila Božka.
Tata jezdil cvičit k Milotským Sokolům a ve Vacenovicích
spolupracoval s místními fotbalisty, kteří se k tréninku dostali jen v neděli dopoledne a tak se připravovali na odpolední
zápasy, na které jezdili po okolí na kolech. Pro tuto činnost si
tata znepřátelil pana faráře Tkadlečka, kterému se nelíbilo,
jak je mládež upoutávána sportem ve dnech Páně. Měli jsme
doma nějaké fotografie z divadelních her u Julinků, ale na divadelní představení se nepamatuji, vím jen, že nikdo z rodičů
nehrál, ale od té doby znám slovo „inspicient“.
Moje milovaná Božka, která mi slibovala, že na mě počká, mě chtěla opustit, že se bude vdávat za cizího Jožku.
Va ce n o v i ce l é t o 2 0 1 9
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Když jsem se to dozvěděl, kousnul jsem ji, kam až jsem
dostal, někam do nohy. Když jsme s manželkou seděli
někdy po roce 70 u Bělíků a Jožka k čerstvému chlebu rozpékal špek s cibulí, odvedla Božka manželku na chvíli někam
pryč. Když se vrátily, Jožka jen pokyvoval hlavou a pravil:
„Enom sem čekál, kdy to příde, tož viděla’s Evičko ty jeho
zuby?!“ a obě ženské se jen pošklebovaly. Teprve pak jsem
se od manželky dozvěděl, že jsem Božku poznamenal doživotní jizvou z lásky.
Našim se ve Vacenovicích velice líbilo, a protože věděli, že
tata pro krátkou učitelskou praxi nemůže škole ředitelovat,
usmysleli si postavit domek. Někde ve Stanovnisku si koupili i parcelu a počítali, že strýček Krist s kamarády zedníky to
postaví. Plánek měli od maminčina švagra Šmerka, stavitele
z kyjovských skláren. Matně se pamatuji, že jsme na parcelu
občas šli, někde tam byl „větřák“, na který se nesmělo lézt,
že by mohl spadnout, ale myslím, že než jsme se stěhovali,
„větřák“ byl zbouraný. Jejich plán padnul začátkem války,

kdy se ze Slovenska vraceli učitelé a učitelky jim uvolňovaly místa ve školách. Mně se začátkem roku 1940 narodila sestra Zdeňka. Do Vacenovic se na místo řídícího hlásil
z Koryčan pan učitel Veselka a potřeboval školní byt. Ve Vracově bylo po prázdninách volné místo na chlapecké škole
a pronájem domu rovněž budoucí školní kolegové, dřívější
spolužáci z gymnázia, rodičům doporučili. 28/8 41 naložili
na platoňák pana Ingra celou naši domácnost a za hodinu
složili ve Vracově. Někdy po válce naši tu parcelu prodali.
Maminka ještě v září pár dní učila ve Vacenovicích, tak
jsme po ránu naložili Zdenku do mého hlubokého kočáru
a šandárským chodníkem přicházeli před osmou ke škole
a já s kočárem pokračoval ke Kristom, tam jsem Zdenku nechal tetičce a s Božčiným Emilkem v kočáře zase já rajtoval
po Vacenovicích.
Rád bych ještě uvedl vzpomínku na Janoše Krista. Co pamatuji, učil se malířem ve Vracově u pana Repíka. Vzpomínal, že ve škole přinesli panu farářovi koš rohlíků. Pan farář
šel mezi lavicemi a rozdával je. Před Janošem se zastavil
a ptal se, jestli byl v neděli v kostele a na odpověď že ne,
pokračoval a rohlík mu nedal. Když se Janoš vrátil z totálního nasazení v Říši, byl jsem u nich na nedělním obědě a pak
jsme šli se strýčkem do hospody. Cestou se strýček Janoša
ptal, jestli a co v Německu zpívali. Janoš zazpíval na nápěv
„Praha je krásná“ :
Berlín je krásný, při záři světlometů, rachotu kulometů,
při náletu. …
Dál si to nepamatuji, ale za chvíli to řvala celá hospoda,
Janošovi všichni připíjeli a mě poslali domů, ale to už bylo
léto 1945.
Rodiče ve Vracově učili až do odchodu do důchodu, tata
pak ještě nějakou dobu v Ratíškovicích. Maminka zemřela 24/10 2003 v třiadevadesáti letech, tata 14/11 2005
v šestadevadáti, pochováni jsou ve Vracově. Já jsem z Vracova odešel v šestapadesátém roce do Bratislavy, pak jsem
vojákoval, studoval a pracoval v Praze a žĳu tu dosud.
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Ani jsme se nenadáli a už tu máme zase konec školního
roku. Co všechno se v naší mateřince za tuto dobu událo?
V lednu bylo v mateřské škole kromě jiných aktivit „Mobilní planetárium“ – děti shlédly promítání filmu o naší sluneční soustavě, planetách a posledním výstupu na Měsíc.
V únoru nás navštívili hokejisti z SHKM Hodonín a dětem
ochotně předvedli výstroj pro malé hokejisty, kterou si děti
s chutí vyzkoušely. Předškoláci také zavítali do základní
školy, kde začali docházet na kurz „Předškolák“. Většina
předškolních dětí se navíc zapojila do kurzu pořádaného
naší mateřskou školou s názvem „Hurá do školy“, který vedla p. učitelka Irena Fejfarová, za což jí patří velký dík. Tyto
kurzy pomáhají dětem při přechodu z mateřské školy do základní školy.
V březnu jsme měli hlavně tradiční akce – Fašaňk, Karneval, Návštěva knihovny, Otevírání lesa atd. Nově jsme se
zapojili do projektu „Celé Česko čte dětem – maminka, tatínek, babička, dědeček do škol“, který spočívá v tom, že blízcí příbuzní dětí přĳdou do školy a dětem přečtou pohádku
a s dětmi si povyprávějí.
20
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Počátkem dubna jsme zahájili plavecký kurz, s velkým
ohlasem se uskutečnil Dětský krojový ples, Velikonoční tvoření s rodiči, koncert skupiny Marbo, Čarodějnický rej a další pravidelné akce.
V květnu byl zápis do naší mateřské školy. Zájem ze strany
rodičů byl velký, což nás všechny těší, ale bohužel ne všechny děti, kterým rodiče přinesli žádost o přĳetí, byly přĳaty.
Z naší školky letos odchází 21 předškoláků, 4 děti ukončily
vzdělávání během školního roku. To znamená 25 volných
míst (a to ještě na výjimku se souhlasem zřizovatele podle školského zák. č. 561/2004 Sb. a vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb.) Žádostí však bylo mnohem
víc. Ale děti, kterým to letos nevyšlo, ráda uvidím u zápisu
v příštím školním roce a věřím, že jim to vyjde.
Z květnových akcí vzpomenu hudební pohádku „Babička Chrota vypráví“ – kde se děti seznámily s hudebními
nástroji, ale také dětskou sportovní olympiádu a kreslení
dětí na výzdobu zahrady. Taky nás poprvé za existenci školy navštívila Policie ČR. Paní policistka Anička Horňáčková
s kolegou z Obvodního oddělení Policie ČR Dubňany přĳela
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do Vacenovic. Dětem ochotně ukázali policejní výstroj, děti
si prohlédly např. neprůstřelné vesty, donucovací prostředky, pouta apod. Taky si všechny děti „prolezly“ policejní
auto a viděly, jak fungují policejní majáky a siréna.
Začátkem června se uskutečnila nová akce „Zahradní
slavnost“. Agentura p. Fialy z Brna zajistila pro rodiče a dětí
zážitkové aktivity (zorbing, chůze po laně, minigolf, stříkání
vodou na terč, malování dětí na obličej atd.), k tomu si děti
zadováděly na skákacím hradě a ještě si vyrobily koupelovou sůl. Na závěr se mohly děti povozit na ponících, s kterými k nám doslova přĳely Šárka a Martinka Mackovy, kterým
tímto ještě jednou moc děkuji.
V pátek 7. června 2019 se děti, u kterých byl zájem i ze
strany rodičů, zúčastnily v rámci celoročního projektu „Školky v pohybu“, sportovního odpoledne v Hodoníně s názvem
„Bažula živě 2019“, kde perfektně reprezentovaly naši obec
Vacenovice a mateřskou školu. Tímto chci rodičům a dětem
ještě jednou poděkovat za ochotu a vstřícnost.
Letošní výlet se uskutečnil v pohádkovém duchu, z celé
mateřské školy se stali princezny, princové, z dospělých
zase hraběnky a komtesy. Navštívili jsme totiž Zámek Milotice, kde jsme měli kostýmovou prohlídku a taky nás pan
fotograf vyfotil, takže všichni máme krásnou památku.
A co nás ještě čeká? Ukončení školního roku a loučení s předškoláky se vzhledem k nepřízni počasí přesunulo
na náhradní termín a pak už se budeme těšit na prázdniny.
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Během prázdnin se uskuteční náročnější výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni a drobné opravy ve třídách. Tímto
děkuji všem představitelům obce za uvolnění finančních prostředků, které zajistí, že naše školička bude jenom lepší.
Všem Vám přeji krásné léto, hlavně bez úrazů, dětem
slunečné prázdniny a předškoláčkům hodně úspěchů nejen
v základní škole, ale i v dalším životě.
Lenka Štosová – ředitelka mateřské školy
Va ce n o v i ce l é t o 2 0 1 9
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Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR – je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice. Veškerá její činnost vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě
rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova. Základním předmětem činnosti
je obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů
českých soukromých zemědělců v České republice a v zahraničí) loni na jaře vyhlásila pro své členy nový program Pestrá
krajina, což je vlastně snaha ocenit a zviditelnit lidi, kteří
se snaží udělat něco se stavem české krajiny. Lidi, kteří si
nemyslí, že voda, půda a krajina jsou jen nějaké materiální
složky podřízené k primárnímu zisku. Naopak se snaží udržovat své prostředí pestré a tím pádem stabilní do budoucna, aby v ní zůstal prostor pro všechny možné alternativy
života, aby se v úctě respektovaly přírodní zákonitosti, aby
to byla krajina tak pestrá, jak je pestrý život sám.
Ustanovila se třináctičlenná odborná komise složená
z členů ASZ ČR a externích pracovníků (z vysokých škol, výzkumných ústavů a jiných institucí), která v létě navštívila
a zhodnotila všech 8 finalistů soutěže a místní farmu Habánský dvůr manželů Blahuškových ocenila v tomto novém
programu zlatou medailí!

Předání tohoto ocenění se konalo v prosinci v Praze v prostorách Divadla ABC. Slavnostního ceremoniálu, při kterém
se oceňovali finalisté programu Pestrá krajina a vyhlašovali
vítězové soutěže Farma roku, se zúčastnilo množství hostů,
jmenovala bych kardinála Dominika Duku, senátora Prof.
Jiřího Drahoše, poslance Mgr. Radka Holomčíka a dalších význačných osobností z naší i Slovenské republiky.
Je to opravdu velké ocenění, zvlášť s přihlédnutím k tomu,
že jejich členství v ASZ ČR je poměrně čerstvé a kritéria
pro zařazení do programu dost náročné na splnění... Jen
ve zkratce: farma se hodnotí jako celek, na základě prezentace realizovaných opatření a hodnocení probíhá za realizace od roku 1989. Také produkční kritéria jsou náročné. V potaz se bere velikost půdních bloků, pestrost pěstovaných
plodin, míra výskytu eroze, uplatnění krajinných principů,
funkční hledisko krajinných prvků, zapojení do vzdělávacích
a společenských aktivit týkajících se zemědělství a krajiny,
celkový vliv farmy na krajinný ráz, znalost a respekt k historickým souvislostem a další…
Odměnou kromě zlaté medaile a certifikátu o zařazení je
medializace farmy a dvacetiletého úsilí manželů Blahuškových. Byla o nich zpracována reportáž s odborným hodnocením členů komise, která byla promítnuta během vyhlášení,
také ji lze shlédnout na internetu. Byla vydána brožura, kde
Va ce n o v i ce l é t o 2 0 1 9
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jsou podrobně vypsány všechny podmínky a kritéria programu a všichni finalisté jsou v ní podrobně zdokumentováni.
A navíc se dá říct, že to vše bylo nečekaným a příjemným
dárkem k životnímu jubileu Ing. Miroslava Blahuška.
L. Svorová

V článku byly použity texty z brožury – Program Pestrá krajina 2018 1. ročník
Více informací lze najít na www.asz.cz
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Sousoší Panny Marie Růžencové s Ježíškem
Pískovcové mariánské sousoší zdobí již 110 let střed naší
obce. Každého kolemjdoucího denně zdraví milý pohled sochy Panny Marie, která v levé ruce drží syna Ježíška a v druhé
růženec. Postava stojí na zeměkouli a pod nohama má hlavu hada. Sochařská kompozice je umístěna na vysokém –
liliemi zdobeném – podstavci, na jehož čelní straně je zlatou barvou vyryt nápis: „KRÁLOVNO POSVÁTNÉHO RŮŽENCE, ORODUJ ZA NÁS.!“ Na zadní části podstavce je uveden
účel a jména donátorů: „KE CTI A CHVÁLE P. MARIE VĚNOVALI
MANŽELÉ JAN A FRANTIŠKA MACKOVI 1909.“
Porovnáme-li stáří všech vacenovických drobných církevních objektů, zjistíme, že v životě obce bylo jedno desetiletí
minulého století bohaté na štědré dárce. Sousoší sv. Anny
(u Sběrného dvora) bylo obci darováno v roce 1900, socha
Božského Srdce Páně (u Žlébků) v roce 1906, socha sv. Jana
Nepomuckého (u Anticora) v roce 1908, sousoší Panny Marie Růžencové v roce 1909, kaple P. M. Bolestné v roce 1910
a sousoší Nejsvětější Trojice v roce 1911.
Z mladšího období (rok 1951) je socha Nejsvětějšího
Srdce Páně (u Húštíka) a socha Panny Marie Lurdské (U bře24
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zí), která byla darovaná obci v roce 1955. Zatím nejmladším
církevním objektem jsou Boží muka na Rúdníku – darovaná
v roce 2005.
Nejstarší obecní památkou je socha sv. Jana Nepomuckého datovaná letopočtem 1630. Správcem farnosti
(P. R. Matěna) byla v roce 1950 převezena z Piešťan a umístěna před budovou fary. Nejstarším církevním objektem je
kaple sv. Jana Sarkandra, která byla postavena v roce 1874.
Vedle umístěná Boží muka neznají jméno donátora ani čas
vzniku, dochoval se jen záznam v obecní knize připomínající renovaci v roce 1851.
V obecním katastru se nám zachovalo i množství litinových křížů. Na rozdíl od kapliček a soch byly vystaveny častým útokům vandalů. Musely být mnohokrát renovovány
a několik křížů dokonce „násilí nepřežily“. Věkem nejstarší
je litinový kříž „Pivovarský“. Na jeho podstavci je uveden
letopočet 1823 a 1850 (zřejmě datum opravy). Do Vacenovic byl převezen z Milotic v roce 1964 a nahradil tak dřívější nízký kříž železný. „Robotní“ kříž (u Metanu) pochází
z roku 1849. Kříž Ignáce Nováka (u Anticora) je datován rokem 1869 a nahradil dřevěný kříž z roku 1793. Litinový kříž

u hřbitovní cesty (zbudován v roce 1880) byl do roku 1955
centrálním křížem na hřbitově, obnoven byl v roce 1923. Datum vzniku – rok 1880 – má také kříž „Knotkůj u Metanu“.
„Krištofůj“ kříž (u vacenovských Vinohrádek) byl obci darován v r. 1896. „Valisůj“ kříž pochází z roku 1904, „Šťastnůj“ kříž na Odměrách je datován rokem 1905. Monumentální – nově restaurovaný – kamenný „Novákůj“ kříž byl obci
darován v roce 1920. Skromnější litinový kříž „Klimentůj“
(u Rúdnické cesty) byl postaven v roce 1950. Dřevěný kříž
(postavený asi 300 m dále v rúdnickém lese) byl postaven
za stejným účelem a ve stejném roce, aby připomínal místo,
kde tragicky zahynul lesník dělník a muzikant Kliment Krist.
(Důkladně opraven členy NSV). V roce 2010 byl zrestaurován
litinový kříž umístěný u pošty, který byl v roce 1950 (zásluhou správce farnosti P. Rudolfa Matěny) získán při rušení
starého hřbitova v Kyjově. Stejnou cestou se k nám dostal
i litinový kříž na návsi, který nese na podstavci letopočet
1867 a „Petříkůj“ kříž na Dolním konci.
Při pročítání seznamu obecních církevních památek musíme pociťovat obdiv a vděčnost k našim předkům – štědrým
dárcům. Věnovali je ve většině případech památce svých
předčasně nebo tragicky zemřelých členů rodin, ale všechny
sakrální objekty a kříže sloužili k oslavě Boží.
Dominanta obce – sousoší Panny Marie Růžencové –
sloužilo několika generacím farníků jako duchovní prostor,
místo pro bohoslužby za chybějící kostel. Poslední dobou
se zde občané schází i ke kulturně-společenským oslavám
a připomínkám významných výročí. Naším skromným poděkováním ať je alespoň vzpomínka na dárce sousoší.
Štědrými dárci byli manželé Jan (6. 9. 1853 – 24. 4. 1942)
a Františka (7. 4. 1863 – 28. 10. 1954) MACKOVI. Jan Macek se narodil ve Vacenovicích na č. d. 27 (dnes rodina Zd.
Křižky) a zemřel ve Vacenovicích na č. 261 (dnes v majetku
B. Bábíčka). Jeho matkou byla Anna Bábíčková, dcera Martina Bábíčka a jeho manželky Rosiny, rozené Klimešové.
Jeho otec byl Kašpar Macek (nar. 2. 1. 1815 v Ratíškovicích
na č. d. 7, který byl synem Jana Macka nar. 27. 7. 1793 v Ratíškovicích a jeho manželky Rosiny Schupálkové nar. 15. 5.
1795 v Ratíškovicích).
Jak se dostal rod Macků do Vacenovic a kdo byl pokračovatelem příjmení?
Sňatek Jana Macka (nar. 1793) a Rosiny Schupálkové
(nar. 1795) proběhl v roce 1812 v Ratíškovicích, ale mladí
manželé se přestěhovali mezi lety 1815-17 do Vacenovic,
kde se jim narodilo v průběhu 20 let deset dětí (čtyři chlapci
a šest děvčat). Tato rodina Mackova žila na d. č. 34 (dnes
školní jídelna). Šest jejich dětí mělo potomky, tři zemřely v dětském věku, jeden dospělý člen zemřel na choleru.
(Jejich synové: Kašpar nar. 1815 měl sedm dětí, Laurenc nar.
1819 měl devět dětí, Johann nar. 1822 zemřel mladý – měl
dvě děti. Geny rodu Macků předávaly ještě tři dcery, které
porodily celkem 22 dětí).
Vraťme se k donátorům sousoší. Manželka Jana Macka byla Františka Koutná, nar. 2. 4. 1863 ve Vacenovicch
č. d. 32 (dnes rodina Grufíka Jar.). Její otec byl čtvrtláník
Jakub Koutný (syn Štěpána Koutného a Františky, roz. Poláškové z Milotic), matka byla Anna Nováková (dcera Josefa
Nováka a Anežky Bábíčkové).
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Sňatek Jana Macka a Františky Koutné se konal 18. 2.
1879 (nevěsta byla o deset let mladší než ženich – neměla
ještě 16 let). Otec Františky dal ke sňatku svolení, což vlastnoručně potvrdil podpisem do matriky. (Zletilost byla tehdy
až ve 24 letech. V případě, že otec žil, udělil souhlas k sňatku nezletilého dítěte on – matka toto právo neměla – jestliže
již nežil, udělila souhlas vrchnostenská kancelář). Zajímavost manželství: proč se Františka vdávala jako neplnoletá,
když se jí první dítě narodilo až v roce 1883!?
Rolnická rodina Jana a Františky Mackových bydlela
na domě č. d. 100 (byl v té době posledním domem na levé
straně ulice Ratíškovská). Manželé Mackovi měli jednoho
syna Jana (18. 6. 1896 – 26. 3. 1971), který se oženil v roce
1920 s Marií Grufíkovou (nar. ve Vacenovicích 30. 9. 1899
na d. č. 33). V rodině byly ještě dcery: Paulina (2. 7. 1884 –
30. 10. 1964) provdaná za Jakuba Křižku, Bernardina
(5. 11. 1887 – 29. 5. 1981, zůstala svobodná a „doopatrovala“ rodiče), Rosina nar. 29. 8. 1885 (odešla do kláštera),
Anna (15. 5. 1892 – 18 . 5. 1894), Anna Marie (11. 9. 1894 –
15. 4. 1895).
Matka těchto dětí Františka Macková se dožila 91 let
na domě č. 261 u své dcery Bernardiny a své vnučce (mladé
vdově Ludmile Rybové) pomohla s výchovou tří dětí. Po vzoru svých rodičů i tato dcera Bernardina patřila mezi dárce
vacenovického kostela. V roce 1948 věnovala na soupravu
s dalmatinkami částku 5 000 korun. (Pro srovnání: za stejnou částku byly zakoupeny z kyjovského kostela dnes památkově chráněné varhany).
Sousoší Panny Marie – odkaz předků rodiny Macků – zavazuje nás i naše potomky nejenom k vděčnosti, ale i k zodpovědnosti.
Přikládám rodinou uchovávaný obrázek, který byl donátory vytištěn v roce 1909 při příležitosti posvěcení mariánského sousoší.
Marie Šimečková (farní kronikářka)
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Vacenovická farnost se 24. května zapojila do 9. ročníku
celostátní kulturní aktivity Noci kostelů. Náš chrám Božského Srdce Páně se „přidal“ k dalším 1 640 církevním objektům po celé České republice. Letošním mottem se stala slova proroka Izaiáše (verš 30,29): „Dáte se do zpěvu jako v tu
noc, kdy se zasvěcuje svátek!“
Program byl zahájen vyzváněním zvonů a mší sv. obětovanou za autora hlavního oltářního obrazu Božského
Srdce Páně akad. malíře Jano Koehlera. Krojovaný dětský
pár k oltáři přinášel obětní dary a přímluvy lektora prosily o nebeskou odměnu pro malířskou osobnost Moravy.
Účastníci bohoslužby projevili vděčnost za návrh výmalby
a obraz, který mistr Koehler věnoval obci. Tvořil z lásky
k Bohu, umění a milované „Moravěnce.“
Pro zájemce o kostelní zvony byla připravena komentovaná prohlídka. Zástupci místních ženských a mužských pěveckých sborů vyzpívali chválu na Boží lásku a děti ZŠ zase
potěšily tanečním pásmem, přednesem básní a sborovým
zpěvem oslavujícím krásu přírody. Žáci 3. třídy, z nichž většina přĳala první svaté přĳímání, vyzdobili svými kresbami –
na biblická témata – prostor kostela.
Hlavní večerní program byl věnován malíři a grafikovi Jano
Koehlerovi (1873 – 1941). Návštěvníci Noci kostelů mohli
shlédnout filmový dokument o restaurátorské práci svatohostýnské Křížové cesty, který jim nabídl pronikavý pohled
„až na dřen“ práce a myšlení tohoto malíře Kyjovska. Film
byl doplněn referátem a fotodokumentací mapující osobní
i profesní život umělce a přehledem nejdůležitějších uměleckých děl Jano Koehlera. Hodnota programu byla umocněna milou návštěvou. Z Plumlova (u Prostějova) k nám zavítal
vnuk umělce Ing. Jiří Koehler. Právě on je majitelem největšího množství přípravných skic, náčrtků, obrazů a osobních
předmětů svého dědečka. Rád se zúčastnil slavnosti a během následné besedy zodpovídal na otázky. Měl radost, že
ve Vacenovicích poznal přátelské a radostné společenství.
Přislíbil, že poskytne původcovské služby výtvarných děl,
které mistr Jano Koehler zanechal v Prostějově.
Pro organizátory Noci kostelů se stala impulsem pro „zviditelnění“ malířské osobnosti výpravná publikace Jano Koehler. (Nákladný projekt podpořily: arcibiskupství Olomouc,
olomoucký kraj, ministerstvo kultury ČR, primátoři statutárních měst Olomouce, Prostějova a duchovní správa na sv.
Hostýně). U příležitosti vydání reprezentativní knihy (leden
2019) se v arcibiskupském paláci v Olomouci uskutečnilo setkání všech, kdo se na její přípravě podíleli, a knihu požehnal
arc. Jan Graubner (k zakoupení i na sv. Hostýně).
Nejenom umělecká veřejnost, ale i naše obec dostává
příležitost seznámit se s uměleckým odkazem všestranného
umělce.
„Je dobré, když nám plynoucí čas nepřináší pocit opotřebení, nýbrž naplnění!“
(Antoine de Saint Exupery)
Jano Koehler pokládal za nejdůležitější pro důstojný život víru a mravnost. Miloval rodné kyjovské Slovácko, kde
nacházel v lidovém ornamentu, tvarové bohatosti, zářivé
barevnosti a v zakotvených pevných tradicích venkovského
života zdroj svého osobitého stylu umění.
26
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Co měl s našimi předky společné a čím se nám stává
blízký!? Naplnil život namáhavou, obětavou a tvořivou prací, která jej nejenom vysilovala, ale také naplňovala. Hrál
na kytaru, zpíval slovácké písně, v 60-ti letech si nechal říkat
stařečku, svoji matku, která jej vychovávala v chudých poměrech rolnické usedlosti, nazýval maměnkou. Zůstáváme
jeho dlužníky, uvážíme-li, že umělec riskoval tvorbou výtvarných děl s církevním a náboženským zaměřením společenské pohrdání u pokrokově smýšlející veřejnosti. Umělcova
pamětní síň se nachází v Nenkovicích.
Jeho přítel sochař Franta Úprka (1868–1929) o něm prohlásil: „Náš Janíček je pravý všeumělec! Pilný jak včela, milující přítmí Božích chrámů!“ I ostatní členové – zakladatelé
Sdružení výtvarných umělců Moravských sídlících v Hodoníně – se shodli na tom, že byl mužem dobrého srdce, vzácného a ušlechtilého charakteru. Jeho oborem byla nejenom
malba, kresba, grafika, vitráže, ale i freska a sgrafita.
Převládají díla s náboženským a církevním zaměřením.
Do všech jeho výtvarných projevů se promítaly prvky lidového umění. Nejvíce tvořil na kyjovském Slovácku, kde prožil
svůj život. Srdci nejbližší se mu stala dědina Nenkovice, nejdůležitějším místem jeho tvorby byl ateliér ve Strážovicích,
kde je i na místním hřbitově pohřben.
Umělecky hodnotná díla Jano Koehlera se nacházejí v Prostějově, Kroměříži, Třebíči, Olomouci. Nade všemi vyniká
výzdoba kostela sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně,
která zahrnuje jeho všestrannost: freska, sgrafita, vitráže,
kresba, malba. (Mozaikový oltářní obraz je největší ve střední Evropě). Dalším jeho stěžejním dílem, které vytvářel
po dobu 20 let, je 14 zastavení Křížové cesty na sv. Hostýně.
Současný restaurátor Vojtěch Pařík (šest let pracoval na originále Koehlerovy fresky Pilátův soud) hodnotí mistrovu úroveň slovy: „Nikde na světe není v keramice provedeno dílo,
které je schopno tak naléhavě vyjádřit obsah, který je tak
dramatický. Figurální kompozice jsou dotaženy ve výrazech
tváří při maximálním zjednodušení ve zkratkách, které mluví nebo spíše křičí.“ Dcera Jano Koehlera Ludmila se v roce
2016 dožila rekonstrukce Křížové cesty na sv. Hostýně.
„Nezáleží na mně nic a připadám si jako nástroj lepší –
krásnější duše – a hudba mé práce nechť ji oslavuje!“ (Jano
Koehler v r. 1903)
Pro představu – jakou cestou se do našeho chrámu dostal
obraz Božského Srdce Páně, jaká asi byla první výmalba našeho kostela pod vedením mistra Koehlera, co se následnou
přemalbou poškodilo a co zachovalo – uvádím zápis z farní
kroniky od P. R. Matěny. Může pomoci zástupcům farnosti
odborně vyhodnotit a dobře se připravit na chystanou novou výmalbu našeho kostela.
Nejdříve chci zdůraznit, že malba kostela a dřevěného
stopu byla prováděna kyjovským malířem Antonínem Sychrou v roce 1930 podle návrhu a pod přímým vedením Jano
Koehlera. Tedy v čase, kdy byl Jano Koehler mimořádně
zatížen tvorbou Křížové cesty na sv. Hostýně. (Dokončil ji
až v roce 1933). Nabízí se otázka, čím jsme si „vysloužili“
jeho pozornost?! Jedna z mnoha možných odpovědí je, že
jsme „využili známosti!?“ Řídící učitel vacenovické obecní
školy Boh. Barák (1886–1957) působil v Nenkovicích právě

v době 1908–1911, kdy zde pobýval i umělec Jano Koehler.
Dá se předpokládat navázání osobního vztahu.
Výstřižek z časopisu Lidová obroda ze dne 6. 2. 1949,
který je vložen do farní kroniky, zase potvrzuje samotný zájem Jano Koehlera o naši farnost:
Dílo Mistra Jáno Koehlera v kostele ve Vacenovicích
„Vacenovice – menší obec na Slovácku, v okrese Kyjov
až do nedávné doby patřila pod farnost Milotice. Nyní však
je již farností samostatnou a jejím novým farářem je P. Rud.
Matěna. Za zmínku však stojí jejich kostel, který v sobě

chová vzácná umělecká díla. Je to především nádherný
obraz B. S. Páně nad hlavním oltářem, který sem v roce
1931 daroval slovácký malíř a známý Mistr Koehler. Mistr
měl na Strážovickém kopci letní vilku, odkud viděl a pozoroval v letech 1927–1929, jak občané z Vacenovic stavějí
svůj farní chrám. Jistě byl dojat jejich obětavostí, a když
kostelík byl hotov, věnoval mu také on jeden ze svých nejvzácnějších obrazů. A Vacenovští dodnes mají na tohoto
nesmrtelného malíře ty nejkrásnější vzpomínky, jak se
nám o něm zmínil starý kostelník – stařeček Chvátal“.

Výpis z farní kroniky P. Matěny (za období roků 1949, 1950, 1951)

Oprava stropní malby kostela – popis malby od mistra Jano Koehlera
Původní malba olejová na dřevěném stropu – byla provedena Ant. Sychrou, malířem kostelů, podle návrhu mistra Jano Koehlera ze Strážovic. Kasetový strop byl malebně
rozčleněn tak, že tvořil v odstínech sytých barev červených
byzantský kříž v polích kaset v odstínech barvy modré. Trámoví bylo v syté barvě kávové hnědi. Strop působil těžkým
dojmem.
R. 1940 došlo k nové malbě kostela, poněvadž dosavadní
malba vlivem špatného větrání – zvláště u stropu v koutech –
byla pokryta plísní. Pro světlou památku mistra Jano Kohlera
se sluší, abych zde aspoň něco napsal o první malbě kostela
podle návrhu téhož umělce, provedené jím samým.
O malbě stropu jsem se již zmínil. Presbytář byla celá vymalována v tapetách slohu Koehlerova, dole koberec v oleji.
Poněvadž neměla soch ani obrazů, působila pěkně, vynikal
z ní obraz mistrův, malba i obraz od jednoho umělce – genia.
Na vítězném oblouku ornament – stylisace klasů a hroznů.
Loď vytónována v okrasných barvách s dvojitými poli kolem
oken a vítězného oblouku, které se sbíhaly nad vítězným
obloukem a tvořily začlenění nápisu „Pán můj a Bůh můj“.
(V písmu Koehlerovském). Sokl v lodi natřen olejem v ornamentu Koehlerovském.
Zbytek vrchního pásu se zachoval uvnitř svatostánku na oltáři P. Marie. Dřevěná balustráda na kůru v oleji – ornamenty
Koehlerovy. Strop pod kůrem rozčleněn pásy a ornamenty.
Vše tvořilo ucelenou jednotu Koehlerových sytých zemitých
barev: červené, zelené, modré, žluté i bílé v odstínech harmonicky stupňovaných a sladěných. Mistr Koehler dovedně
snoubil barvy kostelní malby s krojem místním a měl i na zřeteli barevnou vazbu stropu a červené kostelní dlažby, rozčleněné bílými čtverci. Těžko je mi vypisovat to, co jsem už vcelku neviděl, ale jen z vypravování jak mistra Ant. Sychry, tak
i pamětníků, kteří snadno umělecké pojetí zapomenou anebo
mu nerozumí.
Dost tedy k „opravě“ malby, kdy mistr Jano ještě žil v roce
1940. Co bylo geniem kostelních maleb vytvořeno – se zničilo – protože to nebylo líbivé. To je úděl každého umělce
za jeho života – nepochopení, nevděk! Pozván byl malíř (odborný závod pro ornamentální a dekorativní malby). Nemůže
se upřít poctivost v práci i materiálu i serioznost v ceně. A ta
cena vždycky rozhoduje. Ovšem – ne nadarmo se říká „co je
levné, to je drahé.“ Prostě se strop Koehlerův v oleji přemaloval. Také v oleji, kasety vesměs modře a trámoví žlutě se
slabým nádechem zelinkovým. V tomtéž tónu presbytář i loď.
Sokl v presbyteři v oleji s dekorativním ornamentem. Vítězný oblouk ornamentiky Koehlerovy zmizel a nahrazen dekorativním ornamentem křížů, za sochy sv. Petra a Pavla namalováno bodláčí, na stěny vedle oken v presbyteři úponky

vinné révy – vše dekorativně a v dekorativních barvách
unylých. V lodi zmizely i ornamenty Koehlerovy kolem konsekračních křížů, stěny mezi okny vyplněny liliemi, typický
nadpis „Pán můj a Bůh můj“ přemalován na „Králi věků nesmrtelnému sláva na věky“. Malba stropu pod kůrem rovněž
dekorativně přemalována. Do rohů stěn nad bočními oltáři
byly namalovány stejné figury andělů – podle šablony, která
se jen obrátila – v oleji. Smutné se na ně podívat anebo se
bát! Konsekrační kříže v lodi vyzdobeny dekorativně klasy
a liliemi, sokl v lodi stylu Koehlerova natřen hladkým nátěrem okrovým v oleji. Tak dopadla malba Kohlerova!!! Kdo
na tom nese vinu? Co říci na troufalost sáhnout na dílo mistra Jano Koehlera! Nepatrný původní zbytek zůstal: původní
strop v presbytáři, trámoví ovšem přemalováno a nedotčena
balustráda kůru. Původní malba byla prováděna pod osobním dohledem mistra stražovického.
Vzal jsem si za úkol postupně odčinit tuto škodu zdejšímu kostelu způsobenou a mistra Jano Koehlera (už mrtvého)
rehabilitovat. Štěstí, že ještě žil jeho dlouholetý spolupracovník p. Ant. Sychra v Kyjově, který měl v paměti původní
malbu. V zimě 1950 vypracoval návrh na obnovu původního
stropu, pro nátěr trámoví zvolena barva světlejší. Obnovu
stropní malby provedl v létě r. 1951. Pracoval bez lešení, jen
ze žebřů, svědomitě, trpělivě, sám. Za den 36 – krát po žebřích nahoru a dolů! Strava mu ochotně poskytnuta duchovním správcem – věřící na stravu zapomněli! Po očistění starého, plesnivého stropního nátěru byl nově celý strop natřen
trojím olejovým nátěrem a znovu se zaskvěl v se své bývalé
kráse. Teď teprve otevřenější hlavy chápaly, co se stalo roku
1940. V presbytáři byly vytónovány stěny a zmizely dekorativní malby. Znovu natřen sokl v lodi chrámové – ponechán
v jednom hladkém nátěru. Andělé nad bočními oltáři zmizely a mistr Sychra vymaloval dva anděly v olejovém nátěru
do stylu Koehlerova – drží stuhu s nápisem v písmu Koehlerova – „Pán můj a Bůh můj“ – slova nevěřícího Tomáše při
doteku Srdce Spasitelova. Vítězný oblouk znovu ozdoben
původním ornamentem klasů a hroznů. Šablona původní
byla v úschově p. Sychry. Strop pod kůrem obnoven stylem
Koehlerovým. Boční stěna v lodi na straně evangelní byla
architektoniky doplněna slepými okny a tak celý prostor zdiva rozdělen a stejnoměrně vyvážen se stěnou protější. Ve slepých oknech olejomalba sv. Vendelína, patrona zemědělců
a sv. Aloise. (Tento obraz uhradili horníci na památku spoludělníka Aloise Měchury, který se zasypal v dolech). Stará
malba s liliemi v lodi zatím zůstala. Na celkový náklad přispěl
hlavně krajský národní výbor v Gottwaldově – oddělení církevní – obnosem 51 359,20 Kčs, vícepráce činily Kč 7 965,–
(uhrazeny z darů dobrodinců). Staré mosazné desky u elektr.
Va ce n o v i ce l é t o 2 0 1 9
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ventilátorů vyměněny novými
v ornamentu Koehlerově, zhotoveny u Stádníka v Olomouci. Tak
zachráněna a znovu obnovena původní malba Koehlerova, pokud
byly učiněny nějaké odchylky –
upuštěno od tapet v presbyteři –
stalo se to už s ohledem na pozdější figurální výzdobu kostela.
Bylo postupováno opatrně, práce
provedena svědomitě, potichu,

nebylo třeba nějakého schůzování a vše provedeno odborně. Zčásti tedy už kostel se zaskvěl v původní kráse. Díky
Pánu Bohu, při malbě nedošlo k žádné nehodě. Mistr Sychra
zanechává po sobě práci, která oslavuje Nejsvětější Srdce
Páně a jeho kostelní umění zde jest památkou. Věřící jsou
spokojeni a učí se chápat umění!
V roce 1949 a 1950 bylo kolem hlavního obrazu B. S.
Páně a obrazů na bočních oltářích instalováno elektrické
osvětlení. Dřevěné rámy zhotovil p. Bernard Dostál, elektrickou instalaci obětavě provedl p. Frant. Ryba – jeho zeť.
Úhradu výloh pro hlavní obraz darovali dělníci z Vacenovic –
zaměstnaní v Impregnačních závodech v Rohatci, boční
rámy duchovní správa z milodarů“.
Zpracovala: Marie Šimečková
členka Pastorační rady farnosti

 ͷͿ

4A
Členové Pastorační rady farnosti vyslovují poděkování kostelníkům JANU ŠŤASTNÉMU a LADISLAVU KRISTOVI,
kteří – i když neradi (ze zdravotních a osobních důvodů) –
museli opustit službu. Pociťujeme vděčnost i obdiv nad tím,
že od roku 2009 sloužili nejenom celému farnímu společenství, ale i nejvyššímu veleknězi Ježíši Kristu. Uvážíme-li
denní starost o zajištění provozu bohoslužeb při všech církevních obřadech, úklidových a stavebních pracích, které
během deseti let probíhaly, naskýtá se nám obrázek obětavé a pokorné služby.
28
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Připomeňme si jména předešlých vacenovských kostelníků, na jejichž odkaz ochotně navázali. První kostelnickou
službu v roce 1930 přĳal farník Jakub Chvátal, který byl vystřídán dlouholetým zástupcem farnosti Antonínem Příkazským. Z důvodu předčasné smrti krátce na jeho služby navázal František Grufík (zvaný Šigút). Byl následně nahrazen
Ondřejem Lopraisem a Janem Ingrem („U školy“). Dlouhodobě farnosti sloužil usměvavý František Tomeček a po něm
krátce působil jeho švagr Josef Toman. Poslední v řadě zemřelých kostelníků byl Jaroslav Krist (zvaný „Jaroš“ – otec

odcházejícího kostelníka). Z žĳících připomeňme jméno první kostelnice: sestry vincentky Anežky Uherkové. Po jejím
odchodu do kláštera ji rád ve službě nahradil farník Vincenc
Tomeček (syn bývalého kostelníka Františka).
Při této příležitosti děkujeme i ostatním farníkům, kteří
obětavě a bez nároku na odměnu sloužili nejenom farnímu,
ale i celému obecnímu společenství. Jde skutečně o velký
zástup „dobrodinců“, kteří šířili a šíří radost z Božího života na zemi! Seznam jejich jmen by byl obsáhlý! Uvážíme-li
pravidelnou údržbu, úklid kostela, práce na farní zahradě,
vinohradu, při rozsáhlé rekonstrukci fary, sakristie i kostela, pomoc při výstavbě Farního centra, organizační zajištění
Farních dnů, veselic, plesů, Adventních, Vánočních a jiných
koncertů! Náš obdiv si zaslouží úspěšná prezentace scholy,
scholičky, příprava občerstvení pro hosty církevních, obecních i společenských oslav. A nesmíme zapomenout na ty,
kdo pravidelně zajišťují poutní zájezdy, farní tábory, zaběhlé aktivity pro děti a mládež. Děkujeme všem, kdo se pravidelně denně přede mší sv. modlí růženec, za lektorskou
a ministrantskou službu. Vyslovujeme vděčnost všem členům Matice svatohostýnské, svatoantonínské, Fatimského
apoštolátu, že navazují na duchovní odkaz předků a pomáhají budovat a šířit úctu k posvátným místům Moravy. Děkujeme za přímluvy k Bohu od členů farních modlitebních

skupin, kteří vyprošují pomoc a ochranu dětem, mládeži,
manželským vztahům, knězům. Nezapomínají v modlitbách
za nemocné a jinak trpící farníky a prosí o mír ve světě. Kolik
času, obětavosti a tvořivého nadšení se skrývá za výsledky
působení našich pěveckých a hudebních sborů!?
Božím požehnáním ať jsou odměněni všichni ti, kteří
v sobě nalezli a zužitkovali nevšední osobnostní dary, vlohy
a nadání. Vyslovujeme jim vděčnost, že běžné všední dny
sobě i druhým oslavili malými „zázraky“, které kolem sebe –
v podobě modlitby, zpěvu, úklidu, poctivé práce – rozdávali. Přĳměte prosím jako upřímný projev díků stisk ruky,
kterým vám chceme předat sílu do další služby a úsměv,
kterým chceme potěšit.
Pro členy Pastorační rady se stává jejich příklad výzvou,
a proto prosí i ostatní farníky, aby se nebáli zapojit do každodenních událostí církevního života. Farní společenství
se vytváří především v prostředí kostela. Přesto i duchovně-společenské aktivity nabízejí prostor k poznání pravdy
evangelia, k seberealizaci, k navazování lidsky bohatých
vztahů, potvrzují pevnost tradic a napomáhají mezigenerační úctě a bratrskému sdílení.
Kde je láska – tam je Bůh!

±±ÀÀ 
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Tak jako každý rok, jsme pořádali „KOŠT OHARKŮ“, který
letos vyšel na velikonoční neděli. Sešlo se nám 80 vzorků
oharků, které hodnotilo 76 návštěvníků. Nejlépe hodnocenými vzorky z Vacenovic se můžou pochlubit hospodyňky
z Jezérek.
30. 4. byl pořádán na Salaší Rúdník „Slet čarodějnic“
BELTAIN. Letos byla tato akce opět zpestřena ohňovou show,
kde se představila skupina historického šermu IN TABERNA.
Show byla doprovázená hudbou, která doplňovala umění
a triky s ohněm. Atmosféra toho večera byla kouzelná. Následujícího dne byla pořádána akce JARO NA SALAŠI, zaměřena na vyžití dětí. Tradičně byly připraveny soutěže pro
děti a odměny za splnění úkolů. Nejsložitějším úkolem byl
„MOZKOMOR“ Mirka Blahuška. U tohoto úkolu se zapotili
i rodiče. Vystoupila zde opět skupina historického šermu
IN TABERNA s ukázkou středověkého bojového umění. Návštěvníci si mohli tyto zbraně i vyzkoušet a „otěžkat“.
Další akcí, kterou bychom chtěli připomenout, je víkend,
kdy se na Salaši Rúdník sejdou mužské sbory a dětské soubory. Už od loňského roku dostal tento víkend plný zpěvu
a tance název FESTIVAL NA SALAŠI. Letos pořádaný 1. – 2. 6.
Sobotní podvečer (ale i večer a noc) s názvem ZPÍVÁNÍ
S BERANEM patřil mužským a ženským sborům. Představily
se sbory z okolí, ale i z dolního Rakouska, taneční soubory Omladina a Olšina z Orlové. V neděli byly hosty dětské
soubory z okolí. Zde měly také jedno z prvních vystoupení
nejmenší děti z Oskorušky (školčátka).
Víkendový maraton – festival byl velmi vydařený, hostovalo zde v obou dnech přes 350 účinkujících, kteří se zasloužili o krásnou atmosféru.
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Možná by stálo za to zmínit, že se snažíme na našich akcích nezatěžovat přírodu plasty. A tady se nám to podařilo.
Jednorázové nádobí, papírové kelímky, tácky a misky na guláš jsme používali už dřív, ale zde jsme doplnili ještě lžičky ze
škrobu, které jsou kompostovatelné. Když se chce, tak to jde!
Závěrem bych chtěla poděkovat všem složkám národopisné společnosti, našim příznivcům, přátelům a rodičům
dětí, kteří s jednotlivými akcemi pomáhali při organizaci –
„Bez Vás by to nešlo“. Poděkování i pro účastníky našich
akcí – účinkujícím i divákům. Přĳďte mezi nás i příště! )
Jitka Mikulčíková
c
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Členy NSV čeká několik vystoupení v pořadech na Slováckém roku. Zúčastníme se také velkého průvodu Kyjovem,
do kterého zveme všechny občany Vacenovic, kteří by se
chtěli k nám připojit. Je jedno, v jakém kroji se průvodu zúčastníte. Ať už v malém, pracovním nebo parádním. Důležité
je dodržet čistotu našeho „vacenovského kroje“. Je potřeba
si uvědomit, že klobúk u chlapů a chlapců patří ke kroji stejně tak, jako třaslavice nebo nohavice. „Holá hlava a tesilky
do průvodu nepatří“. Stejně tak u vdaných žen je pokrývka
hlavy důležitá (šatka, čepec). Tato pravidla jsou organizátory vyžadována. Díky našemu obecnímu úřadu bude z Vacenovic do Kyjova a zpět jezdit autobus. Odjezdy a příjezdy
autobusu budou zveřejněny včas na KT.
Petra Blahušková

 ýͶͷͻ
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Tak jako každý rok i v roce 2018 se konal farní tábor,
na který jsme se vydali na nově zrekonstruovanou faru
v Charvátech, což je malá vesnička kousek od Olomouce.
Prostorná dvoupatrová fara táborníky ubytovala v termínu
od 28. července – 4. srpna.
Tématem tábora bylo „Po stopách svatých“. Každý den
nás navštívil jeden svatý a my, jakožto následovníci svatých,
jsme se o nich dovídali mnoho informací pomocí her, které
si pro nás připravili, a tak jsme během celého dne prošli jejich životem, krůček po krůčku. Těmi svatými byli například
svatý otec Jan Pavel II., sv. Jan Nepomucký, sv. František
z Assisi, a také nechyběly ženy, jako např. sv. matka Tereza
nebo indiánská světice Kateri Tekakwitha. Kolem fary se nacházela prostorná zahrada, kde jsme hráli nejrůznější hry.
Na zahradě také bylo hřiště s prolézačkami a houpačkami,
které bylo nejvíce využívané v době odpoledního klidu. Pár
kroků od fary jsme pak měli k dispozici starší fotbalové hřiště, které k hraní her přímo vybízelo, často se na hřišti také
konaly ranní rozcvičky.
Nejoblíbenější hrou tábora byla bezkonkurenčně vodní bitva, díky které jsme měli možnost se aspoň na chvíli
schladit, jelikož termín tábora byl přímo v období tropických veder. Kvůli velkému horku jsme na táborový výlet jeli
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autobusem, a to do Tovačova. V Tovačově jsme prošli historické náměstí a poté se na chvíli schovali před sluníčkem
do Tovačovského zámku, kde nás provedla paní průvodkyně
s velmi poutavým výkladem. Dalšími hrami, kterými nás svatí zabavili během týdne, byla např. Pošta, Opičí dráha, Lov
zvířat, Vytvoř kostým z přírodních materiálů aj. Jsme si jisti,
že z tohoto tábora si každý ze zúčastněných odvezl domů
krásné vzpomínky, spoustu neopakovatelných zážitků, nové
kamarády a také nové zkušenosti.
Za to, že se tábor mohl uskutečnit, děkujeme sponzorům,
především Obci Vacenovice, dále Anticoro Bábík Josef s.r.o.,
výrobně knedlíků Lef spol. s r.o., a Pekařství Pavel Nikl. Velké dík patří také táborovým kuchařkám, zdravotnici, která
se starala nejenom o naše bolístky, ale také o pravidelný
pitný režim, který v tropickém počasí nemohl chybět, všem
vedoucím a také těm, kteří se na organizaci farního tábora
jakýmkoli způsobem podíleli.
Z technických důvodu se náš příspěvek z tábora objevuje
až v letním zpravodaji a ne v zimním, tak jak tomu bylo roky
před tím. Avšak v tento čas můžeme už nyní říci, že se na příspěvek z letošního tábora v Bratřejově můžete těšit.
Celý táborový tým
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Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí. Ani jsme se nenadáli
a opět tu máme prázdniny. Může se zdát, že jsme trošku zaspali na vavřínech, ale osobně si to nemyslím. Pokud zhodnotím první polovinu roku, jsem ráda, že se nám podařilo
zorganizovat již tradiční Dětský karneval. Opět jej navštívilo
spoustu dětí a odpoledne jsme si krásně užili. Mezi tradiční akce patří také velmi oblíbená burza dětského oblečení.
Pokaždé jsme velmi překvapeny, kolik zboží se nám sejde
a kolik jej prodáme. Moc děkujeme všem, kteří nám kterýkoliv den burzy přĳdou, byť na malou chvíli, pomoci.
Poslední akcí, kterou jsme si v klubíčku udělali radost,
byly čarodějnice. Bylo nás sice méně, ale děti byly nadšené
a úkoly plnily s velkým nadšením.
S dětmi jsme také chodili cvičit do tělocvičny. Bude-li
zájem cvičit, budeme i po prázdninách. Jsme rády, že prostory Klubíčka si oblíbily holky ze sborečku a každý pátek
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tam pilně trénují a scházejí se. Občas vezmou i děti, které
se zde pohrají.
Letos nás potěšily i maminky, jenž využily naše prostory
pro oslavu DĚTSKÝCH NAROZENIN. Ano i tato možnost zde
je. Chcete-li dětem pozvat kamarády a nemáte dostatečné
prostory, využĳte ty naše.
A co nás čeká do konce roku. Podařilo se nám opět získat
grant z JMK, a to nemalou částku. Rádi bychom udělali odpoledne pro rodiny s dětmi na konci léta a budeme rádi, když
se jej zúčastníte. Také plánujeme výuku flétny pro nejmenší
po malých skupinkách se zkušenou lektorkou. Včas budeme
informovat jak na webu, facebooku i kabelovce. Nabízí se
také možnost hlídání dětí – uvidíme, jaký bude zájem.
No a poté již to budou tradiční akce, jako je podzimní burza oblečení, lampionový průvod a vánoční vycházka do lesa.
Ještě bychom chtěli poděkovat obci, která nám pomáhá
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s údržbou naší zahrady. Venkovní prostory centra jsou PŘÍSTUPNÉ CELOROČNĚ. Ano, brána je zavřena, aby se děti nedostaly na ulici, ale nebojte se přĳít a pohrát se u nás. Je to
pro Vás. Vnitřní prostory bývají zamčeny, ale není problém je
kdykoliv otevřít. Nebojte se nám zavolat.
Přejeme klidné a pohodové prázdniny.
Kamila Profotová
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V novém školním roce 2019/2020 se těší i na nové děti vedoucí Setínská&Setínský ml. S&S
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Jaké bude téma letošního silvestrovského pochodu? Ptali se nás občané Vacenovic dlouho před Silvestrem. Máme
radost, že se jako každý rok na tuto akci velmi těší, baví je
chystat masky a oblečení, aby vzorně reprezentovali Vacenovice a oslavili společně poslední den v roce. Když jsme
oznámili, že letos jsou tématem řemesla a my půjdeme
do Svatobořic-Mistřína za řezníky, zavládlo nadšení, i když
se ozvaly hlasy, že původní téma prostitutky a faráři by
taky nebylo špatné . Ráno byl sraz v 7.30 h před Obecním
úřadem, a když jsme viděli davy lidí v typických vesnických
zabĳačkářských úborech, zmĳovkách a janklech, tetičky
seniorky ve stejných zástěrách, růžové prasátko v životní
velikosti, fešnou panímámu s nůší plnou jitrnic a tlačenky,
3 alegorické vozy (tery) ozdobené prasečími hlavami, trojnožkou a klecí i s prasetem, vrátili jsme se v duchu o několik
desítek let zpět, kdy v dědině byla zabĳačka běžná rodinná,
dá se říci i společenská událost. Bylo naším cílem si dobu
zabĳaček a pospolitost lidí připomenout.
Bylo nám jasné, že opět, co se týká počtu účastníků a nápadů, jako obec rozhodně nezklameme a vynikneme mezi
ostatními obcemi mikroregionu také díky papírovým zelenožlutým zmĳovkám, které si mohl každý, kdo neměl svoji
originální, zakoupit za symbolickou cenu. Tak ještě honem
všem rozdat text písně, kterou zazpíváme u vstupní brány,
a vydali jsme se na cestu.
U zámku v Miloticích jsme nemohli vynechat povinnou
občerstvovací zastávku se svařákem a čajem ve várnicích,
společné foto a mohlo se pokračovat. V cíli pochodu nás čekalo příjemné přivítání od moderátora akce, zazpívali jsme
připravenou píseň My řezníci jdem, čuníky vedem na melodii Nohavicova hitu Tři čuníci, starostka si zatančila sólo při
dechovce a následovala volná zábava. Je vždy velmi příjemné potkat zde mnoho svých známých, bývalých spolužáků,
které jsme třeba několik let neviděli, a o to asi na takových
l
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akcích jde v první řadě. Po ochutnání guláše, koláče a svařáku od místních pořadatelů jsme se ještě jako jedna z mála
obcí předvedli na pódiu se svým vystoupením, které jsme
sice moc nepřipravovali, ale podle vyjádření diváků byla naše
zabĳačka v přímém přenosu vtipná a spontánní. Naše seniorky překvapily a blýskly se s písní Nepůjdu já za masára.
Když místostarosta zavelel k odchodu, ani se nám moc
nechtělo odcházet, ale sluníčko svítilo, a tak byla zpáteční
cesta příjemná a užívali jsme si krásného počasí, že jsme
ani nevnímali ušlé kilometry v nohách. Ve Vacenovicích paní
starostka jako každý rok otevřela hospodu a všechny nás
obsloužila přichystanou polévkou, pivem nebo sodovkou.
Všem samozřejmě po cestě vyhládlo, a tak jsme to s radostí
přivítali a náležitě ocenili. Po zhodnocení celé akce musíme
všem cca 250 účastníkům pochodu poděkovat za přípravu
masek, úžasné nápady, skvělou reprezentaci obce a vytvoření příjemné atmosféry. V obci se vytvořila bezva parta
lidí, na které se můžeme spolehnout a kteří nezkazí žádnou
legraci i tím, že si ji udělají sami ze sebe. Je nutno připomenout, že silvestrovský pochod Mikroregionu Nový Dvůr
je jedinečná akce, která nemá v okolí obdoby a kterou nám
kdekdo závidí.
Už teď se těšíme na dalšího Silvestra a jsme zvědaví, jaké
nám Milotice vymyslí téma.
Marta Grufíková
Silvestrovská statistika (podle prodaných pásků):
Milotice
311 kuchařů
Ratíškovice
107 zahradníků
Skoronice
124 zedníků
Svatobořice-Mistřín
770 popelářů
Vacenovice
212 řezníků
Vlkoš
70 malířů/natěračů
Celkem
1594 účastníků
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Jelikož soutěž putuje mezi kroužky a její organizace je
dost náročná, vždy si tu pomyslnou štafetu přehazujeme
mezi vedoucími jako horký brambor. No a letos opět udolali
mne. Samozřejmě jsem jako obvykle nejprve oslovila moje
čtyři velké pomocnice, paní Blahůškovou, Martínkovou,
Novákovou a Synkovou. Všechny přislíbily, že v sobotu 24.
dubna si udělají čas a pomohou s obsluhou dětí a s organizací. Holky na obci přikývly, že se pustí do prezenčních
listin, hodnotících tabulek a že zajistí vyhodnocení jednotlivých dětí a kroužků. A ještě základní škola. Bez pomoci paní
ředitelky a hlavně děvčat uklízeček by se soutěž rovněž velmi složitě organizovala. Všem těmto dámám děkuji a také
panu místostarostovi, který nás ráno přišel jen pozdravit
a pak skoro dvě hodiny rozléval nápoje a dělal do várnic
sirupovou vodu a čaj. Ono napojit najednou 114 dětí není
žádná legrace.
Moc mě potěšila účast a hlavně pomoc bývalých členek
kroužku Natálky a Simonky Lípových a Katky Sedlákové
a velké poděkování patří i rodičům dětí z kroužku, kteří přišli
a přiložili ruku k dílu. Maminky, které měly možnost, dohodly ve svých firmách i sponzorské dary a to byla další neocenitelná pomoc. Rovněž vinařské firmy B/V Ratíškovice, Vinařství Krist Milotice a malí místní vinaři Broda a Jaštík přispěli
svými vzorky ke spokojenému průběhu soutěže. Zahanbena
nezůstala ani města Hodonín a Kyjov. Jelikož soutěž probíhá
hned od rána, musí se pro děti připravit celodenní strava,
zajistit pitný režim a po soutěži i nějaký program a zábava.
Děti se rozdělily do dvou kategorií 1. – 5. třída a 6. – 9.
třída. Nejprve musely obstát při písemném testu, kde odpovídaly cca na tři desítky otázek. Poté se přesunuly do školy
a procházely samostatným zkoušením v několika disciplínách. Jsou to mikroskop, kde je nutné rozeznat například,
o který pár nohou se jedná, dále musely pojmenovat rostliny
a stanovit, zda jsou medonosné, pylodárné nebo nektaro-

dárné. Ale tím celá soutěž nekončila, dalším úkolem bylo
poznat včelařské pomůcky a určit jejich použití a z nafocených rámků z úlu popsat problém, který včelky v úle může
potkal a navrhnout řešení. Soutěžilo se celé dopoledne
a z úsilí mladých včelařů bylo patrné, že soutěž berou velmi
vážně. Veškeré disciplíny se podařilo zvládnout během dopoledne. A tak díky ochotě kastelána pana Bočka měly děti
připravenou zkrácenou prohlídku barokního zámku Milotice
a Konírny se zámeckým brodem. Po programu a výtečném
obědě přišlo očekávané vyhodnocení. Z mladších žáků se
na prvním místě umístil Ambrozek Michal z Kyjova – svěřenec našeho kroužku Vacenovice. Ale i ostatní děti si vedly
výborně.
Mladší žáci.
1. Michal Ambrozek – Kyjov
6. Oskar Bartoš – Snovídky
11. Natálie Vaňková – Vacenovice
24. Dominik Dinka – Vacenovice
26. Anežka Soukopová – Vacenovice
28. Anna Šimečková – Vacenovice
30. Adéla Zlámalíková – Vacenovice
Starší žáci:
Milan Kaloč a Eliška Michenková z Vacenovic. Umístění je
z celkového počtu 114 dětí. Soutěže se zúčastnili kromě Vacenovic kroužky:
Pozořice
Viničné Šumice
Mikulovice
Boleradice
Mikulčice
Sivice
Žarošice
Kyjov
Slavkov u Brna
Strážnice
Miroslavské Knínice I
Miroslavské Knínice II
Brno Líšeň – Masárova Brno Líšeň – Pastelka Javorník
Va ce n o v i ce l é t o 2 0 1 9
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Po slavnostním vyhlášení přišla trocha zábavy a sál Letochů se proměnil v taneční parket. O animovanou diskotéku se postaral tým z Místní akční skupiny Kyjovské Slovácko
v pohybu při hudbě DJ Boeinga, za což jim patří velký dík.
Během zábavy a tance se rodila nová přátelství nejen mezi
dětmi, ale neformální setkání při pohárku vína ocenili i vedoucí. To pak víte, že čas a úsilí věnovaný této akci není
marný. Celá akce se mohla uskutečnit pouze za finančního
přispění Českého svazu včelařů, Jihomoravského kraje a Hospody u Letochů. Ještě jednou velké poděkování celému týmu
ochotných lidí a sponzorů a také (i když to nebudou číst) paní
Boženě Dobešové, vedoucí kroužku z Mikulovic, a panu Petru
Příkazskému z Miroslavských Knínic, kteří zabezpečili odbornou část soutěže a samozřejmě všem dalším vedoucím, kteří
se stali odbornou porotou a vedoucími skupin.
Práce s včelkami je krásná a inspirativní a tak věříme, že
děti učíme úctě k přírodě, k pochopení a pokoře a že se včelaření promítne pozitivně do jejich budoucího života.
Jen pro zajímavost máme ve Vacenovicích v roce 2019 –
12 včelařů a se cca 200 včelstvy, a to nepočítám včelstva
pana Nováka, který v tomto roce opustil naše včelařské
řady. Pan Novák včelařil více jak 70 let a dlouhá desetiletí se
staral jako jednatel o všechny místní chovatele včelek. Jeho
rady byly pro nás začátečníky nepostradatelné. Pravidelně
mě chodil (a nevadili mu prudké a dlouhé schody na obecní úřad) kontrolovat, zda léčím v termínech, kdy je to nutné
a jaké léčivo používám. Z jeho postřehů, rad a poučení čerpáme dodnes a vždy na něj budeme rádi vzpomínat.
Jana Bačíková, vedoucí kroužku
40
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Ve dnech 30. a 31. března 2019 proběhl v kulturním
domě ve Vacenovicích Velikonoční jarmark. Cílem této akce
bylo předvést šikovné a tvořivé řemeslníky a jejich výrobky,
především z Vacenovic, ale také z blízkého okolí. Tato výstava byla obohacena o bohatý kulturní program, ve kterém vystoupily děti z Vacenovic s programy kroužků, které navštěvují. Dovolím si vyjmenovat Mladý Band ZUŠ Dubňany, žáci
ZUŠ Vracov, pěvecký sbor Fčeličky ze Strážnice, gymnastika
Ratíškovice, žáci ZŠ Vacenovice pod vedením paní ředitelky a paní učitelek, vystoupení cvičenek Sokola Vacenovice,
mažoretky ze Strážnice, taneční skupina z Vracova, a celý
program zakončila pěkným vystoupení Oskoruška z Vacenovic. Všechna vystoupení byla velmi dobře připravena a my
jsme měli možnost vidět, jak široký záběr svých zájmů děti
mají. Vzhledem k tomu, že to byl Velikonoční jarmark, byly
zde zastoupeny velikonoční tradiční výrobky a čím jiným než
kraslicemi. Vystavovaly se zde kraslice různých druhů jako
například vrtané, zdobené voskovou batikou, slámové a samozřejmě naše vacenovické vyškrabované, které již tradičně
vyrábí naše dvě malířky kraslic paní Jakubíčková a Vlasáková. Tradiční řemesla jako je vyšívání krojů předvedly vyšívačky paní Charvátová a Mikulčíková. Všem těmto umělkyním
patří velký dík za dodržování lidových tradic a zvyků, do této
kategorie můžeme zařadit i pletení pomlázek. S velkým
úspěchem se setkala keramika Gábiny Fejfarové a krásné
výrobky vacenovských květinářek. Z ostatních výrobců vyjmenuji ručně šité kabelky, náramky z minerálů, domácí sirupy, dřevěné hračky a spousta jiných výrobků. S největším
úspěchem se však setkaly kulinářské speciality. Klobásky
a jiné uzenářské dobroty od paní Veverkové, s koláčky měly
velký úspěch paní Synková, Nováková, Pavlíková a Uherková. Všichni si opravdu pochutnali na „přesňákách“ paní
Rybové. Nemohu vyjmenovat všechny výrobce a řemeslníky, ale Jarmark přišlo navštívit 600 návštěvníků, což svědčí

o velkém zájmu a pro nás je to výzva pro uspořádání další
akce. Mám v plánu v listopadu tohoto roku uspořádat výstavu krojovaných panenek, na kterou Vás už teď srdečně zvu.
Budu však potřebovat Vaši pomoc a spolupráci. Tímto Vás
již nyní chci poprosit o zapůjčení panenek v kroji, a nemusí
to být jen vacenovský kroj, všechny příspěvky budou vítány.
Výstava se bude konat 16. a 17. listopadu 2019.
Na závěr chci poděkovat paní starostce za podporu,
děvčatům, které mi pomohly s organizací jarmarku a samozřejmě také pracovníkům obecního úřadu. A těším se na další akci a setkání s Vámi všemi.
Mgr. Květoslava Malá
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Zimní mezidobí zase uběhlo jako voda, filmaři v březnu
natočili na zámku scény Poslední aristokratky a první víkend
v dubnu mohla zámecká konírna oficiálně zahájit sezónu
2019. Informační místo Mikroregionu Nový Dvůr se na své
návštěvníky opět připravilo po všech stránkách – stálou
výstavní částí věnovanou našim krojům a tradicím, naučně-zábavnou částí pro děti i dospělé, pohádkovým zákoutím
s drakem, dětským koutkem pro nejmenší, barokním brodem s koníky, obchůdkem s místními výrobky a propagačními materiály mikroregionu, jeho obcí a regionu Kyjovského
Slovácka a okolí. A už tradičně připravily pracovnice konírny úvodní výstavu – tentokrát výstavu části sbírky kočárků
paní Zdeňky Mičkové z Malé Vrbky na Horňácku. V její boha42
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té sbírce je nejstarší „košiňák“ je z roku 1957 odpérovaný
osmi pružinami, v té době Mercedes mezi kočárky. Téměř
každý kočárek je s panenkou v peřince, dečky na kočárcích
jsou vyšívané vzory a technikou té které doby. Přes kočárky
jsme se přenesli do let hodně i nedávno minulých.
Konírna je i letos otevřena stejně jako zámek, tj. od úterý do neděle, od 10 do 17 hodin. Aktuality, fotky nebo
kontakty najdete na facebooku nebo u paní Lucie Vlčkové,
tel.: 778 499 946.
PS: Pokud máte doma staré věci, které je vám líto vyhodit,
ale nemáte pro ně místo nebo využití, nabídněte je do konírny. Předem děkujeme!
Vlaďka Motlová
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Obec Vacenovice si už jako každoročně uspořádala k otevření Konírny cyklovýlet.
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Již je nás ve Vacenovicích jen málo pamětníků tohoto
roku, proto bych rád přiblížil současné generaci několik
drobných historek viděných očima a slyšením ušima tehdy
jedenáctiletého chlapce.
15. března 1939 vstoupila vojska německého Wehrmachtu na území tehdejší první republiky, byl vytvořen Protektorát Čechy a Morava. S tímto také souvisela řada opatření,
která také byla neprodleně realizována. Již druhý den byl
změněn levostranný provoz na silnicích na pravostranný.
Toto vedlo k řadě nedorozumění: jedno z nich zažil můj bratr
Josef, tehdejší student Klvaňova gymnasia v Kyjově. Jel
do školy na kole již s platností toho nařízení, tedy po silnici
po pravé straně. Od Milotic se blížil další cyklista, který zřejmě ještě o tomto nařízení nevěděl. Bratr v naději, že mu toto
snad každou chvíli dojde, pokračoval po své správné straně
dál. Toto si také zřejmě myslel opačný jezdec. Když již byli
od sebe asi metr, konečně se opačnému cyklistovi rozjasnilo
a s výkřikem se skácel z pankejtu (okraje silnice) do silničního příkopu. Tato „dopravní nehoda“ se obešla bez zranění, vyřídilo to vzájemné vysvětlení. Jistě k těmto nehodám
muselo docházet i jinde, avšak hustota silničního provozu
s porovnáním na dnešní byla minimální, většina lidí zvláště
starších, neměla ani kola, auto bylo v obci jen jedno.
Další opatření, které vzápětí následovalo, bylo, že všechny obce musí mít při vjezdu do obce značení jmény obce
dvojjazyčná, první německy a druhé česky. U většiny obcí
v okolí to nevyvolalo potíže, Wacenowitz – Vacenovice, Milotitz – Milotice atd. Drobný problém nastal u Skoronic: podobný překlad se ukázal u místních obyvatel asi nevhodný
s ohledem na původ mnoha obyvatel při kolonizaci v roce
1654 z Kunína, kdy německý překlad zněl Kunwald – Skoronice. Toto vyvolalo u mnoha vtipálků posměšek: jak je daleko z Kunwaldu do Skoronic? Odpověď zněla: „jako z ř….i
do p….e“.
Nebylo však vždy veselo, někdy málem docházelo k situacím, které nemusely vždy skončit dobře. Bylo to ještě

v době, kdy německé úřady úřadující v Protektorátu měly
zájem o získání mladých lidí – zejména ročníku 1924 – ať
po dobrém nebo zlém na práci pro Říši. Jednou z akcí, které
byly povolovány nebo spíš trpěny, byly taneční zábavy pod
různým označením jako společenské čaje, rodinné oslavy
apod. Podotýkám, že toto se stalo v době před atentátem
na Heydricha, pak byl vyhlášen až do konce války národní
smutek a taneční zábavy již nesměly konat. Při jedné z posledních zábav, která se konala ještě ve staré hospodě u Letochů, se znenadání objevil německý voják. Z jeho vzhledu
bylo zřejmé, že má zájem o tanec a také že je trochu „líznutý“. Když se začal zajímat o zdejší děvčata, což se nelíbilo tehdejším chasníkům, požádali tito mého bratra Josefa,
aby vyzval přítomného německého vojáka k odchodu. Josef
na něho zavolal: „Mein lieber, heraus!“. Nebylo to nĳak
urážlivé a dále mu již ven pomohli přítomní chlapci. Je zajímavé, že se dotyčný voják zachoval slušně – svůj případ
zřejmě nehlásil veliteli, protože z toho nebyly pro zúčastněné žádné postihy.
V roce 1939 dožívaly ještě v obci zvyky, užívané nejen
na počátku první republiky, ale ještě v rakouské monarchii.
Jednou z nich byla funkce i zaměstnání obecního bubeníka.
Funkce byla svěřována zpravidla vysloužilým vojákům, kteří k tomuto nástroji měli určitý dřívější vztah. Bubeník byl
jakýmsi mediálním prostředkem nejen mezi obcí a v roce
1939 také mezi německými úřady a občany, ale také mezi
občany samotnými. Jeho hlášení poslouchali nejen dospělí,
ale také děti. Všichni vycházeli před dům a pozorně naslouchali. Hospodyně, která zrovna chystala oběd a nemohla
odejít od plotny, posílala svého potomka ven se slovy: „Dobře poslouchej, potom mně to řekneš, já ven nemohu, připálily by se mně beleše.“ Jen jednou došlo k situaci, na kterou
bubeník nerad vzpomínal. Obrlandrat byl německý správní
úřad pro Moravu v Brně. Vydával příkazy pro obecní úřady
s předáním pro obyvatelstvo. Náš obecní úřad zajistil jeho
„vybubnování“, jak se tehdy říkalo. Bubeník převzal příkaz
Va ce n o v i ce l é t o 2 0 1 9
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s uvedením Oberlandrat a na prvním stanovišti po bubnování začal číst: „Podle nařízení OBERLAND“, udělal přestávku,
odkašlal si a pokračoval: „podle nařízení OBERLAND“… další odkašlání a další pokračování: „OBERLANDKVADRÁTU“
už způsobilo u posluchačů neklid. Bubeník však měl snahu
toto hlášení nějak úspěšně dokončit, a proto začal znovu:

„podle nařízení OBERLANDKARBANÁTU“ – a u posluchačů
vypukl hlasitější smích. Bubeník pokračoval: „podle nařízení OBERLADMAGNÁTU“ a vyvolal u posluchačů hlasitý
smích. Bubeník viděl, že situaci musí nějak zvládnout, proto
volá: „Sakra, nemohu to přečíst, máte to na obecní tabuli!“
Ing. Blažej Ingr
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Život přináší mnoho příběhů, někdy až komických, jak
na mezinárodní, tak i domácí úrovni a dokonce i u nás ve Vacenovicích. Samozřejmě některé skutečnosti nelze ovlivnit
tím, že jsou dané, ale některé vznikají právě neznalostí nebo
neschopností určitých osob a zpravodajství, jak s nimi řádně zacházet. Pokusme se na některé takové jevy poukázat
a s trochou nadsázky se nad nimi i pousmát.
Když jsem na poslední vánoce kupoval v jednom obchodě ve Vacenovicích z velké zásoby čokoládovou bonboniéru,
doma ji pak rozbalil a přečetl velký nápis na obalu a tentýž
na všech čokoládových kouscích, znepokojil jsem se. Bylo
na nich velkým písmem napsáno Gift, naštěstí bez jakéhokoliv symbolu pod tímto nadpisem. Ten, kdo umí německy,
ví, co tento výraz znamená. Ono to slovo lze přeložit buď
z němčiny jako jed, z angličtiny jako dárek. Uklidnil jsem se,
až když jsem pod slovem Gift nenašel žádné zkřížené hnáty, takže bylo zřejmé, že se jedná o dárek. Jak jsem později
zjistil, byla tato bonboniéra vyrobena a dodána z Turecka.
Možná právě proto jí bylo u nás na Vánoce takové množství,
protože zřejmě velkoobchodníci z Německa, Rakouska a případně Švýcarska ji odmítli, zatímco u nás se prodávala lépe.
My starší jsme se ve škole učili používat pro skloňování
podstatných jmen rodu ženského následující vzory: žena,
nůše, píseň, kost. Jak se zdá, většina dětí z měst, ale i vesnic
nevěděla, co to ta nůše vlastně je, tak bylo toto slovo nahrazeno podstatným jménem růže. My ve Vacenovicích víme, co
to nůše je, ale ti nejstarší znají také výraz měchovica, a když
k tomu připojíme trháčky, vznikne nám hezké spojení měchovica s trháčkama, ve které nosily starší ženy nasečenou
trávu na zádech, přivázanou právě těmito trháčky pro dobytek nebo drůbež. Toto spojení slov rád používá jedna známější osoba ve Vacenovicích, když se chce o někom dosti
nelichotivě vyjádřit. Ona ta měchovica s trháčkama je vlastně jakási plachta s našitými popruhy v rozích, i když to nemá
s měchem nic společného. Proč se ale plachtě říkalo měchovica a popruhům trháčky, kterými se zřejmě nic netrhalo, mi
není zcela jasné. Snad nám to někdo z těch nejstarších lidí
ve Vacenovicích vysvětlí.
Když jedeme do sousedních Ratíškovic, spatříme na začátku vesnice nápis Vouziers – Družba – Francie. Jedná se
o francouzské město, s nímž Ratíškovice uzavřely v osmdesátých letech minulého století přátelství. Proč je tam ale
uvedeno ruské slovo družba a ne například Vouziers – Přátelství nebo Amitié, nevím. Zřejmě proto, že nápis pochází
ještě z doby před sametovou revolucí a jak se zdá, poplatný
pro tuto dobu.
Po sametové revoluci v roce 1989 jsme dlouhou dobu
měli dva prezidenty, Václava Havla a Václava Klause. Když
jsem někdy zaslechl v zahraničním vysílání, že se jednalo o „vaklavy“, tedy o jejich křestní jména, připadlo mi to
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trochu úsměvné. Nebo když němečtí sportovní komentátoři překřtili v loňském roce naši dvojnásobnou olympĳskou
vítězku Ester Ledeckou ze Zimních olympĳských her v Jižní
Koreji na „ledeka“.
Tak, jak je nesourodá Evropská Unie, pokud se týká vyspělosti jednotlivých členských zemí, tak je nejednoznačná
výslovnost různých vysoce postavených státníků některých
zemí, zejména ze slovanských států. Tak například polský
předseda Evropské rady Donald Tusk byl nejprve jmenován
jako „task“, což se dobře vyslovovalo zejména angličanům,
v jejich jazyce znamenající kel, špičák například u slona
nebo mrože.
Slovensko má od 15. června novou prezidentku, právničku Zuzanu Čaputovou. Lidé ze Slovenska do ní určitě vkládají mnoho nadějí, hlavně pokud se týká jakéhosi sjednocení
dosti rozpolcené země v důsledku různých kauz, sahajících
někdy až do nejvyšších pater politiky. Pokud se jí to podaří,
bude toto určitě pro mnohé občany v České republice inspirací, aby se při příštích prezidentských volbách naši politici
zamysleli a navrhli vhodného kandidáta nebo kandidátku
na úřad prezidenta, podobně jak se to stalo právě u našich
sousedů. Když zahraniční televize sdělovala po volbách vítězství Zuzany Čaputové, překřtila ji na „kaputovou“. Postupem času podobně jako u Donalda Tuska tato sdělovací média nesprávnou výslovnost určitě napraví a budou ji správně
vyslovovat.
Náš současný předseda vlády, který mluví mnoha cizími
jazyky, byl určitě na setkáních v Itálii, případně jednal s italskými politiky. Je zřejmé, že by neměl příliš často uvádět
název svého politického hnutí ANO, aby toto nevyvolávalo
právě u Italů nelibé pocity. On to ale určitě ví.
Také my z České republiky umíme zkomolit některé výrazy, hlavně z angličtiny. Třeba takovou tu skládačku, jak ji nesprávně vyslovují někdy i v televizi, tedy to známé pucle, což
vyvolává trochu úsměv. Slovenská republika vydala jazykový zákon, že všechny anglické výrazy se budou psát tak, jak
se v angličtině vyslovují, tak například dospívající chlapec
nebo dívka, tedy teenager se bude vyslovovat „týnejdžr“,
návrhář se nebude psát designer, ale vyslovovat a psát dizajnr. Jak si ale poradí se slovem puzzle, tedy vyslovovat jej
jako pazl nebo pucle, nevím.
Zamysleme se nad českým výrazem „nikdo nikdy nic neřekl“. Zde jsem tak trochu na pochybách, jestli vlastně někdo co kdy řekl, nebo ne. Z matematického hlediska jsou
čtyři vynásobené zápory vlastně kladný výsledek. Takoví
Němci vysloví toto rčení jednoduše jen jedním záporem,
„niemand sagte jemals etwas“, v překladu by to tedy znělo
„nikdo řekl kdy co“. Ona ale i ta němčina není pro nás tak až
moc dokonalá. Kdo se učí německy, ví, že oni ti Němci velmi
rádi spojují slova dohromady, a tak vzniknou na výslovnost

dosti krkolomná slova, jako třeba „Donaudampfschiﬀfahrtsgesellschaftskapitänswitwe.“ nebo Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Kdo si je
chce rozluštit, ať začne s pomocí slovníku překládat raději
od zadu. Už i pro samotné Němce to bylo až příliš, proto zavedli do pravopisu omezení maximálního počtu 36 písmen
na jedno slovo.
Nebo co si máme myslet v němčině o odlučitelných předponách sloves, když oni tu přední část slovesa oddělí a dají
ji až na konec, někdy velmi dlouhé věty. Odlučitelnou částicí
se mnohokrát mění význam právě takového slovesa a tím
i celé věty. Někdo se tak podiví, zdali ten tlumočník skutečně
umí dobře německy, když on vlastně vyčkává až na tu odlučitelnou předponu slovesa na konci věty, aby tu větu přeložil
správně tak, jak si ji řečník myslí. Tlumočník mnohokrát už
ani na konec celé dlouhé věty nečeká a smysl věty vycítí.
Právníci jsou vzdělaní a chytří lidé, jen kdyby se vyjadřovali ke všem právnickým záležitostem raději krátce, jednoznačně a srozumitelně bez dlouhých vět a souvětí. Představme si třeba německého právníka, když píše nějaký rozsáhlý
právnický text, obsahující nahoře zmíněné odlučitelné předpony sloves, často zamíchané někdy doprostřed, někdy nakonec dlouhého odstavce s textem. Kolikrát už jsem si řekl,
že takové texty překládat nikomu nebudu, ale znáte to, člověku to nedá a piplá se s tím.
Až někdy pojedeme do Paříže, určitě si nenecháme ujít
shlédnout tu ocelovou tři sta metrů vysokou, v letošním roce
sto třicet let starou krasavici, tedy Eiﬀelovku. Kdybychom ji
však z okna nějakého hotelu nebo ubytovny nespatřili a ze-

ptali se rodilého Francouze nebo Francouzsky, kde se ta
Eiﬀelova věž vlastně nachází, možná by nám ani nerozuměli.
Ono bychom se na ni měli spíše zeptat jako na „túr eﬀel“.
Ale nic si z toho nedělejme, její název zkomolili právě sousední Němci a my jsme to od nich jen převzali.
Sotva víme, kolik turistů z Portugalska, Brazílie anebo
jiných afrických, portugalsky mluvících zemí, navštíví naše
hlavní město. Portugalský překlad pro naši Prahu, tedy praga, znamená v jejich jazyce „pohroma“. Jsem ale přesvědčen, že navzdory tomuto budou naším hlavním městem
okouzleni a pobyt u nich zanechá příjemné vzpomínky. Snad
jedinou pohromou pro ně mohou být pražští taxikáři nebo
nepoctiví směnárníci.
Někteří sportovní fanoušci si určitě pamatují našeho vynikajícího, v roce 2016 ve stáří 81 let zesnulého slovenského
televizního komentátora Karola Poláka. Jednou komentoval
halové Mistrovství světa v atletice z Berlína a velmi se mu
líbil německý běžec Manfred Cocot. Karol si povzdechl a prohlásil „bodaj by sme mali takých koko… doma viac“.
Je někdy zajímavé se nad těmi cizími, nesprávně vyslovenými jmény, výroky a skutečnostmi trochu pozastavit, buďme
však kritičtí i sami k sobě a přiznejme si svou ne vždy úplnou
dokonalost, tak jak se to podařilo již zmíněnému televiznímu
komentátorovi, který se pak v televizi omlouval, že to bylo
vyřčeno v dobrém úmyslu, jen mu to jaksi trochu „ujelo“.
Také mně se podařilo v minulém Vacenovickém zimním zpravodaji napsat nesmyslné datum roku 3000 místo správného
2100, za což se dodatečně omlouvám.
Vít Ingr

Àe
Pospěšme si milovat lidi, tak rychle odcházejí, zůstanou po nich jen střevíce a hluchý telefon.
Jan Twardowski
Ano, lidé velice rychle odcházejí a velice rychle se na ně
zapomene. Nejbližší rodina a snad ještě další generace vzpomínají a pak konec. Takový je světa běh. Vidím to
na příkladu mé milované Špitálky. Za dobu mého života
se skoro úplně vyměnila a úplně změnila. Například ulička
„Krýsák“. Za mého dětství tam žila rodina Krýsova. Měli asi
4 syny a otec pracoval v dolech. Žila s nimi matka paní Krýsové, Kača Šupálková. Matka mně vyprávěla, že když byla
nějaká zábava, měla u hospody stánek a prodávala perníky.
Po válce se odstěhovali do pohraničí. Nevím, proč ten dům
neprodali. Prostě chátral, lidé si rozebrali, co se dalo upotřebit a pak se rozpadl. Část toho pozemku si i se sklepem
odkoupila rodina Valentova. Jak to přesně s nimi bylo, se už
nedozvím, protože už není koho se zeptat. Matriky se odvezly do Brna a lidé už nejsou. Na dvoře toho pozemku stál
zvláštní veliký strom, po kterém jsme jako děcka šplhávaly.
Později jsem se dozvěděla, že to byl durman.
Přibližně naproti té uličky žila rodina Sůkopova. Měli trafiku. V zahrádce malé okénko a za ním strýc Sůkop prodávali, co měli na skladě. I za vajíčka. Strýc Sůkop měl sestru
Kláru, která měla malý domeček vedle nynějšího muzea.
Říkali jsme jí „tetka Králka“. Byla vždy velice pěkně a čistě
oblečená a měla dospělého syna Jindřicha. Z druhé strany
žila rodina Křížova. Pan Kříž brzy zemřel, ale byli tam sta-

řečci Ingrovi. Stařeček byl dlouhá léta ponocným. Přibližně
naproti žila rodina Dobšíkova a vzpomínám si, že když jsem
byla malá, zemřela jim dcera Kristinka. Tenkrát se nebožtíci
nikam nevozili, byli do pohřbu doma. Pořád ji vidím, jak tam
ležela, obklopená obrázky a my jsme se na ni chodili dívat.
Tenkrát měly chalupy na té straně štíty dopředu. Ještě
si pamatuji rodinu Frolcovu, pak Měchurovu, která skoro
vymřela na TBC. Pak Mařena Cyrílova, která si vzala Jožku
Sůkopa, který se občas postaral o zpestření sousedského
života. Neměli děti a Joža se rád napil a potom můj otec
a ostatní sousedi museli jít dělat pořádek. Naproti na čísle
137 žila rodina Chvostalova. Měli 8 dětí, v té době už dospělých. Kromě Janíčka asi 5 nebo 6 let, s tím jsem si hrávala a ten zemřel. V té době ještě v naší ulici zemřel jeden
chlapeček, František. Možná nějaká infekce z války. Na čísle
139 žili Nováci. Stařeček Janohár, jak se jim říkalo, byl takový místní zubař. Jako děti jsme k němu chodily trhat mléčné
zuby. Ale chodili k němu i dospělí. Kleště měli v zásuvce stolu mezi ostatním nářadím. Pamatuji si, že tam byl i česnek
a husí brka. A nikdo neumřel na nedostatek hygieny. A tak
to pokračovalo dál.
Nejpěknější byla Špitálka navečer. Lidé přišli unavení z pole, poklidili dobytek a sedli si do žůdra. Pak se dali
sousedi dohromady a povídalo se. A mládež pořádala bitvy
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s balónem, pokud nějaký byl. Na konci ulice bylo pískoviště
a za ním „Jamy“. Bylo to místo her všech dětí z ulice. V sobotu se tam chodilo na písek a vysypávaly se chodníčky vedle
domů. Nic z toho už nezůstalo, jen ta hruška před č. 136,

mým rodným domem. Ta je pořád stejná. Má nejmíň 100
roků a pořád rodí.
Marie Rybová

À³ 
Když byla válka, bydlela v čísle 206 v nájmu porodní babička. Tenkrát se říkalo „babka“. Žádní příbuzní k ní nechodili, a tak jsme o ní nevěděli, odkud pochází. Jednou se u ní
objevil chlápek (jak Hujer z „Marečku, podejte mi pero“)
a vozil ji na kole k porodům a koupat miminka, protože ona
byla chromá. Kmotřenky a tetičky nosily „do kúta“, až než
šla matka „na úvod“. Takže se dávalo od všeho i babce, takže pantáta Harazim se měl dobře a zrovna nepracoval a ani
práci asi nikdy neměl. Byl chytrý jak rádio a měl „dlouhé prsty“. Tenkrát se humnem dostalo do baráku a on to měl hned
zmapované. Můj otec se synem měli stolářský „verštat“
a vše dělali ručně. Jednou se jim podařilo za vykrmenou hus
sehnat cirkulu a motor. Řemen nemohli sehnat, a tak naproti
nás stařeček měli mlátičku, a tak můj bratr šel vypůjčit řemen. Stařeček ho hned půjčili a tak dali pilu do chodu. Nařezali dřeva a řemen odevzdali. Jak dřevo vypotřebovali, tak
bratr zase šel půjčit řemen, ale stařeček se už vymlouvali,
že řemen je na „mú kuši“ vytáhlý a že ho už „nepoščajú“.
Za pár dní ale přišli a naříkali, že jich Pán Bůh potrestal,
že ten řemen nechtěli „poščat“ a řemen jim do rána kdosi
ukradl a ještě při tom aj vykrmenú hus, kterou před tím dali
„oprubovat“ pantátovi Harazímovi, jak je už těžká. Bratr jim
řekl, že to dali tomu pravému. Za pár dní zase přišli aj s řemenem, a že si ho mohou „poščávat“, že pantáta Harazim
jim prodal druhý. Bratr ho prohlížel a poznal, že je to stařečka, jen měl trochu ořezané kraje… Za Húštíkem bydlela
početná rodina asi 8 dětí a peněz se jim nedostávalo, a tak
pěstovali králíky a měli už na zabití 9 a do rána byli pryč. Asi
tá hus byla moc mastná, tak se to vyrovnalo dietním jídlem.

Mohla bych pokračovat, ale lidi se ho trochu báli, protože
začal vykřikovat, že oblékne uniformu SS. A opravdu přišel
z Hodonína v té uniformě. Černý oblek, čepici se znakem SS
a pláštěnku, no byl jak netopýr a už hned udával. Někdo měl
víc slepic, než měl nahlášené, někdo zase o hus víc a jednou,
že někdo zabíjel prase „na černo“. Náhodou se to nevyšetřilo. Nejvíce ale udával, že berou vodu z jeho studny. Studna
byla v plotě a byla pro celou uličku (dnes ul. Čajkova). Jednou šel pan Štica z práce přes Hodonín a bylo ještě trochu
tma a naráz se otevřely dveře na velitelství SS a cosi velkého
černého se „rozplésklo“ na silnici, tak se šel podívat, a on
to byl pantáta Harazim a bylo po slávě. Když se k nám blížila
„fronta“, už bylo slyšet čím blíže dunění kanonů a čekalo se,
že už přĳdou Rusi. Němci už ustupovali od Rohatce. Jedna
tetička se ptala pantáty, jestli se nebojí Rusů a on jí řekl,
že co by se bál, že Stalin je jeho nevlastní bratranec. Jedna
noc byla hrozná, všude vybuchovaly miny a ráno bylo ticho.
Otec se šel přes vrata podívat, a už tu byli Rusi. Naráz jsme
slyšeli křik a přes ploty a humna skákal pantáta a za ním
Ratíškovjáci s klackama, ale nemohli ho chytit. Letěl k obecnímu úřadu a tam už byli nějací četníci, a tak se zachránil
před výpraskem. Četníci ho odvedli do věznice a byl jako
kolaborant odsouzen na moc roků. Nevím, kolik tam už byl
roků, ale mému otci někdo říkal, že přišlo na MNV, že kdyby
si ho obec vyžádala, že by ho pustili za dobré chování. (No to
určitě, všichni byli rádi, že je pryč). Říkal, že se narodil, kde
je moc rybníků. Už jsme potom o něm neslyšeli a babka šla
asi do domova důchodců.
Anna Gasnárková

  
ʹͻǤͷǤʹͲͳͻȈ
Právě proto jsem jel do Afriky. Kdo by neznal Serengeti,
Ngorongoro, Viktoriino jezero či Kilimandžáro. V této zemi
je toho spousta k vidění a to jak ze sedla motorky tak třeba
v treku na onu magickou horu se sněhovou čepicí. Nakonec
jsem zažil o něco míň, než jsem plánoval, ale na druhou
stranu jsem prožil mnoho neplánovaného, z čeho jsem byl
občas hodně překvapený.

Noční safari jízda

Doposud jsem neviděl mnoho z hlavních zástupců africké zvířecí říše, ale to se změnilo jeden večer, kdy jsem si
na seznamu mohl odškrtnout hyenu a lva. No bylo to trochu
děsivé setkání, kdy jsem neměl zbytí a jel jsem nocí a ještě
k tomu národním parkem Katavi. Vše probíhalo standardně
do doby, než jsem v dálce před sebou uviděl blyštění mnoha
očí. V noci netušíte, co před vámi je, a tak jedete dál. První
46

Va ce n o v i ce l é t o 2 0 1 9

na bránu parku Serengeti. Nikdy nevíte. Třeba někoho potkám u brány s autem a svezu se s ním. Nepovedlo se to, ale
i tak díky tomu, že jsem objížděl velkou oblast těsně kolem
Serengeti a Ngorongoro, viděl jsem migraci pakoňů, žirafy
či zebry z velmi krátké vzdálenosti. Když vidíte tisíce kusů
pakoňů, jak se pasou na rozlehlých pastvinách, je to zážitek.

Období dešťů

smečka hyen, kterou v Africe vidím, ale nebylo to zrovna
příjemné, když mezi nimi musíte projet. Od této chvíle jsem
věděl, že to není sranda. Hyeny totiž nemají strach ze zvuku
motorky a zůstávají na cestě, proto skupinou prostě projedu. Bohužel nevyfotil sem je pro vás, jelikož jsem měl tak
stažený půlky, že sem byl rád, že se žádná asi z devíti kusů
o nic nepokusila. Následovalo zahlédnutí lva a pak ještě dalších dvou smeček hyen. Byli i sloni a opice, ale ti mi nevadili.
Ano chci vidět zvířata, ale ne v noci a ne z metrové vzdálenosti. Hyena je velká potvora, která má hlavu v úrovni mého
předního světla. Takové menší telátko.

Velká migrace v Serengeti

Motorky v národních parcích s divokou zvěří nejsou povoleny kvůli bezpečnosti a kvůli hluku, přesto jsem dojel

Ano je to tu! Období už mělo být na konci, ale přišlo až
nyní, tak se stalo, že z 25 dní, které jsem v Tanzanii strávil, 20 z nich pršelo. Jeden den to byla opravdu síla, protože
jsem celý den od rána až do večera jel v dešti. Jiné dny se
střídaly hodiny, kdy pršelo a kdy bylo přĳatelně. I to způsobilo, že u Kilimandžára voda ničila vesnice i silnice. Mnohdy
napršelo přes 50 mm vody každou hodinu. Výstup na horu
je v tomto období velký risk, není to jen otázka zdraví, ale
i velký risk s velkým výdajem peněz, který si výstup na horu
vyžaduje. Když už bych se na horu dostal je velká pravděpodobnost, že neuvidím zhola nic. Pouze mlhu všude kolem.

Kondička je v koncích

Na jiném místě v Tanzanii podnikám menší trek k vodopádům se skupinkou holek z Norska a Slovinska. Nebylo to
nic závratného, ale na konci dne jsem měl dost. Už z toho
usuzuji, že bych výstup, při aktuální skoro nulové kondičce,
na Kilimandžáro bez velké podpory nosičů a průvodce určitě
nezvládl.

Prchám za lepšími zítřky

Poslední tři dny v Tanzanii jsou pouze ve znamení co nejrychlejšího přesunu do Malawi, kde se počasí tváří mnohem
přívětivěji. Minimálně tam nemá pršet několik dní. Tak uvidíme.

ͳ͵ǤͷǤʹͲͳͻȈȂ
Netuším vůbec, co mě čeká, bez jakéhokoli pátrání
a předsudků jedu do zemí, kam moc lidí necestuje. To platí
hlavně o Zambii ale v Zimbabwe je to jinak, jelikož je známá hlavně kvůli Viktoriiným vodopádům. Největší vodopády
v Africe však leží na hranicích, kde každá z těchto zemí má
jejich kus, tedy Zambie má menší kousek.

Není všechno zlato, co se třpytí.

mický úpadek je vidět doslova na každém kroku.

Zambie, jižní Slovensko či severní Maďary?

Každý den si říkám to je tak pěkně obyčejné, zelené.
Malé vesničky, spousta obdělávané půdy, teplota tak akorát. Nejsem srovnávací typ, ale úplně bych Zambii přirovnal
oblastem v nadpisu odstavce. Lidé prodávají u silnice své
produkty, kdy hlavním artiklem je pytlované dřevěné uhlí.

Největší, nejhlubší, nejzelenější. Lidé mají rádi NEJ.
Ovšem NEJ nemusí být všechno. To se mi potvrdilo u Viktoriiných vodopádů, které byly pěkné, ale ne nejhezčí. Mají to
NEJ ve velikosti, ale co naplat, když vodopády nejdou pozorovat tak, aby si je člověk pořádně užil. Už od sedmi ráno
až do pěti odpoledne vám nad hlavami řinčí rotory helikoptér a člověk si nepřipadá jako v přírodě ale spíše na cvičení
ozbrojených sil. No co, už jsem je viděl, ale není to místo,
kam bych se chtěl podívat znovu. Každý si může udělat
vlastní obrázek po návštěvě tohoto místa.

Money money

Zimbabwe je delší dobu v ekonomickém útlumu. Dokonce takovém, že je problém vybrat peníze z bankomatů. Jejich měna má tak vysokou úroveň, že raději všichni přĳímají
dolary nebo jihoafrické renty. V obchodech mnohdy nejde
zaplatit platební kartou a tak bych mohl pokračovat. EkonoVa ce n o v i ce l é t o 2 0 1 9
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Z poživatelného to jsou buráky, dýně, brambory, melouny ,
sem tam banány a mnoho dalšího. Čerstvé neupražené buráky jsou špičkové. Chutí hodně blízko čerstvým lískovým
oříškům.

Na co stroje?

Znáte to, je před létem a silnice zarostlá metrovou trávou.
Řidič si řekne, kde jsou ty traktory se sekačkami na krajnice
a meze kolem silnic? To v Africe na to jdou chytře. Nekupují
traktory ani sekačky. Platí sekáčům. Chlapíci se speciálně
upravenýma mačetama kosí jak průmyslový stroj. Je na tom
skvělé to, že zdejší chasníci si mohou alespoň něco přivydělat. Přímo virtuózní práce. Dát mě do ruky stejný nástroj,

tak při prvním rozmáchnutí si useknu pravou, a při druhém
levou nohu.

Jarní únava

Netuším, zda je to každodenním ježděním nebo nedostatkem vitamínů, ale ztrácím tempo a nadšení. To se projevilo
i na tom, jak moc si cestu ulehčuji a vzdávám se dobrodružství na úkor lepších silničních úseků. Začal jsem pociťovat
útlum už v Namibii, ale až v Zambii to na mě pořádně dolehlo. Už v této zemi jsem si na několika místech dal pauzu dva
až tři dny. Nic naplat stejně to nepomohlo. Bude dovolená.
Sleduji v mapě, kde bude to pravé místo k dlouhodobému
odpočinku.

ʹǤͶǤʹͲͳͻȈ
Další země na trase, která má status „pozor kam šlapeš,
všude jsou zvířata, tak bacha“. Ovšem to platí pro autaře. Já
musím jet po jediné cestě přes celou zemi, abych nakonec
pohledy na divoké zvířata dohnal na vodním safari. Země,
která ctí pravidlo „raději méně turistů, ale za více peněz“. To
potvrzuji je tu dráž než v Namibii.

Rekord nebo prohra?

Od hranic jedu celou zemí po jediné cestě, kterou mohu
jet. Bohužel je to nuda v Brně bez jakéhokoli zajímavého výhledu do přírody. Nekonečné roviny bez stínu kam by se člověk mohl schovat. Sem tam je vidět prase bradavičnaté nebo
pštros. Proto jsem za první dva dny v Namibii najel 1500 km.
Jo je to Africký rekord, ale ten, který se necení. Raději bych
najel 200 a viděl Africkou divočinu plnou zvěře.

Only 4×4

Dostal jsem od Honzy typ na místo, kde uprostřed divočiny je kemp, který disponuje betonovým podzemním bunkrem, z kterého nepozorovaně z bezprostřední blízkosti
můžete sledovat zvířata u napajedla a to i v noci. Tam jsem
musel. Poslední 2 km jsou pískové, před úsekem je cedule.
Pouze pro čtyřkolky. Dvoukolky a ti, co nikdy nejeli v hlubokém jemném písku, jeďte druhou cestou. Tož v písku už jsem
něco najel, tak jdu do toho a na druhou stranu se na ceduli
o motorkách nic nepsalo! Po padesáti metrech poprvé motorku zahrabu. Dávám oraz několik minut a pak pod plným
plynem motorku posunu o pár metrů dál, abych si pohodlně
i s motorkou lehl opět do písku. Moje zásada „nikdy se nevracím“ uspěla i tentokrát a nakonec se s pískem opět skamarádím a do cíle dojedu.

Vodní safari

Prohra je, že jedu v Africe už mnoho měsíců a zatím jsem
v podstatě moc zvěře neviděl. Ruším, co jsem si slíbil a pla-

tím si safari výlet po řece Chobe, která po pár kilometrech
ústí do Zambezi, abych měl možnost něco spatřit. Zvířat
jsem konečně viděl mraky, ale taky se stalo, že kolem jednoho hrocha bylo 5 lodí nacpaných turisty. To je trochu padlý
na hlavu, ale co už. Je tu pohromadě nejvíc slonů co jsem
kdy viděl. Tento den tipuji asi kolem 100 kusů. Po menších
skupinkách byli u řeky nebo v řece či na ostrůvcích uprostřed řeky buvoli, hroši, orli, antilopy, krokodýli. Spousta
ptáků a jiné drobotiny.

Tři na jednoho

Píšu si tak na počítači a naráz slyším trojhlasně češtinu.
Tři holky z Čech na dovolené po jižní Africe. Byly to fajn dny,
kdy jsem se opět učil mluvit česky. Závěrečný večer grilujeme na otevřeném ohništi zeleninu a hovězí. Dobrý večer
s přáteli u ohně jídla a pití.

ͺǤͶǤʹͲͳͻȈ
Těšil jsem se moc na tuto zemi, už kvůli vyprávění kluků
v Angole, kteří na zemi pěli, jak je tam vše dostupné a vše
tam funguje. Prý lepší silnice a spousta zvířat kolem silnic.
Nebyli daleko od pravdy. Země je rozvinutá a zařízená pro
turisty, kterých sem každý rok jezdí víc a víc. Důvodem je
krásná příroda plná zvířat. I neživá příroda jako jsou třeba
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červené duny či kaňony sem táhnou víc a víc lidí. Nejoblíbenější způsob poznání této země je z upravených aut, které
mají na střechách stany.

Zprava doleva

Mění se tu mnohé po přechodu hranic. Zásadní změnou je

jízda na levé straně silnice. Není to nĳak těžké až do doby,
kdy musím odbočit. V ten moment se několik prvních dní
automaticky řadím zase doprava do chvíle, než proti mně
jede auto a připomene mi, že jsem na špatné straně.

Nechali mě čuchnout

První kilometry v Namibii jedu po skvělém asfaltu. To byl
vcelku dárek po strastech posledních dní v Angole. Trvá to
ale pouze 150 km, abych se následně opět pustil do několika tisíc kilometrů šotolin. Jsou to takové dálnice, které vedou nedotčenou v celku suchou krajinou, a mnohdy z dost
otřesnou roletou (takové vlnky), které se motorku snaží rozebrat. Nejlepší recept na roletu je jízda ve stupačkách se
zadkem dozadu a rychlostí od 100 do 120 km/h. I tak se
občas neubráním vyřádkování z vyjeté stopy. Každé protĳedoucí auto víří prach, takže jsem na konci každého dne dost
zaprášenej.

Xixaovy ženy

Na severu země žĳe spousta lidí pořád ještě tradičním
životem. Jestli si to dobře pamatuju, tak tam žil také Xixao
z filmu Bohové musí být šílení. Ten chlapík už nežĳe, jelikož
umřel na tuberkulózu, ale slyšel jsem, že to byl nejlepší stopař té doby. Dokonce jeden čas pracoval i pro Jihoafrickou
republiku. No ale to jen tak na okraj. Ženy z těchto vesnic
stále chodí tradičně oblékané. To znamená nahoře bez. Je
to zvláštní, když sem stál u motorky před obchodem a tři
za mnou došly s prsama ven a nabízely mi dřevěné náramky.
Nebo procházíte obchod a tam potkáte jak oblečené lidi tak
neoblečené.

Motorka je nevýhodou

Namibie má spoustu krásných národních parků jako je
třeba Etosha nebo červené duny na východním pobřeží.
Ovšem ani do jedné lokality se nemohu podívat. Motorky
mají zákaz parky projíždět. Nemohu dělat nic, pouze zatlačit
slzu, že to nejhezčí ze země je mi zapovězeno. Budu se sem
muset vrátit s autem a projet to. Auta mohou jezdit do jakýchkoliv lokalit, kde se jim zachce.

Prohibice

Dokážete si představit, že si nekoupíte v určité dny či
v určité hodiny své oblíbené pivo, víno či něco ostřejšího?
To neplatí jenom v obchodech, ale i restauracích v Namibii.
Váže se k tomu historie, která vypráví, jak muži při každotýdenní výplatě vše hned utratili v první putyce. Tak se uzákonila prohibice, aby peníze nejprve domu donesli hodným
ženám. Pak možná něco dostali na jedno či dvě piva. Prohibice sahá hluboko do historie.

Luxus? Tak jo!

Po každých sto kilometrech najdete místa v zemi, kterým
se říká lodge. Taková zátiší v divočině nabízející všechno, co
si turista žádá. Tekoucí voda, záchod, většinou i bazén a jiné
rozmary. Ceny nejsou vysoké, a tak Namibii projedu, aniž
bych spal volně v přírodě. Stále spím ve stanu, ale v těchto
rozmanitých areálech. Nechá se na to velmi rychle zvyknout.

Kempování v hlavním městě

Winfhoek. První hlavní město v Africe, o kterém se dá říct,
že je moc pěkné, čisté a najdete tu vše co ve městech Evropy.
Va ce n o v i ce l é t o 2 0 1 9
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Supermarkety, servisy, díly. A to je pro mě zásadní, jelikož
musím udělat větší servis. Ceny dílů a všeho jsou srovnatelné jak u nás, tak mě to nakonec nestojí ani moc peněz.
Trávím tu několik dní v městském kempu, který je opravdu
jen kemp bez hotelu. A stojí za to pohoda a klid uprostřed
velkoměsta se spoustou pěkných setkání. Dokonce potkávám českého Honzu, který sem už jezdí 20 let a fotí divoká
zvířata. Na jeho fotky můžete koukat celé hodiny.

S rodinou za přírodou

Namibie je perfektní destinace pro rodiny s dětmi v kombinaci, že si zapůjčíte oﬀroad auto se stany na střeše. Můžete díky autu projíždět národní parky, a tím dětem i sobě
nachystáte bezprostřední zážitek s pozorováním divokých
zvířat ve volné přírodě. Pro příklad zapůjčení auta na 14
dní se všemi poplatky vyjde do 50 000 Kč. To auto má vše
i ledničku s mrazákem . Takže taťkové mají kde vychladit
pivo a mamky kde nachladit bílé víno, které je tu za hubičku
a moc dobré.
c

ǤͶǤʹͲͳͻȈ
Krásná země, kde bylo všechno, co jsem chtěl v Africe vidět. Má kulturu, zvířata, vodu i poušť. Pokud bych se
chtěl ještě někam podívat znovu a na delší dobu, je to právě
tato země. V Angole jsem strávil 32 dní a najezdil více jak
4 500 km. Ale i to je málo na to, abyste zemi prozkoumali
celou.

Dvě půlky nejsou jeden celek

Běžný pozorovatel asi netuší, že Angola je složena ze
dvou zemí, které na sebe přímo nenavazují. Hlavní kontinentální část je rozlehlé území, které se táhne na severu od řeky
Kongo až po jih, kde část hranice s Namibií tvoří řeka Cunene. I přes to, že obě části jsou Angola, ta menší část je v nevýhodě a ráda by se osamostatnila. Nikdo však už nechce
zažít válku, tak jen bůh ví, jak a kdy se jim to podaří.

Lodí a letadlem

Dvě půlky (ty Angolské) mi trochu přitížily, když jsem musel řešit transport motorky 100 km po oceánu a deltou řeky
Konga. Já musel letět super malým letadlem pro dvanáct
lidí. Nevím, jak se plulo motorce lodí, ale můj let byl nejlepší
v životě, s krásným pohledem na oceán či mangrovové háje
v deltě řeky Konga. Letěl bych znovu! Ovšem kdybych nepotkal ty správné lidi, moje cesta dál by nebyla možná.

Opravdová rodina

Celou dobu v Angole se o mě starali lidé z motocyklového
klubu Amigos Da Picada. Předávali si mě jako člena rodiny.
Oni mně ukázali něco, co jen tak u nás ani nikde na západě neuvidíte. Ukázali mi, že členství v klubu není jen o jízdě
na motorce, ale také o pomoci druhým a potřebným. Jeden
den jsem se s nimi zapojil do humanitární akce v nemocnici,
kde klub vaří polévku, chystá svačinové balíčky a vodu, kterou následně roznášíme všem nemocným. Ti lidé to opravdu
potřebují, jelikož na nějakou nemocniční stravu (na kterou
u nás mnozí nadávají) můžete zapomenout. Pokud vám rodina nedonese jídlo, jste prostě o hladu a bez vody!! Byl to pro
mne velice silný zážitek, na který nikdy nezapomenu. Velké
díky patří Chůliovi, Alvárovi, Georgovi, Liliovi, Arturovi, Sandrovi a Josefovi. Tito lidé mi z Angoly udělali ráj na zemi. Cítil
jsem se zde jako jeden z nich.

Dle chuti

Co mě na Angole bavilo nejvíce, tak to byly cesty. Střídaly
se nové asfaltky a úseky s pěknou šotolinou. Nemáte komplex z toho, že jedete dlouho po asfaltu nebo naopak po šotolině. Všeho je tak akorát. Přírodních krás mají tolik, že si
můžete jenom v mapě dělat puntíky, kam se chcete podívat
50
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Za mě top byly vodopády Calandula, druhé největší z celé
Afriky. Miraduro de lua, krajina na pobřeží oceánu, je opravdu jako měsíční krajina. Hra barev a tvarů. Velká pecka. Nemusíte krásy ani hledat, jsou všude kolem silnice. Baobaby
a jiné rostliny mnohdy připomínají pravěké kapradiny. Pouze už jen čekáte, kde se objeví dinosaurus, který vám přejde
přes silnici.

Divočina?

Ano, i tu Angola má v několika národních parcích, kde můžete spatřit i velká africká zvířata. Proto také poslední dny
bloudím se Sandrem v Národním parku Iona, kde konečně
vidím tu Afriku, kterou jsem viděl mnohokrát v televizi. Konečně vidím stáda různých antilop a jiných kopytníků. V řekách jsou krokodýli a kolem poletují barevní papoušci. Pokud někdy pojedete do takové oblasti, vezměte si opravdu
hodně paliva pro vaše vozidlo, velkou zásobu vody a jídla,
abyste nemuseli pít vodu z řeky jako já. Na druhou stranu,
nechutnala nejhůř.

Co dodat

Dle mě je Angola moc pěkná země a stojí za návštěvu.
Má své mouchy, nedostatky a problémy, ale která země je
nemá. Není turisticky zatím profláklá a tak všude, kde jsem
projížděl, jsem byl zcela sám nebo pouze s několika dalšími
lidmi, ale nikde žádné tlačenice. Nic takového. Všude byli
dobří lidé. Nikdy jsem se necítil špatně nebo v ohrožení. Jídlo se dalo sehnat všude a kdykoliv jsem si vzpomněl, a hlavně bylo moc dobré.

ʹͷǤʹǤʹͲͳͻȈ
Země, o které mimo to, že se tam platí franky a mluví Francouzky, nevím vůbec nic. Překračuji hranice bez předsudků,
s čistou hlavou. A to je asi to nejlepší, co můžete při cestování udělat. Zbytečně nepátrejte, objevujte. Poznávat zemi
vlastním pohledem je lepší. Ten den už mám za sebou jízdu
50 km po šotolině na straně Gabonu a dalších 200 km mě
právě čeká na přivítanou v Kongu. Cesta je to náročná. Krajina kolem se začíná měnit. Kopce kolem jsou pěkně zaoblené, a jelikož už jsem dlouho bez ženy, připomínají mi některé kopce ženská ňadra, a proto u mě tato cesta do města
Dolisie získala přezdívku „Ňadranská cesta“.

Poctivá africká

Cesta z hranice nabírá na obtížnosti. Střídají se louže
o velikosti našeho státu s bahenními sekcemi. Některé úseky nelze projet kvůli hlubokým kolejím, blátu nebo vodě.
Mnohdy je to kombinace všeho. Místní ale nezaháleli. Kolem nejhorších úseků vysekali vegetaci a vytvořili novou
cestu. Nic není jen tak, a proto se snaží vybrat i nějaký poplatek za průjezd.

Co že to leze ze křoví?

Nejbezpečnější a nejrychlejší je řídit motorku ve stoje,
tak zvaně ve stupačkách. Mám přehled o dírách a povrchu
daleko před motorkou. Ovšem stát celý den je náročné
a po několika hodinách se dostavuje únava. V daný okamžik
jsou dvě možnosti. Zastavit a dát si alespoň hodinu pauzu,
nebo řídit dál v sedě. První varianta, kvůli dešťovým mrakům
v zádech, nepřicházela v úvahu. Ubral jsem tedy, ale asi ne
dost. Netrvá dlouho, a vcelku neřízeně se s motorkou vydávám mimo silnici. Karambol naštěstí bez zranění. Technika
se zdá být také v pohodě.

Cena na přání

Hlavní město je vždy boj o peníze. Boj o to, aby jich v peněžence zůstalo co nejvíce. V jednom nejlevnějším ubytování je cena v ceníku 45 000 (1800 Kč), po rozsáhlém rozhovoru s recepčním a následně s jeho bossem se mi podařilo
cenu usmlouvat na 20 000, ale i to je pro mě dlouhodobě
nepřĳatelné.

Elektro obchod po africku

Dlouhodobě mi nefunguje telefon, který jsem v Beninu
rozbil při nehodě. V hlavním městě Brazzaville navštěvuji místní tržnici s mobily a počítači. Hala, kde na stropě je
největší koncentrace ventilátorů, kterou jsem kdy viděl. Co
je ale bezva, sehnal jsem náhradní displej, který po namontování do telefonu dokonce i funguje. Bez navigace, pouze
s městy na papíru to bylo dost dobrodružný, co se týče jízdy
ve velkých městech. Mimo ně mi navigace nĳak nechyběla.
A místo ní jsem využíval znalost policistů a lidí na ulici.

Když nechce, neuděláš nic

Moje teorie je taková, že se lze domluvit i s lachtanem,
pokud bude chtít. Stejné je to i u lidí. Záleží, na jakou náturu
narazíte. No a já opravdu narazil! Madam „,Arogant“ na DRC
ambasádě vcelku zamíchala karty s další plánovanou cestou. Odmítla jakoukoli možnost diskuze o vydání mého víza
do Demokratické republiky Kongo. Bez víza do další země
budu muset hledat alternativní cestu po vodě nebo vzduchem, abych se dostal přes úzký pruh DRC do „hlavní části“
Angoly.

ͳͳǤʹǤʹͲͳͻȈ
Byl pro mě tranzitní zemí stejně jak Nigérie. Nic jsem tu
nevyhledával. Víza do dalšího státu jsem již v pasu měl, tak
že žádný čekání na lĳáky v tomto deštivém období a honem
na jih. Zatím jsem se opravdu extrémním lĳákům vyhnul.
Mám kliku nebo mi do karet hraje globální změna počasí,
která je patrná i tady? Nemám to ze své hlavy, ale místní,
s kterými hovořím, na to jasně poukazují. Uvidíme, kde mě
déšť dostihne a v jaké síle, ale v Kamerunu to nestihnu.

začalo! Proto Kamerun má u mě status „země nedostatků“.
Nedostatek bankomatů způsobil nedostatek peněz v mé peněžence. Je jich pouze asi 10 v celé zemi. Z toho důvodu pak
následoval nedostatek benzínu, velký hlad bez možnosti
koupě jídla. Pak to byl nedostatek rozumných cest. Musím
Kamerun zhodnotit jako stát, který měl mnohem horší infrastrukturu než Nigérie.

Spousta nedostatků

Stavím na ulici ve městě, kde jsem konečně vybral peníze.
Nezastavil jsem dobrovolně! Přinutila mě k tomu vůně z grilu, na kterém se jen tak povalovaly kusy vepřového masa
na kosti. Nezbývalo mi nic jiného, než jedno či dvě masa
sníst. I přesto, že to bylo nedobrovolné zastavení, hodnotím
ho velmi kladně, jelikož lepší vepřové z grilu jsem zatím nikde nejedl. A k tomu pikantní výpečky. Delikatesa

Jak jsem šplhal na nigerĳské straně nahoru, na kamerunské straně je to přesně opačně. Cesta za závoru se mi zdá
mnohem horší. A to platí až do města Banyo, kde mi celníci dávají razítko do papírů motorky a taky mně mění zbylé
Nigerĳské nairy na franky. Směna je vcelku bez zbytečného
okrádání. Jsem spokojen a mám alespoň něco. Ale pak to

Chutná a moc
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Od Sahelu po prales

Do země vstupuji v dost suché oblasti na severozápadě
země, ale Kamerun sahá až k Čadskému jezeru a tam na severu už je extra sucho. Naopak na jihu u hranic s Gabonem
už je pěkně zelená krajina plná hustého porostu a lesů. Je
znát, že se blíží rovníková oblast. Vegetace pomalu pohlcuje
zdejší silnice a často jedu „zeleným tunelem“.

Otrokářská chlouba

Začínám se tu potkávat s nešvarem lidí komunikovat jiným než koloniálním jazykem. Tedy francouzštinou, ale už
značně upravenou a nekompletní. I když třeba i anglicky policista umí, nejdříve mě zpucuje, že jsem ve frankofonní zemi
a že bych tak i měl mluvit. Tak když mu něco řeknu anglicky, buď začne být ještě více protivný nebo začne konečně
šprechtit. Zatím je to ale vše snesitelné a v míře. Je zajímavé,
jak si osvojili jazyk kolonizátorského státu na místo toho,
aby obnovili svůj národní či kmenový jazyk.

ͳͺǤʹǤʹͲͳͻȈ 
Jestli jsem chtěl někde strávit několik týdnu, mělo to
být právě tu. Země na rovníku se spoustou národních parků. Stát, který nemá status nebezpečné země. Chtěl jsem
na trek do pralesa, ale cesta se kvůli nehodě v Beninu začala vyvíjet jinak. Do státu vstupuji, ale s velmi negativním
zážitkem z hranic. Chování policie a celníků je teda daleko
od označení „milé“. Dokonce mě nechtěj pustit do země jen
kvůli tomu, že nemám vytisknutou kopii rezervace hotelu.

Opravdový burani

Tak bych označil většinu policistů v této zemi, se kterými
jsem měl tu čest. Myslím, že na mě byli i dost vulgární i přes
to, že jsem jim nerozuměl, ale intonace a mimika mi to prozradila. „Neumíš Francouzky, tak co sem lezeš“. Druhý den
reputaci tohoto státu zachrání lidé, které jsem potkal. Třeba
jsem dostal pomoc při platbě pokoje v hlavním městě, když
mně na naše chyběly 400 stovky a klučina to za mě doplatil.

Hladce pralesem

Co má ale Gabon nádherné, to jsou právě tropické lesy.
V podstatě moje první cesta z hranic vede lesem nějakých
500 kilometrů. Sem tam malá vesnička a pak zase les. Jízda
lesem je o to lepší, když mám pod sebou suprovou asfaltku.
Užívám si jak jízdu, tak i pohled do lesa. Kolikrát se zapomenu, že tam skoro i vjedu. Není to jenom pohledová záležitost, ale les nádherně voní všemi možnými vůněmi.

Některá dá, jiná ne

Tak bych mluvil o několika případech, kdy mi na ambasádě nedali vízum. Buď proto, že nejsem občanem dané země,
nebo proto, že prostě víza nevydávají vůbec. To se stalo
i v Libreville, kde jsem chtěl zařídit víza do dalších tří států.
Podařilo se mi vyřídit pouze jedno, a tak musím měnit plány
a v dalším státě opět musím do hlavního města. Opruz.

Cesty Páně jsou nevyzpytatelné

Asi jako náznak toho že bych měl poděkovat, že jsem ještě na živu? Přeci jen už jsem mohl být dvakrát na druhý straně! Na konci Gabonu stanuji u zdejšího kostela a mám tak
možnost vidět křesťanskou mši v podání zdejších věřících,
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kteří tomu dávají pořádnou energii svým monstrózním zpěvem. Zajímavý zážitek.

Savanou do Konga

Největší obava z celé cesty je právě posledních 50 km
na hranice s Kongem. Ne moc dobrá cesta, která se v období
dešťů mění v past na motorkáře i autaře. Opět k mému štěstí
tu deště už začaly, ale ne v takové síle, takže brodím pouze několik míst a projíždím několik bahenních louží a lázní,
kde to občas zasmrdí bahenní koupelí. Tak se soustředím
na jízdu, že si až za dlouho všimnu, jak se krajina otevírá
a já jedu nádherně šťavnatou savanou. Bohužel stáda gazel
nebo jiných býložravců se nekonají. Asi si po návratu zajedu
do Dvora Králové na safari!

ͷǤʹǤʹͲͳͻȈ±
Je opravdu taková, jak se o ní hovoří a píše v mediích? Dle
toho, co mi všichni lidé a také zástupci z naší české ambasády v Abudja říkali, „je to země plná násilí, které je na denním pořádku. Země nevhodná pro turistu, nedoporučujeme
cestovat touto zemí“. To se jim řekne, ale moje motorka váží
přes třista kilo a neumí létat, takže Nigérií pojedu. Odhady
hovoří, že v zemi žĳe více jak 200 milionů obyvatel. Přeci nemůžou být všichni vrazi a únosci. Záleží, na koho narazíte. Já
měl to štěstí, že jsem potkal jenom samé dobráky, s kterýma
byla buď sranda, nebo měli porozumění či mi pomohli.

Lagos = 2x populace ČR

První cesta ze zapadlého hraničního přechodu Owode
mě vede do tohoto více jak dvacetimiliónového města. Než
se tam dostanu, můj první dojem na Nigérii je velmi nevalný. Hlavně kvůli cestě, po které jedu prvních 30 km. Začalo
pršet a nezpevněná cesta plná děr, které pod přívalem vody
nebyly vidět, mi dala pěkně zabrat. Do toho všude kolem
mraky aut, které už měly být dávno přetaveny na nové auta.
Vidím speciálně upravené Volkswageny passat, kde místo prostoru kufru je jakási vevařená velká bedna navíc se
zdvihnutou nápravou. Z rodinného kombíku se rázem stává
velkoprostorová dodávka. V Lagosu jsem za šíleně dlouhých
6hodin z Cotonou, to je 130km. To je hodně tryskní rychlost.
Pokud takto pojedu celou Nigérií, mám to na měsíc cesty.
V Lagosu se jede krokem. Je to v podstatě jedna velká zácpa.
Motorky kličkují a přeci jen se posouvají, ale moje šířka mi
to nedovoluje.

Objedná mi jídlo, pití a ještě to za mě zaplatí. Asi proto, že
jsem byl hodně špinavý a taky proto, že jsem mu povykládal,
že jsem jedl naposledy včera dopoledne. No bylo to hodně
zajímavé a zase opět velmi příjemné setkání. Kus za městem pak oplácím zase já jednomu místnímu s odtahem jeho
skútru do servisu. Má to však ne moc šťastný konec, ale to
až v jiné kapitole či knize.

Je nebezpečná!

Kamerunský GP konzulát

Jsem nachystaný a ambasádu trefím na první pokus.
Mám vše krom peněz. Jak vyplním formulář, jde se na placení, snažím se jim vnutit dolary. S tím problém nemají, ale
když jim na stůl začnu posledních 20 dolarů sázet v jedno
dolarovkách, odmítnou to a posílají mě vybrat zdejší měnu.
Po návratu jsem ale v šoku! Mezi tím, co jsem zápasil u francouzského bankomatu, vystavili mi vízum, tak pouze platím
a udiveně se usmívám na konzula. To bylo nejsnazší a nejrychlejší vízum na světě hned po Gabonu. Být to tak vždy tak
mě to snad i začne bavit!

Zhruba uprostřed trasy, kterou jedu Nigérií, je jeden most
přes řeku široko daleko u města Itobe. No a tam na vojenském kontrolním stanovišti mě varují, ať nyní vůbec nezastavuji a už vůbec ne těm, co nemají uniformu, že je to tu nebezpečné. Je den říkám si, tak snad to půjde nebo spíš musí
to jít. Jak přejedu most, všímám si více vojenských hlídek
a speciálních obrněných aut s posádkou. Ty už jsem viděl,
ale nyní vojáci aktivně střežili u kulometu na vrcholu vozu
a i kolem vozu. Asi je to tu nějaké vypjaté. Po tom, co jsem
viděl, neslezu z motorky dalších 150 km, kdy už si říkám, že
už jsem snad ze zóny nepohody venku.

Tam se vejdu

To nejlepší nakonec

Znáte to, odhad je potvora, občas to prostě neklapne ani
mně, když jsem předjížděl dvě podivně manévrující auta
prostředkem. Jedno jsem štrejchnul a tak začalo první řešení dopravní nehody. Nikomu se nic nestalo, mojí motorce už
vůbec ne, ale pánovi v nově dovezeném pasatu z USA na hrotových pneumatikách jsem poškodil pravý bok auta. Jsem
v Nigérii, takže jestli to je pravda, hned jak vyleze z auta,
tak mě zastřelí. Zase jsem v šoku! Ani nekřičí! Je v pohodě.
Nakonec nechce ani nic zaplatit ani volat pojišťovnu. Popřeje mi hezkou dovolenou v Nigérii a jedem zase každý svou
cestou. To bych nečekal ani od kamaráda doma, natož od cizince v tak nechvalně známém státě.

Vypadám už bídně

Stavím na jídlo u silnice. Vejdu a posadím ke stolku, kde
už místní do sebe tlačí zdejší specialitu. To je rýže s masem.
Samo sebou pikantní. Hned, než cokoli udělám, se se mnou
dá do řeči chlapík, ze kterého se nakonec vyklube misionář.

Ó ano, opět po dlouhé době přišly hory, kde od vesnice
Selbe pomalu začnu serpentinami stoupat, až nakonec dne
spím ve výšce kolem 1800 m n.m. Krásné hory plné pastevců, farmářů. Zdá se mi, že jsem tu viděl i plantáže čaje,
ale nevím to přesně, nikdo mi to nepotvrdil. Kde jsou stáda
krav, bude i hovězí na ulici. No jistě, už to do sebe tlačím
u stánku, kde tence nakrájené hovězí obalí, ale ne do strouhanky, je to něco jiného a pak to pečou vedle mírného ohně,
spíše žhavých uhlíků. Dávám si dvojitou porci, ale tu druhou
už nesním. Nabízím dětem na ulici. Nejprve se zdráhají, ale
jak si vezme první prcek, bylo to jako když mezi piraně hodíte kus masa. Než se naděju, už se snaží utrhnout si i kus
z mé ruky. Kde skončil asfalt, tam začal oﬀroad, sem tam
spíše s trailovým prokladem. Balancování na úzkém pruhu
země či trefování se mezi kameny a jiné překážky. Jakákoli
chyba může znamenat pád. Ovšem projet na motorce se dá
spousta, podle toho, kde auta křepčí. Tento úsek cesty bych
doporučoval všem na motorkách projet. Jak se vyškrábete
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nad 1600 m n.m., v podstatě jedete hřebenovou cestu, z které jsou úžasné výhledy do hlubokých údolí či na pastviny kolem vás. Na cestě jsou dřevěné mostky a nějaké brody. Tento
poslední úsek Nigérie mě opravdu nabudil do další cesty.

Celníkova dřina

Dojíždím k dřevěné závoře, kterou by prorazilo i děcko
na plastové motorce, i to mi hraje do karet, že tady v horách

je úplná pohoda. S celníkem se dávám do řeči a obědváme spolu. Pak přichází společné foto se všemi, co postupně přišli očíhnout bledou tvář a jeho mezka. Tím se loučím
s Nigérií, která se ukázala jako zajímavá destinace, ale
i v některých částech hodně riskantní. Je to hodně o štěstí
a já ho zrovna měl a Nigérie mi umožnila pokračovat v cestě
dál na jih.
Váš Michal Vaněk

âæÀ «ǫ
Na podzim v roce 2016 jsem se stala senátorkou za Hodonínsko, volební obvod č. 79. Náplní moji práce není jen
samotná tvorba legislativy a dohlížení a opravování zákonů,
ale také mnoho různorodých činností jak v Senátu v Praze,
tak především v mém regionu na Hodonínsku a Kyjovsku.
Během uplynulých dvou a půl let ve funkci senátorky jsem
se po legislativní stránce velmi aktivně věnovala zákonu
o obcích, vodnímu zákonu, zákonu o zpracování osobních
údajů, volebnímu zákonu a na konci roku 2018 novele zákona o insolvencích. Tato novela zákona byla velmi složitá. Jejím cílem bylo zpřístupnit institut oddlužení více dlužníkům,
kterých je v ČR více než 800 tisíc a zmírnit vstupní podmínky
pro jejich oddlužení. Stala jsem se zpravodajkou k této novele v Senátu a byla jsem pověřena novelu projednat i v Poslanecké sněmovně. Projednávání bylo velmi emotivní, ale
změna byla přĳata. Z těch nejdůležitějších a nejvýznamnějších změn uvedu především zkrácení lhůty insolvenčního
řízení na 5 let, u důchodců a zranitelných osob (invalidita II.
a III. stupně) na 3 roky a pokud dlužník vynaloží veškeré úsilí
k uspokojení pohledávek věřitelů, může být od dluhů osvobozen, i když uhradí jen minimum. Pro tisíce dlužníků se
tak otevírá cesta k oddlužení a šance na druhý životní start.
A přede mnou stojí další výzva: jak legislativně pomoct mladým lidem, kteří vstupují do života s exekucí na dluhy, které
často způsobili nezodpovědní rodiče.
V současné době se věnuji novele stavebního zákona.
Předkladatelem je sice ministerstvo pro místní rozvoj, ale
zpracovatelem předlohy záměru je hospodářská komora. To
je možná poprvé, co návrh zákona nezpracovávají legislativci, ale privátní právníci. Už to vzbuzuje obavy, komu na míru
je zákon ušitý. Jistě, se základní ideou, tedy urychlením
a zjednodušením řízení lze souhlasit, nikoli však se způsobem provedení. V předložené verzi vůbec nejde o ochranu
občana a veřejného zájmu. Stavební řízení se občanovi naopak hodně vzdaluje! Zřizuje se totiž nový model úřadů. Navrhuje se zřízení samostatného nejvyššího stavebního úřadu se sídlem v Praze a v krajských městech budou základní
stavební úřady, které budou mít své pobočky někde v území.
Zda ty pobočky budou tam, kde dosud nebo jen v městech
s rozšířenou působností, a jaké budou mít pravomoci, to se
zatím neví. Nebudou však součástí stávajících městských
úřadů. Je pro mne divné, že se zatím ani neví, kde bude občan svou žádost o stavební povolení dávat, kdo o ní bude
rozhodovat, ale tvrdí se, že to povede ke zjednodušení řízení! Kolik nás takový pokus bude stát, to už není jasné vůbec!
Svou senátní kampaň jsem vedla s mottem: „Nenechám
vás na suchu!“, a snažím se pro to udělat maximum. Nejvíce času věnuji stěžejní kauze v mém regionu: „Ochrana
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pitné vody prameniště Bzenec-komplex vs. těžba štěrkopísku v Moravském Písku.“ Tento konflikt veřejných zájmů
těžby štěrkopísku a ochrany pitné vody trvá od roku 2004
až do současnosti. V roce 2018 byla tato kauza projednána
v rámci petice na veřejném slyšení v Senátu PČR, který jednoznačně podpořil ochranu pitné vody a závěrem ve svém
usnesení doporučil učinit veřejnou oponenturu k podkladům tohoto případu, na což Ministerstvo životního prostředí
ČR nereaguje a snaží se tomu vyhnout. Na můj dotaz ohledně veřejné oponentury pan ministr Brabec odpověděl, že veřejná oponentura probíhá tím, že běží další správní řízení,
kde můžeme uplatňovat připomínky k předkládaným posudkům, podkladům a návrhům. To jistě ano, ale bohužel v nich
nikdy nedochází k ověření pravdivosti ani posudků předložených v rámci procesu posuzování vlivu Ministerstvu životního prostředí ČR ani k přehodnocení posudků z hlediska
klimatických změn a vlivů dlouhodobého sucha. V současné
době již o těžbu štěrkopísku nežádá firma Jampílek, ale firma České štěrkopísky, která celý záměr převzala. Této firmě
v lednu 2019 vydal Obvodní báňský úřad v Brně rozhodnutí
o stanovení dobývacího prostoru. Nemůže nás v žádném případě uklidnit věta, že jde pouze o administrativní stanovení
čáry v mapě! Naopak! Tímto rozhodnutím se již otvírá prostor
pro žádost o těžbu! Co musíme ještě udělat? Odvolání proti
rozhodnutí Obvodního báňského úřadu Brno byla podána.
Český báňský úřad zatím v dané věci nerozhodl, a pokud
vyhoví žadateli o těžbu, musí být podána žaloba k soudu.
Na to se obce zastoupené Vodovody a kanalizacemi Hodonín
a.s. připravují. Občanům není lhostejné to, jakým směrem
se tato kauza ubírá. Je pro ně zcela nepochopitelný postoj
Ministerstvo životního prostředí ČR, které zůstává na svém
tvrzení, že těžba není pro pitnou vodu rizikem. Společně
s Vodovody a kanalizacemi Hodonín a.s., obcemi v mém
regionu, budu v boji o vodu aktivně pokračovat a to všemi
dostupnými prostředky!
Dále se snažím obcím v mém regionu aktivně pomáhat koordinačními jednáními ve věci přípravy a realizace výstavby
dálnice D55, a to zejména v úseku Moravský Písek – Bzenec –
Rohatec – Břeclav. Výstavba dálnice D55 představuje mimořádně důležitý rozvojový projekt, který povede nejen ke zlepšení života obyvatel, ale především ke zlepšení bezpečnosti
a zrychlení dopravy v daném úseku. Mou snahou je napomoci
urychlení procesu přípravy projektu a jeho realizaci.
V Senátu se mi podařilo uspořádat dva odborné semináře
a pět výstav. Náš region tak mohla reprezentovat paní Ludmila Kováříková se svoji uměleckou keramikou, dále slavné
fotografie stařenek v krojích paní Líby Taylor pod názvem Víchernice, mizející parádnice Moravy a umělecké fotografie

skupiny KONTAKT. Domov Horizont v Kyjově prezentoval výrobky svých klientů a pan Michael Pavlovský svá dřevěná
umělecká díla v rámci výstavy Hravé umění.
Je mi ctí můj region každoročně reprezentovat v ratíškovském kroji v rámci krásné akce Krojované slavnosti v Senátu, kde vystupují lokální soubory regionů a stejně tak jsem
pyšná, když naše soubory vystoupí v rámci Kulturního léta
v Senátu např. soubory z Ratíškovic, Bzence a Dolních Bojanovic.
Ráda umožním prohlídky Senátu a zahrady žákům a studentům z mého regionu.
V letošním roce jsem měla tu čest reprezentovat Českou
republiku na zahraniční cestě v rámci delegace s předsedou Senátu v Ománu. Cílem této cesty bylo podepsat dohodu o letecké dopravě mezi Českem a Ománem, projednání
možnosti zřízení konzulátů, rozšíření spolupráce obchodních komor Česka a Ománu, rozšíření spolupráce a výměny

studentů vysokých škol Univerzity Karlovy a Univerzity Sultána Quboose a také možnosti spolupráce v oblasti nakládání s odpady, čištění vod, boje se suchem, energetice či
stavbě železnic.
Jak jsme již zmínila na začátku, práce senátorky je velmi
různorodá a jsem ráda, že právě mně jste dali tu důvěru Vás
zastupovat v Senátu PČR.
Se svými problémy se na mě obrací i občané a setkávám se s nimi v mé regionální kanceláři v Hodoníně,
Sadová 1688/1. V případě zájmu, si schůzku prosím sjednejte s předstihem, telefonicky či emailem u mé asistentky paní Bírešové, email: hubackova.kancelar@gmail.com,
tel.: +420 728 667 752. Pro schůzky v regionu preferuji
pondělí nebo čtvrtek, samozřejmě vše dle domluvy. Ráda
se setkám i s Vámi!
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

   
Prázdniny se nám nezastavitelně blíží a stejně tak se nám
blíží i konec sezóny mladých hasičů. Během sezóny se malí
hasiči v rámci seriálu Velké ceny zúčastní 11 soutěží po celém okrese, dále celostátní Hry Plamen. I letos nás v tomto seriálu reprezentuje družstvo mladších žáků a družstvo
starších žáků. Nutno podotknout, že Velké ceny a Hry Plamen se napříč okresem Hodonín pravidelně účastní cirka 25
družstev v obou kategoriích!
Mladší žáci letos navazují na úspěšnou loňskou sezónu.
Z devíti uskutečněných soutěží skončili mladší žáci 3x na 1.
místě, 3x na 2. místě, 2x na 3. místě a pouze jednou opustili

stupně vítězů, kdy skončili na 6. místě. Mladší žáci tak
v průběžných výsledcích bojují i o celkové vítězství ve Velké
ceně. Navíc v neprestižnější, celostátní soutěži – Okresní
kolo Hry Plamen, zvítězili a po roce tak obhájili titul okresních šampionů!
Oproti loňskému ročníku se nám u starších žáků až tak
nedaří jako v loňském ročníku Velké ceny. Za to při Okresním kole Hry Plamen dosáhli na 4. místo a o kousek jim tak
unikla medailová pozice. Ve Velké ceně starší žáci v devíti
soutěžích z 11 celkových skončili pak 4x na 4. místě, 1x na 5.
místě, 2x na 6. místě, 2x na 8. místě. Starší žáci tak ve své
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kategorii bojují o své místo v první pětce. Lze tak konstatovat, že obě žákovská družstva vzorně na poli sportovním
reprezentují nejen SDH Vacenovice, ale i obec jako takovou.
Naše SDH mělo své zastoupení i na okresním kole dorostu
v požárním sportu. Již třetím rokem u našeho sboru funguje
družstvo dorostenek. Toto družstvo nastupovalo ve složení
Alexandra Šťastná, Kateřina Šťastná, Michala Sedlačíková,
Zuzana Koutná, Monika Ingrová, Kateřina Sedláková, Lucie Škopová a Natálie Bábíková. Tomuto družstvu unikl jen
o vlásek postup na krajské kolo, když skončilo na 2. místě,
čímž vlastně obhájilo loňské pozice. Dorostenky jsou vicemistryněmi požárního sportu pro rok 2019!
Kdo by chtěl zkusit požární sport, přĳďte se na nás podívat, zkuste své schopnosti! Rádi vás mezi sebou přivítáme
a to jak v žákovských kategoriích, tak i v dorostu či seniorech!
Hasiči z Vacenovic nezahálejí ani co se kulturní činnosti
týče. Samostatnou kapitolou v rámci pořádání kulturních
akcí je Bierfest. Je to akce, které se každý rok zúčastní cirka
900 návštěvníků. V letošním roce na uspořádání této akce
připadlo datum 6. 7. 2019. Akce začíná v 15 hodin a bude
se zde čepovat více jak 20 druhů piv (klasické 11°, 12°, kvasnicové, tmavé, speciální, atd.). Samozřejmostí jsou i neal-

koholické nápoje, něco na zub a to od drobných pochutin
až po vyhlášené pečené koleno speciál, grilované vepřové kýty. Letos bude novinkou chladicí box Jägermeisteru.
Na akci také nesmí chybět soutěže o ceny, večer zahraje skupina Tabák – Kabát revival a OverBand. Tímto bychom vás,
čtenáře zpravodaje, chtěli na tuto akci srdečně pozvat. Více
se o Bierfestu dozvíte na stránkách www.sdhvacenovice.cz.
Největší starost SDH Vacenovice dělá v současnosti dráha na požární útok. Díky suchu a jiným vlivům je rybník
Bahňák téměř suchý. Hasiči tak již několikátý rok po sobě
nemohou zavlažovat tuto dráhu. Dříve výstavní dráha nyní
není způsobilá pro pořádání hasičských soutěží v požárním
útoku. Dráha přestává být pomalu způsobilá i pro trénink
mládežnických družstev hasičů. Tento neuspokojivý stav se
budeme snažit vyřešit. Sami to ale nezvládneme, a proto
budeme muset požádat o pomoc obec. Snad se nám podaří
nalézt společnou řeč a Vacenovice budou opět schopny pořádat soutěže, na které jezdila ta nejlepší družstva z celé ČR.
Areál na to máme.
Výbor SDH Vacenovice přeje všem svým spoluobčanům
pohodové léto a krásné prázdniny.
za SDH Vacenovice David Rančík
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Všesokolské slety jsou významným svátkem sokolů a jejich příznivců. Znamenají jisté vyvrcholení pravidelné tělocvičné, sportovní a kulturně-výchovné činnosti. Po listopadu 1989 uspořádal Sokol pět novodobých sletů. V letech
1994 na velkém sokolském stadionu na Strahově, v r. 2000
a 2006 na Rosického stadionu na Strahově, v r. 2012 a 2018
se sokolové slétají v Edenu na stadionu pražské Slavie.
Všech těchto novodobých sletů se zúčastnili i zástupci naší
tělocvičné jednoty Sokol Vacenovice.
Slavnostní zahájení sletu se uskutečnilo v Národním divadle divadelním představením Naši furianti. Česká obec
sokolská připravila pro cvičence řadu kulturních a sportovních doprovodných aktivit tak, aby sletový týden nebyl pouze o nácvicích a vystoupeních na stadionu. Dále nejen pro
cvičence, ale i pro obyvatele Prahy a její návštěvníky, byla
připravena čtyři pódiová vystoupení na Staroměstském
a Malostranském náměstí, u vršovického stadionu Eden
a v Tyršově domě. Na nich se představili nejen sokolové, ale
také hosté ze zahraničí a zástupci sportovních organizací
z celé České republiky.
Marĳánky vystupovaly dvakrát na pódiu v Edenu, svým
zpěvem doprovázely taneční soubor Kordula z Velkých Bílovic. Krásné zážitky jsme všichni měli z představení Sokol
Gala v O2 aréně, kde zacvičili sokolští výkonní sportovci.
První červencový den zahájili sokolové tradičním sletovým průvodem historickým centrem Prahy, který je atraktivní nejenom pro zúčastněné sokoly, ale především pro širokou veřejnost, která se mohla pokochat sokolskými kroji,
cvičebními úbory i seznámit se se zahraničními příslušníky
sletu a pestrými lidovými kroji např. i naším vacenovským
krojem, který představily Marĳánky.
Nádherné kroje měli i sokolové z Velkých Bílovic, hlavně
děvčata byla velmi obdivovaná. Téměř patnáct tisíc účastníků průvodu se ráno sešlo na Václavském náměstí, které

 Ǥ Ǥ

zcela zaplnili. Odtud se vydali ulicí 28. října přes Národní třídu, Smetanovo nábřeží a ulicí Pařížskou završili svou cestu
na Staroměstské náměstí. Na cestě jim do kroku vyhrávalo
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nejméně 10 dechových kapel. V čele šli zahraniční sokolové, např. ze Slovenska, USA, Srbska, Švýcarska, Polska,
Austrálie a další. Při průvodu položila starostka České obce
sokolské Hana Moučková věnec k pamětní desce připomínající události 17. listopadu 1989.
Ve čtvrtek 5. července 2018 večer od 21 hodin byl zahájen XVI. všesokolský slet hromadnými skladbami. V jedné ze
skladeb s názvem „V peřině“ se představila i naše děvčata
mladšího oddílu.
Při slavnostním nástupu na ploše stadionu vytvořili
cvičenci siluetu republiky a spolu s nimi přĳeli tři jezdci
na koních, kteří představovali zakladatele republiky T. G.
Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Miroslava Tyrše.
Zaplněné ochozy vítaly cvičence s maximálním nadšením.
Následovaly další hromadné skladby, které vyvrcholily česko-slovenskou skladbou nazvanou „Spolu“, kterou cvičenci

z obou zemí zakončili lidskou pyramidou, na níž rozvinuli
českou i slovenskou vlajku.
V pátek 6. července odpoledne ve 14 h druhým programem hromadných skladeb skončil XVI. všesokolský slet
skladbou věrné gardy „Princezna republika“, kterou sokolští
senioři (nejstaršímu bylo 96 let a byl z naší župy) perfektně
zacvičili. Po ní následovalo slavnostní nastoupení zástupců
jednotlivých skladeb, které doprovodily postavy z české historie – kněžna Libuše, sv. Václav, Karel IV., Komenský a také
Babička s dětmi.
Sestry a bratři, nazdar! Rozloučila se pak se cvičenci i diváky starostka ČOS Hana Moučková. „Zdar!“ odpověděl jí
zaplněný stadión. Byl to pro všechny úžasný týden s mimořádnou atmosférou.
Za TJ Sokol Vacenovice
Marie Řiháková
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Do oddílu všestrannosti se přihlásilo 20 dětí, což je maximální kapacita naší malé tělocvičny. Scházeli jsme se
každý čtvrtek ve cvičení, které bylo zaměřeno na přípravu
v župních soutěžích všestrannosti, např. plavání, šplhu, švihadlovém víceboji, gymnastice a atletice. Hráli jsme i různé
míčové a závodivé hry. Po celý rok jsme pilně nacvičovali,
zkušenější děvčata předváděla svoje gymnastické sestavy
těm, kteří v Sokole teprve začínali. Trénovali jsme šplhání
a různé dovednosti přeskoku přes švihadla. Na jaře jsme
chodili na fotbalové hřiště, kde jsme běhali, skákali do dálky a házeli jsme kriketovým míčkem. Děti, kterým to šlo nejlépe, a měly chuť závodit, se zúčastnily některých župních
soutěží.
V dubnu jsme zápolily v plavání, zúčastněná děvčata byla
velmi šikovná. Nejúspěšnější byla Adélka Havelková 1. místo,
Kristýnka Kučová 2. místo, Beatka Púčková 3. místo, Lucie Pospíšilová 3. místo. V silné konkurenci obstály i Terezka Leskovanová na 9. místě a Lenička Charvátová na 11. místě. Někteří
chlapci se pro nemoc nemohli této soutěže zúčastnit.

n
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V soutěži ve švihadlovém víceboji a šplhu jsme obsadili
jako oddíl 2. místo a získali jsme stříbrný pohár. V sokolovně v Hodoníně se konala i soutěž v gymnastice, kde jsme
se umístili opět druzí, protože chybělo naše „eso“ Kristýnka Kučová. I tak jsme v jednotlivcích získali několik medailí.
Lucie Pospíšilová – stříbro, Lenka Charvátová – bronz a Beáta Púčková – bronz. Tentokrát se soutěže zúčastnili i chlapci
a v menší konkurenci než měla děvčata, získali také cenné
kovy. Marek Koutný – zlatou medaili, Prokop Harca – stříbrnou medaili a Kamil Profota – zlatou medaili. Všichni si to
zasloužili, protože poctivě trénovali.
Skvěle jsme si vedli i v lehkoatletické soutěži, které se
zúčastnilo 10 našich sokolíků. V konkurenci 6-ti oddílů a 78
účastníků jsme v celkovém pořadí byli druzí. Předčil nás jenom oddíl ze Bzence, který má lepší podmínky pro trénování
v atletickém areálu při ZŠ Bzenec. Děti zápolily ze všech sil,
počasí nám přálo a tak jsme vyhráli několik medailí. Kristýnka Kučová 1. místo, Kamil Profota 1. místo, František Harca
2. místo a Prokop Harca 3. místo. I ti co nezískali medaili,

dostali diplom a sladkou odměnu, protože důležité je „zúčastnit se“. Možná to vyjde příště.
Cvičební rok jsme zakončili výletem do „Sokolíčku“ v Kyjově. Děti si tam zařádili na různých atrakcích – jako jsou
skluzavky, průlezky, houpačky, a protože nám počasí opět

n

přálo, mohli jsme využít i atrakce ve venkovním areálu. Přeji
všem dětem hezké prázdniny plné zábavy a her a v Sokole
zase příště na shledanou.
Marie Řiháková
vedoucí cvičitelka oddílu všestrannosti
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Kalendářní rok 2019 byl u mužů
A zahájen s nadějí z podzimního
umístění 3. místa a možností bojovat
o možné postupové umístění. Jen neočekávaně se odhlásilo mužstvo Mikulova ze soutěže a tím pádem naše vítězství na jejich půdě
bylo anulováno a 3 body nám byly odečteny. Hráči Bíza Michal a Ingr Marek se navrátili mateřským oddílům. Zimní příprava proběhla obvykle, jen začátek soutěže katastroficky.
Čtyři počáteční zápasy (V.Bílovice, Valtice, Uhřice, Nikolčice)
bez bodu, následně konečně vítězství v Šardicích a znovu
domácí prohra se Strážnicí, zbytečná remíza v Blatnici proti
oslabenému celku domácích a prohra 3:0 v Moravské Nové
Vsi, nás odsunulo na dno tabulky a obava o možnou záchranu soutěže. Poslední tři zápasy však skončily v náš prospěch
a konečné umístění na 5. místě vyznělo vcelku přĳatelně.
Realizační tým: trenér: Šimon Michal, as. trenéra: Hanák Josef, vedoucí: Kašík Přemysl
Muži 1. B třída skupina C
1 1. FK Družstevník Nikolčice

24 16

3

5

66:36 51

2 TJ Velké Bílovice

24 15

5

4

57:26 50

3 SK Kozojídky

24 13

4

7

63:42 43

4 TJ Sokol Kněždub

24 14

1

9

59:42 43

5 SK Vacenovice

24 12

1

11 50:45 37

6 SK Uhřice

24

9

8

7

7 FK Blatnice pod Sv. Antonínkem

24 10

4

10 41:50 34

8 FK Valtice

24 10

3

11 50:58 33

9 TJ Baník Šardice

24

9

3

12 51:57 30

10 TJ Jiskra Strážnice

24

8

5

11 52:62 29

11 TJ Sokol Kobeřice

24

7

4

13 40:46 25

12 TJ Sokol Charvátská Nová Ves

24

7

4

13 31:53 25

13 FK Moravská Nová Ves

24

2

3

19 22:75

48:38 35

9

Ve 24 zápasech nastoupilo celkem 32 hráčů. Branky vstřelili: 13 Rehák, 8 Špaček O., 4 Voříšek, 4 Čada, 3 Sladký,
3 Ingr Marek, 2 Polášek, 2 Šťavík, 2 Bíza, 2 Šrédl, 2 Mírovský,
2 Grufík Zd., Miléř, Jakubíček, Grufík P.
Muži B po podzimním 6. místě s 17-ti body se v jarní části
zlepšovali a konečné 4. místo se 40 body bylo příjemným
překvapením uvedeného družstva.
Realizační tým: trenér: Hanák Josef, vedoucí: Synek Martin
Muži 3. třída skupina C
1 Hr. Lhota B

22 18

2

2

94:22 56

2 KEN Veselí nad M.

22 15

4

3

63:21 49

3 FK Suchov

22 13

5

4

72:35 44

4 Vacenovice B

22 12

4

6

60:39 40

5 Sokol Radějov

22 11

5

6

53:38 38

6 Velká nad Vel. B

22 12

2

8

49:44 38

7 Mor. Písek

22

8

4

10 38:54 28

8 Sokol Louka

22

8

1

13 32:58 25

9 Hrubá Vrbka

22

4

6

12 42:62 18

10 Agro Vnorovy B

22

5

3

14 35:62 18

11 Tv. Lhota

22

4

4

14 28:59 16

12 Nová Lhota

22

2

0

20 17:89
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Ve 22 zápasech nastoupilo celkem 49 hráčů. Branky zaznamenali: 13 Šrédl, 11 Korčák, 6 Miléř M., 4 Šťavík, 4 Krist,
3 Jakubíček, 2 Voříšek, 2 Rupec, 2 Ingr Michal, 2 Školař J.,
2 Novotný M., Procházka, Špaček M., Špaček O. Lunga,
Nešpor, Spěvák R., Miléř R., Chvátal M., Sladký J.
Přípravka – starší Okresní přebor
1 Milotice/Rat.

24 24

0

0

365:59

72
59

2 FKM Morava A

24 19

2

3

322:132

3 SK Vacenovice

24 17

2

5

208:97

53

4 FK Hodonín A

24 16

1

7

280:110

49

5 FC Kyjov A

24 16

1

7

252:121

49

6 Hr. Lhota

24 14

1

9

188:183

43

7 FC Veselí n. M. A

23 12

0

11

214:179

36

8 TJ Strážnice

24

2

14

120:230

26

8

9 Svatobořice/Šardice

23

6

1

16

150:259

19

10 FC Mor. Písek

24

5

1

18

145:343

16

11 SK Agro Vnorovy

23

4

1

18

122:295

13

12 SK Prušánky

23

4

0

19

109:215

12

13 FK Baník Dubňany

24

3

0

21

133:385

9

V 24 zápasech se vystřídalo 13 hráčů. 208 branek vstřelili: 40 Zdařil, 38 Slezar, 25 Rupcová, 25 Zapletal, 23 Kubík,
23 Gasnárek, 15 Grufík, 6 Polášková, 5 Veverková, 4 Leskovan, 2 Hanzalík, Koplík, Beňa
Realizační tým přípravek: trenér: Mírovský Luděk vedoucí:
Slezar Radim
Přípravka – mladší Okresní přebor
1 Milotice/Rat.

24 20

0

4

438:175

60

2 Hr. Lhota

25 18

0

7

278:184

54

3 FC Kyjov A

25 16

1

8

350:168

49

4 TJ Strážnice

25 16

0

9

336:227

48

5 TJ Bzenec A

25 15

1

9

367:221

46

6 TJ KEN Veselí

23 15

0

8

337:200

45

7 SK Vacenovice

25 13

0

12

278:257

39

8 SK Agro Vnorovy

23 13

0

10

215:232

39

9 SK Prušánky

23 10

0

13

204:265

30

10 FKM Morava A

24

0

16

205:363

24

8

11 FK Baník Dubňany

11

5

0

6

128:119

15

12 Velká nad Vel.

21

5

0

16

145:272

15

13 FC Veselí n.M

24

3

0

21

136:431

9

14 FK Hodonín A

22

2

0

20

163:466

6

V 25 zápasech se vystřídalo 15 hráčů. 278 branek střelili:
56 Grufík, 50 Gasnárek, 44 Zapletal, 35 Slezar, 31 Rupec,
17 Turek, 16 Koplík, 8 Horáček D., 7 Profota, 5 Horáček F.,
3 Procházka, 3 Zlámalík, 2 Holeček, 1 Novák
Kromě okresního přeboru se účastnili celoročního turnaje
krajské soutěže přípravek JmKFS, ve které odehráli ve 12
kolech 24 utkání:
V

R

P

skóre

body

starší přípravka

9

1

14

96:130

28

mladší přípravka

21

0

3

238:83

63

1. 6. 2019 jsme pořádali již 11. ročník turnaje přípravek
„O pohár starostky obce Vacenovice“ letos v kategorii starší a mladší přípravky. Na turnaji bylo přítomno 18 družstev
a jejich umístění bylo následující:
6. Nové Město nad Váhom
Starší. 1. Rajhrad
2. Vacenovice
7. Malacky
3. Hluk
8. FC Veselí
4. Brno Slatina
9. KEN Veselí
5. Svatobořice-Mistřín
10. Kostelec
Mladší: 1. Nové Město nad Váhom
2. KEN Veselí
3. Lokomotíva Trnava
4. Vyškov

5. FC Veselí
6. Bratislava-Rača
7. Vacenovice
8. Hluk

Do následujícího ročníku 2019/20 bylo přihlášeno družstvo mužů A do 1.B.třídy JmKFS , družstvo mužů B do 3.třídy
OFS Hodonín a družstva mladší přípravky do OS OFS Hodonín. Dorostenecké a žákovské družstva pro malý počet hráčů nepřihlašujeme.
V areálu stadionu byla zabudována nádrž na vodu a v průběhu letní přestávky budou instalovány rozvody a provedena oprava závlahy hřiště.
Jak dál se bude co vyvíjet se dozvíme až po losovacím
aktivu JmKFS, který se bude konat 25. 6. 2019 v Brně a následně 27. 6. 2019 na OFS Hodoníně. Zahájení letní přípravy
bude v sobotu 13. 7. 2019 od 17:00 hod. Muži A absolvují
3 přípravná utkání, muži B se účastní okresního poháru.
Mezinárodní výbor pro pravidla fotbalu (IFAB) schválil
řadu změn a vysvětlení Pravidel fotbalu pro soutěžní ročník
2019/2020. Byla vydána aktualizace Pravidel fotbalu FAČR
– jejich změny a dodatky jsou platné od 1. 7. 2019, jedná
se zejména: – členové útočícího mužstva nebudou moci stát
ve zdi bránícího týmu
Ȉ střídající hráč při odchodu z hrací plochy má opustit hřiště
v nejbližším možném místě

Ȉ gól vstřelený rukou, byť nastřelenou, neplatí
Ȉ při pokutovém kopu je zakázána jakákoliv dorážka
Ȉ při pokutovém kopu gólman musí zůstat v klidu na brankové čáře až do zahrání pokutového kopu
Ȉ při odkopu od branky nebude muset míč opustit šestnáctku
Ȉ členům realizačního týmu bude moci být udělena žlutá
i červená karta
Ȉ změny při tzv. míči rozhodčího
O dalších novinkách Vás budeme informovat v průběhu
července prostřednictvím obecního informačního kanálu.
Výbor SK Vacenovice děkuje všem příznivcům, kteří se
v průběhu ročníku 2018/19 podíleli při zabezpečování chodu a činnosti klubu, buď finanční, materiální pomoci nebo
přiložili ruce při budování, provádění oprav a údržbě v prostorách stadionu. Věříme, že věrní a nápomocní zůstanete
i v nadcházejícím období.
Přejeme všem hodně elánu a ochoty při další možné vzájemné spolupráci. Ať společnými silami vytvoříme prostředí pro naše spoluobčany, kteří ho budou rádi navštěvovat
a hlavně, aby měli možnost kde svou pohybovou aktivitu
provozovat.
Závěrem výbor SK děkuje všem, kteří svůj volný čas věnují
práci při řízení nebo výchově mladých sportovců, jsou nápomocní při zabezpečování sportovního života ve Vacenovicích a zejména všem sponzorům, OÚ Vacenovice, drobným
podnikatelům a živnostníkům za dary poskytnuté v průběhu
roku na zabezpečení chodu klubu a činnosti v něm.
Přejeme všem hráčům, členům realizačních týmů a samozřejmě všem příznivcům vacenovické kopané příjemné prožití letošní dovolené a hodně elánu do nastávající sezóny
2019/20.
Sekretář SK Vacenovice
Steinhübel Marian
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2l4  z r
Dne 25. 5. 2019 se v Brně konalo Mistrovství ČR v karate
Goju-ryu 2019. V kategorii mladší žáci 8 – 9 let startoval
Lukáš Macháček a získal:
KIHON IDO – 1. místo a KUMITE BALLOON – 3. místo.
V kategorii mladší žáci 10 – 11 let startoval Dominik Grufík
a získal:
KIHON IDO – 1. místo a KUMITE BEGINNER – 2. místo.

Bruno Čáslava startoval v dorosteneckých kategoriích, a to
ve třech soutěžích:
KATA – 2. místo, KATA TEAM – 2. místo a KUMITE BRH –
3. místo.
Těmito skvělými výsledky se Bruno nominoval do širšího
reprezentačního výběru pro Mistrovství světa WGKF 2019,
které se koná 19. 9. – 22. 9. 2019 v Kuala Lumpur. Držíme
Brunovi palce, aby si z opačné strany zeměkoule, až z exotické Malajsie, přivezl co nejvíce medailí.

Šikovným klukům gratulujeme k vynikajícím výsledkům
a děkujeme za vzornou reprezentaci naší obce.
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ŽƚĂǌŶşŬŽǀĠƓĞƚƎĞŶşŽďĐĞsĂĐĞŶŽǀŝĐĞƉƌŽWƌŽŐƌĂŵƌŽǌǀŽũĞŽďĐĞ͗
ŽƚĂǌŶşŬŽǀĠ ƓĞƚƎĞŶş ďǇůŽ ǌƌĞĂůŝǌŽǀĄŶŽ ǀŽďĐŝ sĂĐĞŶŽǀŝĐĞ͕ ŬƚĞƌĄ ŵĄ ǀƐŽƵēĂƐŶĠ ĚŽďĢ Ϯϭϵϳ
ŽďǇǀĂƚĞů͘KďēĂŶƽƐƚĂƌƓşĐŚϭϱůĞƚ͕ŬƚĞƎşďǇůŝŽƐůŽǀĞŶŝƐƉƌŽƐďŽƵŽǌĂƉŽũĞŶşĚŽƓĞƚƎĞŶş͕ǎŝũĞǀŽďĐŝ
ϭ ϴϰϴ͘ ĞůŬĞŵ ďǇůŽ ǀǇƐďşƌĄŶŽ ϰϳϱ ǀǇƉůŶĢŶǉĐŚ ĚŽƚĂǌŶşŬƽ Ă ŶĄǀƌĂƚŶŽƐƚ ƚŽŚŽƚŽ ƓĞƚƎĞŶş ēŝŶş
ƉƎŝďůŝǎŶĢϮϲй͘

sǉƐƚƵƉǇǌƓĞƚƎĞŶş͗
sǉƐƚƵƉǇǌƓĞƚƎĞŶş͗
/ĚĞŶƚŝĨŝŬĂēŶşƷĚĂũĞ
/ĚĞŶƚŝĨŝŬĂēŶşƷĚĂũĞ
ŽƚĂǌŶşŬŽǀĠŚŽƓĞƚƎĞŶşƐĞǌƷēĂƐƚŶŝůŽϱϳйǎĞŶĂϰϮйŵƵǎƽ͕ŶĢŬƚĞƎşƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚŝƐǀĠƉŽŚůĂǀşŶĞƵǀĞĚůŝ͘
sĢŬŽǀĠ ƐůŽǎĞŶş ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ ďǇůŽ ƚĠŵĢƎ ƌŽǀŶŽŵĢƌŶĢ ƌŽǌůŽǎĞŶĠ͘ ,ůĂǀŶş ƐŬƵƉŝŶƵ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ ƚǀŽƎŝůŝ
ƉƎĞĚĞǀƓşŵ ŽďēĂŶĠ ŵĞǌŝ ϯϬ Ăǎ ϲϰ ůĞƚǇ͕ ƚĞĚǇ ƉƎĞǀĄǎŶĢ ŽďēĂŶĠ ƐĐŚŽƉŶş ĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠ ĂŬƚŝǀŝƚǇ͘ Ϯϴ й
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽƚǀŽƎŝůŝƐĞŶŝŽƎŝĂŵĠŶĢŶĞǎϭϭйŵůĂĚŝƐƚǀş͘ϲϱйǌŽƐŽď͕ŬƚĞƌĠǀǇƉůŶŝůŝĚŽƚĂǌŶşŬŽǀĠƓĞƚƎĞŶş͕
ǎŝũĞǀŽďĐŝŽĚŶĂƌŽǌĞŶş͘sĚŽƐƉĢůŽƐƚŝƐĞĚŽŽďĐĞƉƎŝƐƚĢŚŽǀĂůŽϮϳйǌĐĞůŬŽǀĠŚŽƉŽēƚƵƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ͘

dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘ϭ͘WŽŚůĂǀşƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ



ŵƵǎŝ
ǎĞŶǇ
ďĞǌŽĚƉŽǀĢĚŝ

WŽŚůĂǀşƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
ϭй

ϭϵϴ
ϮϳϮ
ϱ

ŵƵǎŝ
ϰϮй



ǎĞŶǇ
ďĞǌ
ŽĚƉŽǀĢĚŝ

ϱϳй





sĢŬƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ

dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘Ϯ͘sĢŬƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ




ϭϱͲϮϵůĞƚ
ϯϬͲϰϵůĞƚ
ϱϬͲϲϰůĞƚ
ϲϱĂǀşĐĞůĞƚ
ďĞǌŽĚƉŽǀĢĚŝ

ϱϯ
ϭϲϰ
ϭϮϰ
ϭϯϭ
ϯ

ϭй

ϭϱͲϮϵůĞƚ
ϭϭй

ϯϬͲϰϵůĞƚ

Ϯϴй

ϱϬͲϲϰůĞƚ
ϯϰй
Ϯϲй

ϲϱĂǀşĐĞ
ůĞƚ
ďĞǌ
ŽĚƉŽǀĢĚŝ




ĠůŬĂǎŝƚşǀŽďĐŝ

dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘ϯ͘ĠůŬĂǎŝƚşǀŽďĐŝ



ŽĚŶĂƌŽǌĞŶş
ƉƎŝƐƚĢŚŽǀĂůũƐĞŵƐĞǀĚĢƚƐƚǀş
ƉƎŝƐƚĢŚŽǀĂůũƐĞŵƐĞǀĚŽƐƉĢůŽƐƚŝ
ďĞǌŽĚƉŽǀĢĚŝ

Ϯй

ϯϬϳ
Ϯϵ
ϭϯϭ
ϴ

ŽĚŶĂƌŽǌĞŶş

ƉƎŝƐƚĢŚŽǀĂů
ũƐĞŵƐĞǀ
ĚĢƚƐƚǀş

Ϯϳй

ϲй




ϲϱй

ƉƎŝƐƚĢŚŽǀĂů
ũƐĞŵƐĞǀ
ĚŽƐƉĢůŽƐƚŝ
ďĞǌŽĚƉŽǀĢĚŝ

KƚĄǌŬǇƚǉŬĂũşĐşƐĞ
KƚĄǌŬǇƚǉŬĂũşĐşƐĞǎŝǀŽƚĂǀŽďĐŝͲ
ǎŝǀŽƚĂǀŽďĐŝͲƐŚƌŶƵƚş͗
ƐŚƌŶƵƚş͗
ƓĞƚƎĞŶş ǀǇƉůǉǀĄ͕ ǎĞ ŽďēĂŶĠ ũƐŽƵ ƐǎŝǀŽƚĞŵ ǀŽďĐŝ ƐƉŽŬŽũĞŶŝ͘ sĞůŵŝ ĚŽďƎĞ ƐĞ ǀŽďĐŝ ǎŝũĞ ϰϴ й
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ͕ƐƉşƓĞĚŽďƎĞϰϬйƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽĂϳйŽƐŽď͕ŬƚĞƌĠƚƵƚŽŽƚĄǌŬƵǌŽĚƉŽǀĢĚĢůŽ͕ƐĞǀǇũĄĚƎŝůŽ͕
ǎĞƐĞũŝŵǀŽďĐŝŶĞǎŝũĞĂŶŝĚŽďƎĞĂŶŝƓƉĂƚŶĢ͘
EĞũǀşĐĞ ũƐŽƵ ŽďǇǀĂƚĞůĠ ŽďĐĞ ƐƉŽŬŽũĞŶŝ ƐďůşǌŬŽƐƚş ƉƎşƌŽĚǇ Ă ŬůŝĚŶǉŵ ǎŝǀŽƚĞŵ ǀ ŽďĐŝ͘ KďēĂŶĠ ƚĂŬĠ
ƉŽĐŚǀĄůŝůŝ ǀĞĚĞŶş ŽďĐĞ͕ ǀǉƐĂĚďǇ ƐƚƌŽŵƽ͕ ZƷĚŶŝĐŬŽƵ ƐƚĞǌŬƵ͕ ŶŽǀǉ ŽďĞĐŶş ƷƎĂĚ͕ ĨƵŶŐƵũşĐş ĨĂƌŶş
ƐƉŽůĞēĞŶƐƚǀşēŝƵĚƌǎŽǀĄŶşĨŽůŬůſƌƵĂƚƌĂĚŝĐ͘EĂŽƉĂŬƐĞũŝŵǀŽďĐŝŶĞůşďşŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĄďǇƚŽǀĄǀǉƐƚĂǀďĂ͕
ŶĞĚŽƐƚĂƚĞŬ ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚ ƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚş Ă ƓƉĂƚŶĄ ĚŽƐƚƵƉŶŽƐƚ ůĠŬĂƎĞ͘ KďēĂŶĠ Ɛŝ ƚĂŬĠ ƉŽƐƚĢǎŽǀĂůŝ ŶĂƉƎ͘ ŶĂ
ŶĞǀŚŽĚŶĠ ƉĂƌŬŽǀĄŶş ǀŽďĐŝ͕ ƐŬůĄĚŬŽǀĄŶş ŵŝŵŽ ŽďĞĐ͕ ŶĞĚŽƐƚĂƚĞŬ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŵşƐƚ͕ ĐŚǇďĢũşĐş ĚĢƚƐŬĠ
ŚƎŝƓƚĢ͕ŬĄĐĞŶşůĞƐĂĂƚŽƵůĂũşĐşƐĞƉƐŝƉŽŽďĐŝ͘
ĞƐůƵǎĞďĂǀǇďĂǀĞŶşŽďēĂŶƽŵĐŚǇďşŶĂƉƎşŬůĂĚŬǀĂůŝƚŶşŬǀĂůŝĨŝŬŽǀĂŶǉůĠŬĂƎͲƉƌŽĚŽƐƉĢůĠ͕ĚĢƚŝ͕ĚŽƌŽƐƚ͕
ǌƵďĂƎ ēŝ ǌƵďŶş ĂŵďƵůĂŶĐĞ͕ ĚĢƚƐŬĠ ŚƎŝƓƚĢ͕ ďĂŶŬŽŵĂƚ͕ ůĠŬĄƌŶĂ͕ Ěƽŵ ƐƉĞēŽǀĂƚĞůƐŬŽƵ ƐůƵǎďŽƵ͕ ƐŽĐŝĄůŶş
ƐůƵǎďǇƉƌŽƐĞŶŝŽƌǇēŝƌĞƐƚĂƵƌĂĐĞ͕ŬĚĞƐĞĚĂũşǀǌşƚĚĢƚŝĂǌĂũşƚŶĂĚŽďƌĠũşĚůŽ͘
s ĚƌƵŚĠ ēĄƐƚŝ ĚŽƚĂǌŶşŬŽǀĠŚŽ ƓĞƚƎĞŶş ŽďēĂŶĠ  ŚŽĚŶŽƚŝůŝ  ƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚ  ǎŝƚş  ǀ ŽďĐŝ ǀ ƌĄŵĐŝ ƉƎĞĚĞŵ
ĚĞĨŝŶŽǀĂŶǉĐŚ ŽďůĂƐƚş ǎŝƚş ũĂŬŽ ďǇĚůĞŶş͕ ƓŬŽůƐƚǀş͕ ǌĚƌĂǀŽƚŶş ƉĠēĞ ĂƉŽĚ͘ EĞũůĠƉĞ ǀŚŽĚŶŽĐĞŶş ĚŽƉĂĚůǇ
ŽďůĂƐƚŝǎŝǀŽƚŶşƉƌŽƐƚƎĞĚş͕ďǇĚůĞŶşĂŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚŽĚĢŶşǀŽďĐŝ͘ŽŽďůĂƐƚşǎŝǀŽƚĂŽďĐĞ͕ŬŶŝŵǎƐĞŽďēĂŶĠ
ǀǇũĄĚƎŝůŝ ƉƎĞǀĄǎŶĢ ŽĚƉŽǀĢĚş͗ ͣũĞ ŵŝ ƚŽ ůŚŽƐƚĞũŶĠ͕͞ ƐƉĂĚĄ ŽďůĂƐƚ ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽ ƉŽĚŶŝŬĄŶş͘ EĞ ƉƎşůŝƓ
ƉŽǌŝƚŝǀŶşŚŽĚŶŽĐĞŶşƐĞƉƌŽũĞǀŝůŽƵŽďůĂƐƚŝǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀş͘
sƉƎşƉĂĚĢ͕ǎĞďǇƐĞŽďēĂŶĠŵŽŚůŝƌŽǌŚŽĚŶŽƵƚ͕ŶĂĐŽďƵĚŽƵǀǇƵǎşǀĄŶǇŽďĞĐŶşĨŝŶĂŶēŶşƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ͕
ŶĞũǀşĐĞŽďǇǀĂƚĞůďǇĨŝŶĂŶĐĞǀǇƵǎŝůŽŶĂƉŽĚƉŽƌƵďǇƚŽǀĠǀǉƐƚĂǀďǇ͘^ĂŵŝŽďēĂŶĠƉĂŬĚŽƉůŶŝůŝǀşĐĞŬƌĄƚŝ
ƉŽƚƎĞďƵǀǇƵǎşƚ ĨŝŶĂŶĐĞ ŶĂǀǇďƵĚŽǀĄŶş ĚĢƚƐŬĠŚŽ ŚƎŝƓƚĢ͕ ĚŽŵŽǀ ƉƌŽ ƐĞŶŝŽƌǇ͕ ĚŽďƵĚŽǀĄŶş ĐǇŬůŽƐƚĞǌĞŬ
ƉƎĞĚĞǀƓşŵĚŽDŝůŽƚŝĐ͕ƌĞŐƵůĂĐŝƌǇĐŚůŽƐƚŝǀŽďĐŝ͘EĞũŵĠŶĢďǇŽďēĂŶĠǀƐŽƵēĂƐŶĠƐŝƚƵĂĐŝŝŶǀĞƐƚŽǀĂůŝĚŽ
ēĂƐƚĢũƓşĐŚƐƉŽũƽǀĞƎĞũŶĠĚŽƉƌĂǀǇĂŽƉƌĂǀǇĂďƵĚŽǀĄŶşŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͘
ĚŽƚĂǌŶşŬŽǀĠŚŽƓĞƚƎĞŶşǀǌŶŝŬůǀƌĄŵĐŝƉŽƐůĞĚŶşŽƚĄǌŬǇƚĂŬĠŽďƐĄŚůǉͣǌĄƐŽďŶşŬ͞ŶĄƉĂĚƽ͕ŬƚĞƌĠďǇŽďĞĐ
ŵŽŚůĂǀŽďĐŝĚŽďƵĚŽƵĐŶĂƌĞĂůŝǌŽǀĂƚĂĚŽƉŽƌƵēĞŶşŽĚŽďēĂŶƽ͕ŶĂŬƚĞƌĠŽďůĂƐƚŝƌŽǌǀŽũĞŽďĐĞďǇƐĞŵĢůĂ
ŽďĞĐ ǌĂŵĢƎŝƚ͘ EĞũēĂƐƚĢũŝ ďǇůĂ ǀƚĠƚŽ ŽƚĄǌĐĞ ǌŵŝŸŽǀĄŶĂ ĚŽƉŽƌƵēĞŶş ŬƌĞŐƵůĂĐŝ ƌǇĐŚůŽƐƚŝ ĚŽƉƌĂǀǇ͕
ĚŽďƵĚŽǀĄŶşĚĢƚƐŬĠŚŽŚƎŝƓƚĢ͕ƎĞƓĞŶşƐŝƚƵĂĐĞƐƉŽĚŶĂƉŝůǉŵŝƐƉŽůƵŽďēĂŶǇŶĂůĂǀŝēŬĄĐŚƉŽĚůŝƉĂŵŝ͕ƓƉĂƚŶĠ
ƉĂƌŬŽǀĄŶş͕ ĚŽďƵĚŽǀĄŶş ĐǇŬůŽƐƚĞǌŬǇ ŶĂ DŝůŽƚŝĐĞ͕ ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚ ŽďēĂŶƽ ƐŬĄĐĞŶşŵ ůĞƐĂ͕ ƐǀŽůŶĢ
ƉŽŚǇďƵũşĐşŵŝƐĞƉƐŝ͕ŶĞĚŽƐƚĂƚŬĞŵƐƚĂǀĞďŶşĐŚŵşƐƚ͕ǌůĞƉƓĞŶşǌĚƌĂǀŽƚŶşƉĠēĞ͕ƐŬůĄĚŬŽǀĄŶşŵŵŝŵŽŽďĞĐ͘





Ϯ

KƚĄǌŬǇƚǉŬĂũşĐşƐĞŽďĐĞʹ
KƚĄǌŬǇƚǉŬĂũşĐşƐĞŽďĐĞʹƚĂďƵůŬŽǀĄēĄƐƚ͗
ƚĂďƵůŬŽǀĄēĄƐƚ͗
hŶĢŬƚĞƌǉĐŚŽƚĄǌĞŬŵĢůŝŽďēĂŶĠŵŽǎŶŽƐƚǀǇďƌĂƚǀşĐĞŶĞǎũĞĚŶƵŵŽǎŶŽƐƚŽĚƉŽǀĢĚŝ͘йǌĐĞůŬŽǀĠŚŽƉŽēƚƵŽĚƉŽǀĢĚş
ƵǀĄĚş ũĂŬ ŵŽĐ ũĞ ƉƌĞĨĞƌŽǀĄŶĂ ĚĂŶĄ ŽĚƉŽǀĢě ŶĂĚ ŽƐƚĂƚŶşŵŝ͘ й ǌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ ǀǇũĂĚƎƵũĞ͕ ŬŽůŝŬ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
ǌĐĞůŬŽǀĠŚŽƉŽēƚƵǌǀŽůŝůŽĚĂŶŽƵǀĂƌŝĂŶƚƵ͘

dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘ϰ͘:ĂŬƐĞsĄŵǀŽďĐŝǎŝũĞ



ƉŽēĞƚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
ϮϮϲ
ϭϵϮ
ϯϭ
ϭ
Ϯ
Ϯϯ


ǀĞůŵŝĚŽďƎĞ
ƐƉşƓĞĚŽďƎĞ
ĂŶŝĚŽďƎĞĂŶŝƓƉĂƚŶĢ
ƐƉşƓĞƓƉĂƚŶĢ
ǀĞůŵŝƓƉĂƚŶĢ
ďĞǌŽĚƉŽǀĢĚŝ

йǌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
ϰϴй
ϰϬй
ϳй
Ϭй
Ϭй
ϱй

:ĂŬƐĞsĄŵǀŽďĐŝǎŝũĞ͍
ϮϱϬ

ϮϮϲ
ϭϵϮ

ϮϬϬ
ϭϱϬ
ϭϬϬ

ϯϭ

ϱϬ

ϭ

Ϯ

ƐƉşƓĞƓƉĂƚŶĢ

ǀĞůŵŝƓƉĂƚŶĢ

Ϭ
ǀĞůŵŝĚŽďƎĞ

ƐƉşƓĞĚŽďƎĞ

ĂŶŝĚŽďƎĞĂŶŝ
ƓƉĂƚŶĢ

Ϯϯ
ďĞǌŽĚƉŽǀĢĚŝ



dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘ϱ͘ŽƐĞsĄŵǀŽďĐŝŶĞũǀşĐůşďş͍

ŬůŝĚŶǉǎŝǀŽƚ

ƉŽēĞƚ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
Ϯϳϵ

ĚŽďƌĠŵĞǌŝůŝĚƐŬĠǀǌƚĂŚǇ

йǌ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
ϱϵй

ƉƎşǌŶŝǀĠǎŝǀŽƚŶşƉƌŽƐƚƎĞĚş
ďůşǌŬŽƐƚƉƎşƌŽĚǇ
ĚŽƐƚƵƉŶŽƐƚƉƌĂĐŽǀŶşĐŚƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚş

ϵϬ
ϭϮϳ
ϯϱϱ
ϭϬ

ϳй
ϭϬй
Ϯϴй
ϭй

ϭϵй
Ϯϳй
ϳϱй
Ϯй

ĚŽďƌĄĚŽƉƌĂǀŶşĚŽƐƚƵƉŶŽƐƚ

ϭϮϯ

ϭϬй

Ϯϲй

ŬƵůƚƵƌŶşĂƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉǎŝǀŽƚ

ϭϭϳ
Ϯϴ
ϭϮϰ
ϵ
ϯ

ϵй
Ϯй
ϭϬй
ϭй
Ϭй

Ϯϱй
ϲй
Ϯϲй
Ϯй
ϭй

ƐƉŽƌƚŽǀŶşǀǇǎŝƚş
ǀǌŚůĞĚŽďĐĞ
ũŝŶĠ
ďĞǌŽĚƉŽǀĢĚŝ


йǌĐĞůŬŽǀĠŚŽ
ƉŽēƚƵŽĚƉŽǀĢĚş
ϮϮй

ϯ

:ŝŶĠŽĚƉŽǀĢĚŝ͗



ǀǉďŽƌŶĠǀĞĚĞŶşŽďĐĞ͖ƉŽĚĢŬŽǀĄŶşǀƓĞŵ͕ŬĚŽƐĞƐƚĂƌĂũşŽŽďĞĐ͖ǀƐƚƎşĐŶŽƐƚǀƓĞĐŚƉƌĂĐŽǀŶşŬƽKj͖ĚşŬǇ
ǌĂƐŶĂŚƵǀĞĚĞŶşŽďĐĞ͖
ĐŚǀĄůşŵŽďĞĐǌĂǀǇƵǎşǀĄŶşĚŽƚĂĐşǌh
ƐĄǌĞŶşƐƚƌŽŵƽ
ŬŽƐƚĞů
ĐŚŽĚŶşŬǇ
ƐƚĂƌŽďǇůĄƓŬŽůĂ
ZƷĚŶŝĐŬĄƐƚĞǌŬĂ
KjŶŽǀǉ
ĚŽďƌĠƉŝǀŽǀŚŽƐƉŽĚĄĐŚ
ĂŬƚŝǀŶşǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀŽ
ĨƵŶŐƵũşĐşĨĂƌŶşƐƉŽůĞēĞŶƐƚǀş
ƚƌĂĚŝĐĞ
ĨŽůŬůſƌ
ǀŝŶŶĠƐŬůĞƉǇ
ŬƵůƚƵƌĂ͕ǀǌŚůĞĚŽďĐĞ͕ŚĞǌŬĄŬƌĂũŝŶĂ͕ĚŽďƌĠŵĞǌŝůŝĚƐŬĠǀǌƚĂŚǇ͕ƐƉŽƌƚŽǀŶşǀǇǎŝƚş

ŽƐĞsĄŵŶĂŽďĐŝŶĞũǀşĐĞůşďş͍
ϰϬϬ

ŬůŝĚŶǉǎŝǀŽƚ
ϯϱϱ

ĚŽďƌĠŵĞǌŝůŝĚƐŬĠǀǌƚĂŚǇ

ϯϱϬ

ƉƎşǌŶŝǀĠǎŝǀŽƚŶşƉƌŽƐƚƎĞĚş
ϯϬϬ

Ϯϳϵ

ďůşǌŬŽƐƚƉƎşƌŽĚǇ

ϮϱϬ

ĚŽƐƚƵƉŶŽƐƚƉƌĂĐŽǀŶşĐŚ
ƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚş
ĚŽďƌĄĚŽƉƌĂǀŶşĚŽƐƚƵƉŶŽƐƚ

ϮϬϬ

ŬƵůƚƵƌŶşĂƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉǎŝǀŽƚ
ϭϱϬ
ϭϬϬ

ϭϮϳ

ϭϮϰ

ϭϮϯ ϭϭϳ

ϵϬ

ǀǌŚůĞĚŽďĐĞ

ϱϬ

ũŝŶĠ

Ϯϴ

ϭϬ

ϵ

Ϭ



ϯ

ďĞǌŽĚƉŽǀĢĚŝ






ƐƉŽƌƚŽǀŶşǀǇǎŝƚş



ϰ

dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘ϲ͘ŽƐĞsĄŵǀŽďĐŝŶĂŽƉĂŬŶĞũǀşĐĞŶĞůşďş͍
ƉŽēĞƚ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
ϱϱ
ϭϬϭ


ƓƉĂƚŶĠǀǌƚĂŚǇŵĞǌŝůŝĚŵŝ
ŶĞǌĄũĞŵůŝĚşŽŽďĞĐ
ŵĄůŽŬǀĂůŝƚŶşǎŝǀŽƚŶşƉƌŽƐƚƎĞĚş

йǌĐĞůŬŽǀĠŚŽ
ƉŽēƚƵŽĚƉŽǀĢĚş
ϲй
ϭϭй

йǌ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
ϭϮй
Ϯϭй

Ϯϭ

Ϯй

ϰй

ϭϰϮ

ϭϱй

ϯϬй

ϱϮ
ϯϬ
ϭϯϲ

ϲй
ϯй
ϭϱй

ϭϭй
ϲй
Ϯϵй

ϭϰ

Ϯй

ϯй

ŶĞƉŽƎĄĚĞŬǀŽďĐŝ

ϭϴϳ
ϰϴ

ϮϬй
ϱй

ϯϵй
ϭϬй

ƓƉĂƚŶĠƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽƉŽĚŶŝŬĄŶş

ϭϮ

ϭй

ϯй

ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĄŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ

ϭϱ

Ϯй

ϯй

ũŝŶĠ

ϭϭϮ
Ϭ

ϭϮй
Ϭй

Ϯϰй
Ϭй

ŶĞĚŽƐƚĂƚĞŬƉƌĂĐŽǀŶşĐŚƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚş
ŶĞĚŽƐƚĂƚĞŬēŝƓƉĂƚŶĄĚŽƐƚƵƉŶŽƐƚŽďĐŚŽĚƽĂ
ƐůƵǎĞď
ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶǉŬƵůƚƵƌŶşĂƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉǎŝǀŽƚ
ƓƉĂƚŶĄĚŽƐƚƵƉŶŽƐƚůĠŬĂƎĞ
ŶĞǀǇŚŽǀƵũşĐşǀĞƎĞũŶĄĚŽƉƌĂǀĂ
ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĄďǇƚŽǀĄǀǉƐƚĂǀďĂ

ďĞǌŽĚƉŽǀĢĚŝ


ŽƐĞsĄŵŶĂŽďĐŝŶĞůşďş͍
ϮϬϬ

ϭϴϳ

ƓƉĂƚŶĠǀǌƚĂŚǇŵĞǌŝůŝĚŵŝ

ϭϴϬ

ŶĞǌĄũĞŵůŝĚşŽŽďĞĐ

ϭϲϬ

ŵĄůŽŬǀĂůŝƚŶşǎŝǀŽƚŶşƉƌŽƐƚƎĞĚş

ϭϰϮ

ϭϰϬ

ϭϯϲ

ŶĞĚŽƐƚĂƚĞŬƉƌĂĐŽǀŶşĐŚƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚş
ŶĞĚŽƐƚĂƚĞŬēŝƓƉĂƚŶĄĚŽƐƚƵƉŶŽƐƚ
ŽďĐŚŽĚƽĂƐůƵǎĞď
ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶǉŬƵůƚƵƌŶşĂƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉ
ǎŝǀŽƚ
ƓƉĂƚŶĄĚŽƐƚƵƉŶŽƐƚůĠŬĂƎĞ

ϭϭϮ

ϭϮϬ
ϭϬϭ

ϭϬϬ
ϴϬ

ŶĞǀǇŚŽǀƵũşĐşǀĞƎĞũŶĄĚŽƉƌĂǀĂ

ϱϱ

ϲϬ

ϱϮ

ϰϬ
Ϯϭ

ϮϬ

ϰϴ

ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĄďǇƚŽǀĄǀǉƐƚĂǀďĂ

ϯϬ

ŶĞƉŽƎĄĚĞŬǀŽďĐŝ
ϭϰ

ϭϮ ϭϱ

ƓƉĂƚŶĠƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽƉŽĚŶŝŬĄŶş
Ϭ

Ϭ

ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĄŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ
ũŝŶĠ
ďĞǌŽĚƉŽǀĢĚŝ




ϱ

:ŝŶĠŽĚƉŽǀĢĚŝ͗
ƉĂƌŬŽǀĄŶşŶĂĐŚŽĚŶşĐşĐŚĂǌĞůĞŶǉĐŚƉůŽĐŚĄĐŚ͖ƉĂƌŬŽǀĄŶşĚŽƉƌ͘ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽŶĂƐŝůŶŝĐŝ͖ƓƉĂƚŶĠ
ƉĂƌŬŽǀĄŶşĂƵƚǀŽďĐŝ͖ŶĞĚŽƐƚĂƚĞŬƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚŵşƐƚƵŚŽƐƉŽĚ͖ƉĂƌŬŽǀĄŶşĂƵƚŶĂǀĞƎĞũŶĠŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝ͖
ƉĂƌŬŽǀĄŶşĂƵƚŶĂǀĞƎĞũŶĠŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝ͖ƉĂƌŬŽǀĄŶşĂƵƚŶĂǀĞƎĞũŶĠŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝ͖ĐŚĂŽƚŝĐŬĠƉĂƌŬŽǀĄŶş
ƉƎĞĚĚŽŵǇ͖ƉĂƌŬŽǀĄŶşŶĂƐŝůŶŝĐŝ͖ƉĂƌŬŽǀĄŶşĂƵƚŶĂǀĞƎĞũŶĠŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝ͖ƉĂƌŬŽǀĄŶşĂƵƚŶĂƐŝůŶŝĐŝͲ
:ĞǌĞƌŬĂ͕aƉŝƚĄůŬĂ͖ƉĂƌŬŽǀĄŶşĂƵƚŶĂĐŚŽĚŶşĐşĐŚͬƐŝůŶŝĐŝ͖ƉĂƌŬŽǀĄŶşŶĂƐŝůŶŝĐŝ͖ƉĂƌŬŽǀĄŶşƉƎĞĚĚŽŵǇ͕
ƉĂƌŬŽǀĄŶşŬĂŵŝŽŶƵǀŽďĐŝ͖ƉĂƌŬŽǀĄŶşŶĂƐŝůŶŝĐŝ͖ƉĂƌŬŽǀĄŶşŶĂƐŝůŶŝĐŝ͖ƉĂƌŬŽǀĄŶşŬĂŵŝŽŶƵŶĂƵůŝĐşĐŚ͖
ƉĂƌŬŽǀĄŶşŬĂŵŝŽŶƵĂŽƐŽďŶşĐŚĂƵƚǀƵůŝĐşĐŚ͖ƉĂƌŬŽǀĄŶşĂƵƚŶĂĐŚŽĚŶşĐşĐŚͬƐŝůŶŝĐŝ͖ƉĂƌŬŽǀĄŶşĂƵƚŶĂ
ĐŚŽĚŶşĐşĐŚͬƐŝůŶŝĐŝ͖ŶĞůşďşƐĞŵŝƵůŝĐĞͲƉĂƌŬŽǀĄŶşĂƵƚŶĂƐŝůŶŝĐŝ͖ǀĞůŬĠŵŶŽǎƐƚǀşƐƚŽũşĐşĐŚĂƵƚŶĂ
ĨƌĞŬǀĞŶƚŽǀĂŶǉĐŚŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĐŚ
ŶĞƉŽƎĄĚĞŬǀƵůŝēŬĄĐŚǌĂƉĂŶĞŵy͕͘ƎĂĚŽǀŬǇǌĂďĂŚŸĄŬĞŵ͖ŶĞƉŽƎĄĚĞŬŶĂƉĞƌŝĨĞƌŝŝŽďĐĞ͖ŶĞƉŽƎĄĚĞŬǀ
ůĞƐĞ͖ǀĞůŵŝǌŶĞēŝƓƚĢŶǉƉŽƚŽŬʹŽůŶş<ŽŶĞĐ͖ŽĚŚĂǌŽǀĄŶşŽĚƉĂĚŬƽŶĂǀĞƎĞũŶŽƐƚŝ͖ǀǇǀĄǎĞŶşŽĚƉĂĚƵ
ŵŝŵŽƐďĢƌŶǉĚǀƽƌ͖ŶĞƉŽƎĄĚĞŬƵůŝēŬǇ͖ŶĞƉŽƎĄĚĞŬǌĂĚŽŵǇ͕ŶĞƉŽƎĄĚĞŬŵŝŵŽŽďĞĐͲůĞƐ͖ŶĞƉŽƎĄĚĞŬ
ŽŬŽůŽŽďĐĞ
ŶĞĚŽƐƚĂƚĞŬƐƚĂǀĞďŶşĐŚŵşƐƚ͖ŵĄůŽƐƚĂǀĞďŶşĐŚŵşƐƚƉƌŽŵůĂĚĠ͖ŵĄůŽƐƚĂǀĞďŶşĐŚŵşƐƚ͖ŶĞĚŽƐƚĂƚĞŬ
ƉĂƌĐĞů͖ŶĞĚŽƐƚĂƚĞŬƐƚĂǀĞďŶşĐŚŵşƐƚ
ƐƉŽƌƚŽǀŶşǀǇǎŝƚş͕ƐƉŽƌƚŽǀŶşǀǇǎŝƚş
ǀǇƐŽŬĄƉůĂƚďĂǌĂƉŽƉĞůŶŝĐĞ͕ŝĚĢƚŝĚŽϯůĞƚ
ƓŬŽůŶşũşĚĞůŶĂ
ĐŚǇďşŚƎŝƓƚĢƉƌŽŵĂůĠĚĢƚŝ͖ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĄŚƎŝƓƚĢƉƌŽŵĂůĠĚĢƚŝ͖ŵĄůŽŚƎŝƓƛƉƌŽŵĂůĠĚĢƚŝ͖ŚƎŝƓƚĢƉƌŽ
ŵĂůĠĚĢƚŝ͖ŚƎŝƓƚĢƉƌŽŵĂůĠĚĢƚŝ͖ŶĞŶşŚƎŝƓƚĢƉƌŽŵĂůŝŶŬĠĚĢƚŝ͖ŚƎŝƓƚĢƉƌŽŵĂůĠĚĢƚŝ͖ŵŽĚĞƌŶşĚĢƚƐŬĠ
ŚƎŝƓƚĢ͖ĐŚǇďşĚĢƚƐŬĄŚƎŝƓƚĢ͖ŚƎŝƓƚĢƉƌŽŵĂůĠĚĢƚŝ
ŶĞŬǀĂůŝƚŶşǌĚƌĂǀŽƚŶşƉĠēĞ͖ŶĞŬǀĂůŝƚŶşǌĚƌĂǀŽƚŶşƉĠēĞ͖ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚƐůĠŬĂƎŬŽƵ͖ƓƉĂƚŶĄǌĚƌĂǀŽƚŶş
ƉĠēĞ͖ƓƉĂƚŶĄůĠŬĂƎƐŬĄƉĠēĞ͖ǀǇŵĢŶŝƚůĠŬĂƎĞ͖ƉƎşƐƚƵƉƉ͘ĚŽŬƚŽƌŬǇ͖ůĠŬĂƎ͕
ǌƌƵƓĞŶşĨŽƚď͘ŚƎŝƓƚĢƵKďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵ
ǀĞůŬĠŬĄĐĞŶşůĞƐĂʹŵĂůĄǀǉƐĂĚďĂ͖ƓƉĂƚŶǉƐƚĂǀůĞƐĂ͕ǌĂƐƚĂǀŝƚŬĄĐĞŶş͕ŽďĞĐůĞƐƉŽƚƎĞďƵũĞǀşĐŶĞǎŶŽǀĠ
ĚŽŵǇ͖ƵƐƚƵƉŽǀĄŶşůĞƐĂĂƉƎşƌŽĚǇǀǉƐƚĂǀďĢ͖ŬĄĐĞŶşůĞƐĂŶĂŶŽǀŽƐƚĂǀďǇ͖ƌŽǌƌƽƐƚĄŶşŽďĐĞĚŽŽŬŽůşʹůĞƐ
ŵƵƐşƵƐƚƵƉŽǀĂƚ͖ŶĞǀĄǎşŵĞƐŝƉƎşƌŽĚǇ͕ŬĄĐşƐĞůĞƐŶĂŶŽǀĠƐƚĂǀĞďŶşŵşƐƚŽ͖ŬĄĐĞŶşǌĚƌĂǀǉĐŚƐƚƌŽŵƽ͖
ŵŽĐŬĄĐĞŶşǀůĞƐĞ͖ŬĄĐĞŶşůĞƐƵŶĂƷŬŽƌǀǉƐƚĂǀďǇ͖ŵŽĐƐĞŬĄĐşůĞƐ͖ŬĄĐĞŶşůĞƐƵŶĂƷŬŽƌǀǉƐƚĂǀďǇ͖
ŬĄĐĞŶşůĞƐƵ
ƉŽďşŚĄŶşƚŽƵůĂǀǉĐŚƉƐƽ͖ƚŽƵůĂǀşƉƐŝ͕ƉŽƚƵůŶşƉƐŝ͖ŽďĞĐũĞǌŶĞēŝƓƚĢŶĄƉƐşŵŝǀǉŬĂůǇ͖ǀĂĚşŵŝǀŽůŶǉƉŽŚǇď
ƉƐƽďĞǌĚŽǌŽƌƵ͖ǀŽůŶĢƉŽďşŚĂũşĐşƉƐŝ͕ĞǆŬƌĞŵĞŶƚǇ͖ƷŬůŝĚƉĞũƐŬĂƎŝƉŽƐǀĠŵƉƐŽǀŝ͖ƉƐşĞǆŬƌĞŵĞŶƚǇŶĂ
ƵůŝĐŝ͖ƷŬůŝĚƉĞũƐŬĂƎŝƉŽƐǀĠŵƉƐŽǀŝ͖ƉŽďşŚĄŶşƉƐƽ͖ǀĞŶēĞŶşƉƐƽŶĂůŽƵŬĄĐŚŵŝŵŽŽďĞĐ͖ďĞǌŽŚůĞĚŶŽƐƚ
ŵĂũŝƚĞůƽƉƐƽ;ĞǆŬƌĞŵĞŶƚǇͿ͖ďĢŚĄŶşƉƐƽƉŽŽďĐŝ͖ǀŽůŶĢƉŽďşŚĂũşĐşƉƐŝ͖ǀŽůŶĢƉŽďşŚĂũşĐşƉƐŝ͖ƉƐşǀǉŬĂůǇƵ
DaĂƉŽŽďĐŝ͖ƉƐşĞǆŬƌĞŵĞŶƚǇĂďĢŚĂũşĐşƉƐŝ͖ƉƐşĞǆŬƌĞŵĞŶƚǇ͖ƉŽďşŚĄŶşƉƐƽďĞǌĚŽŚůĞĚƵŵĂũŝƚĞůƽ͖
ǀŽůŶĠƉŽďşŚĄŶşƉƐƽ
ŵşƐƚŶşŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͖ŶĞŽƉƌĂǀĞŶĄƐŝůŶŝĐĞŶĂŽůŶşŵ<ŽŶĐŝ͖ƐŝůŶŝĐĞŶĂŽůŶşŵ<ŽŶĐŝ͕ŚůĂǀŶşƐŝůŶŝĐĞ͖
ƓƉĂƚŶĄĚŽƉƌĂǀŶşƐŝƚƵĂĐĞƵŚůĂǀŶşĐĞƐƚǇ
ŵĂůĠǌĂƉŽũĞŶşKďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵŽǀǇďƵĚŽǀĄŶşƐŝůŶŝĐĞϱϱʹ,ƌĂĚŝƓƚĢ,ŽĚŽŶşŶ͕
ǌŵĢŶŝƚƉůĄŶŽďĐĞ
ƷǌŬǉǀǉũĞǌĚƵŚƎďŝƚŽǀĂƉƌŽĂƵƚŽ
ǌĚĞǀĂƐƚŽǀĂŶĠƉƌŽƐƚƎĞĚşƵWůŝǀĄƚŬĂ
ďĂŶŬŽŵĂƚ͖ĐŚǇďşďĂŶŬŽŵĂƚ͖ĐŚǇďşďĂŶŬŽŵĂƚ
aĚŽϵ͘ƚƎşĚǇ͖ŶĞŶşƚƵaĂǎĚŽϵ͘ƚƎşĚǇ
ƉƎşůŝƓĂƵƚ͖ŬĂŵŝŽŶǇ͖ǀĞůŬǉƉƌŽǀŽǌƉƎĞƐŽďĞĐʹŶĄŬůĂĚŶşĂƵƚĂ͖ƎĞƓŝƚƌǇĐŚůŽƐƚĂƵƚŶĂŚůĂǀŶşƐŝůŶŝĐŝ͖
ƓƉĂƚŶĄŬŽŶƚƌŽůĂƌǇĐŚůŽƐƚŝ͖ŶĞŶşƌĂĚĂƌĂŶŝƉŽůŝĐŝĞ͖ĐŚƚĢůŽďǇƚŽƌĂĚĂƌŶĂŽůŸĄŬƵ͖ǀĞůŬǉƉƌŽǀŽǌʹŽůŶş
<ŽŶĞĐ͕ŚůƵēŶŽƐƚŶĂŚůĂǀŶşĐĞƐƚĢƉƎĞƐŽďĞĐ
ďĞǌŽŚůĞĚŶŽƐƚŬǎŝǀŽƚŶşŵƵƉƌŽƐƚƎĞĚş
ƉƌŽēƐĞƐǀşƚşǀĞůĠďŬĄĐŚ͕ŬĚǇǎƵǎũĞƐǀĢƚůŽ͖ƓĞƚƎĞŶşĞůĞŬƚƎŝŶǇǀĞůĠďŬĄĐŚ
ŵĄůŽĐŚŽĚŶşŬƽ͖ĐŚǇďşĐŚŽĚŶşŬǇ͖ĐŚŽĚŶşŬǇ͖ĐŚŽĚŶşŬǇŶĂĚŽůŶşŵŬŽŶĐŝ͕



ϲ

ƓƉĂƚŶĄƷĚƌǎďĂƐŝůŶŝĐǀǌŝŵĢ͖ǀǌŝŵĢŶĞũƐŽƵƵĚƌǎŽǀĄŶǇƐŝůŶŝĐĞ
ďŽďƎŝŶĂƌǇďŶşŬƵ͖ďŽďƎŝůŝŬǀŝĚƵũşǌĞůĞŸ
ũĄƌĞŬŶĂĂŚƌĄĚŬĄĐŚʹƚĞēĞŚŶƵƐ
ǀŽůŶǉǀƐƚƵƉĐŝǌşĐŚŽƐŽďŶĂƓŬŽůŶşŚƎŝƓƚĢ
ǎĄĚŶĠǀǇƵǎŝƚşŽďŶŽǀ͘ǌĚƌŽũƽĞŶĞƌŐŝĞ
ƓƉĂƚŶĠŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşƐǀŽĚŽƵ͖ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĄŽƉĂƚƎĞŶşŶĂƵĚƌǎĞŶşǀŽĚǇǀŬƌĂũŝŶĢ͖ǀǇƵǎŝƚşǀŽĚǇǌ
ĂŚŸĄŬƵŶĂǌĂůĠǀĄŶşƚƌĄǀǇǀŚĂƐŝēƐŬĠŵĂƌĞĄůƵ
ŶĞǌĄũĞŵůŝĚşŽŬƵůƚƵƌŶşĂŬĐĞ
ĐŚǇďşďǇƚǇƉƌŽƐĞŶŝŽƌǇ
ŶĞŶşǀǉǀŽǌďŝŽŽĚƉĂĚƵ
ŶĞũƐŽƵƚĞŶŝƐŽǀĠŬƵƌƚǇ
ǀǇŬĄĐĞŶĠƚƷũĞŶĂŚƎďŝƚŽǀĢ
ƓƉŝŶĂǀĠƉŽƉĞůŶŝĐĞŶĂŶĄǀƐŝ
ŶĞǀǇƵǎŝƚĄďǉǀĂůĄDaǀůĞƐĞ
ŶĞƚƎşĚşƐĞŽĚƉĂĚ
ŶĞƷŵĢƌŶĠĚŽƚĂĐĞƉƌŽŚĂƐŝēĞ
ƌŽǌŬƌĄĚĄŶşĂƌƚĞĨĂŬƚƽǀŵƵǌĞşĐŚ
ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠtŶĂŬƵůƚƵƌĄŬƵĂŚŽƐƉŽĚĢ
ŶĞŽďĚĢůĄǀĂŶĠƉŽůĞŬŽůĞŵŽďĐĞ
ĐŚǇďşůĠŬĄƌŶĂ
ŬŽŶǌƵŵĂĐĞĂůŬŽŚŽůƵŶĂŽĚƉŽēşǀĂĚůĞ
ŽƉƌĂǀŝƚŬƵůƚƵƌŶşĚƽŵ
ƉşƐēŝƚĄǌĞŵ͕ŬĚĞǀƓĞƓƉĂƚŶĢƌŽƐƚĞ͕ůǌĞƎĞƓŝƚǀŽŬŽůŶşŬƌĂũŝŶĢ
ǌŵĢŶĂƐƉŽũĞsĂĐ͘Ͳ,ŽĚŽŶşŶǌĞϭϳŚŶĂϭϲ͘ϯϱŚ͖ǌƌƵƓĞŶǉƐƉŽũsĂĐ͘Ͳ,ŽĚŽŶşŶǀϭϳŚ
ĐŚǇďşƚĢůŽĐǀŝēŶĂ
ĐǇŬůŽƐƚĞǌŬĂĚŽaDŝůŽƚŝĐĞ
ŶĞƐĂĚŝƚǀŽŬŽůşƎĞƉŬƵ
ƉƎşůŝƓǀĞůŬĄƉŽĚƉŽƌĂŽďĐĞƉƌŽĨŽƚďĂů͕ǎĄĚŶǉƌĞƐƉĞŬƚǀŝǌƎĞǌşēŬŽ
ĐŚǇďĢũşĐşŬŽƓĞ͖ƐĄēŬǇƉƌŽƉƐǇƵŬŽƓƽ
ĐŚǇďşƉƎşƌŽĚŶşŬƵůƚƵƌŶşĂƌĞĄů
ǀĞůŬĠĐŚůƵƉĂƚĠŬŽēŬǇǀƵůŝĐşĐŚ͖ǀŽůŶĠƉŽďşŚĄŶşŬŽēĞŬ
WĂŶy͘ͲƐĞǌĞŶşĂŽƚƌĂǀŽǀĄŶşůŝĚŝƉŽĚůşƉĂŵŝ
ŵĄůŽƐƚƌŽŵƵǀŽďĐŝ͕ǀĞůŬĠƐƵĐŚŽ
ŽŚƌŽǎĞŶşǌĚƌŽũĞƉŝƚŶĠǀŽĚǇ͕ƐƵĐŚĄŽďůĂƐƚ
ŵĄůŽǌĞůĞŶĢͲƐƵĐŚĠƚƷũĞƐĞǌĞůĞŶşƐĞŶĞƉŽēşƚĂũş
ŶĞǌĄũĞŵůŝĚşŽƚƌĂĚŝĐĞ


ΎƐƚşǎŶŽƐƚŝŶĂŬŽŶŬƌĠƚŶşŽƐŽďǇďǇůǇƉƌŽƷēĞůǇǀǉƐƚƵƉƵƚŽŚŽƚŽǌĄƉŝƐƵĂŶŽŶǇŵŝǌŽǀĄŶǇ͕ƉŽŬƵĚŶĞďǇůĂĂŶŽŶǇŵŝǌĂĐĞŵŽǎŶĄ͕ƚĂŬŽĚƐƚƌĂŶĢŶǇ͘
KĚƉŽǀĢĚŝũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽďǇůǇƌŽǌĚĢůĞŶǇƉŽĚůĞƉŽĚŽďŶŽƐƚŝ͘WŽĚŽďŶĠŽĚƉŽǀĢĚŝƐĞŶĂĐŚĄǌĞũşǀƚĠŵǎĞƎĄĚŬƵ͘

dĂďƵůŬĂē͘ϳ͘:ĂŬĠƐůƵǎďǇsĄŵǀŽďĐŝŶĞũǀşĐĞĐŚǇďş͍
ƉŽēĞƚ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ


ŬǀĂůŝƚŶşŬǀĂůŝĨŝŬŽǀĂŶǉůĠŬĂƎ͖ůĠŬĂƎƉƌŽĚŽƐƉĢůĠ͕ĚĢƚŝ͕
ĚŽƌŽƐƚ
ǌƵďĂƎ͕ǌƵďŶşĂŵďƵůĂŶĐĞ
ďĂŶŬŽŵĂƚ
ůĠŬĄƌŶĂ
ĚƽŵƐƉĞēŽǀĂƚĞůƐŬŽƵƐůƵǎďŽƵ
ŚƎŝƓƚĢƉƌŽĚĢƚŝ



йǌĐĞůŬŽǀĠŚŽ
ƉŽēƚƵŽĚƉŽǀĢĚş
ϲϯ
ϱϴ
ϱϬ
ϯϴ
Ϯϰ
ϭϴ

ϳ

ϭϲй
ϭϱй
ϭϯй
ϭϬй
ϲй
ϱй

йǌ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
ϭϯй
ϭϮй
ϭϭй
ϴй
ϱй
ϰй

ƐŽĐŝĄůŶşƐůƵǎďǇƉƌŽƐĞŶŝŽƌǇ
ƌĞƐƚĂƵƌĂĐĞ;ŬĚĞƐĞĚĂũşǀǌşƚŝĚĢƚŝ͖ŵŽǎŶŽƐƚƐŝǌĂũşƚŶĂ
ĚŽďƌĠũşĚůŽͿ
ŽďĐŚŽĚƐŽĚĢǀǇ͖ŽďĐŚŽĚƐƚĞǆƚŝůĞŵ
ǀşĐĞŬƌŽƵǎŬƽƉƌŽĚĢƚŝ;ŶĂďşĚŬĂͿ͖ǀşĐĞŬƌŽƵǎŬƵƉƌŽĚĢƚŝͲ
ŐǇŵŶĂƐƚŝŬĂ͕ŚƌĂŶşŶĂŚƵĚĞďŶşŶĄƐƚƌŽũĞ͕ƉƎŝǀşƚĂůĂďǇĐŚ
ǌĚĞ^<hdũĂŬŽũĞƚŽŵƵǀDŝůŽƚŝĐşĐŚĂZĂƚşƓŬŽǀŝĐşĐŚ
ŽďƵǀ͕ŽƉƌĂǀŶĂŽďƵǀŝ
ĚŽŵĄĐşƉŽƚƎĞďǇ͕ƓǀĂĚůĞŶŬĂ
ŽďĞĐŶşƉŽůŝĐŝĞ
ƐƉŽƌƚŽǀŶşŚƎŝƓƚĢ͖ŚƎŝƓƚĢŶĂĐǀŝēĞŶş
ŬŝŶŽ
ƚĢůŽĐǀŝēŶĂ
ƐƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
ǎĞůĞǌĄƎƐƚǀş
ŽďĐŚŽĚƉƌƽŵǇƐůŽǀĠǌďŽǎş
ďǇƚǇƉƌŽƐĞŶŝŽƌǇ͕ďǇƚŽǀǉĚƽŵƉƌŽĚƽĐŚŽĚĐĞ
ƚĞŶŝƐŽǀĠŬƵƌƚǇ
ĐƵŬƌĄƌŶĂ
ŬŽƵƉĂůŝƓƚĢ
ŚůşĚĄŶşĚĢƚş͕ũĞƐůĞ
ĐǇŬůŽƐƚĞǌŬĂĚŽDŝůŽƚŝĐ
ƐƚĂǀĞďŶşƉŽǌĞŵŬǇ
ŬŽŶĐĞƌƚǇ͕ůĞƚŶşǌĄďĂǀǇƉƌŽĚŽƐƉĢůĠ
ŶŽǀǉŬƵůƚƵƌŶşĚƽŵ
ĞůĞŬƚƌŽ
ŶŽēŶşďĂƌ
ŽďĐŚŽĚŐĂůĂŶƚĞƌŝĞ
ĚŽŬŽŶēĞŶşĐŚŽĚŶşŬƵŬƉŽƓƚĢ
ũŝŶĠƉŽƚƎĞďŶĠǀĢĐŝ
ŽƉƌĂǀŶĂĞůĞŬƚƌĂ
ēŝƐƚşƌŶĂŽĚĢǀƽ
ƐůƵǎďǇǎĄĚŶĠ
ƉƌĄĚĞůŶĂƉƌŽƐƚĂƌƓşŽďǇǀĂƚĞůĞ
ƉƎŝƉŽũĞŶşŶĂŝŶƚĞƌŶĞƚƉŽŵŽĐşƐƚĄǀĂũşĐşŚŽŬĂďĞůŽǀĠŚŽ
ƌŽǌǀŽĚƵ
ĞƌŽƚŝĐŬĠƐůƵǎďǇ
ůĞƚŶşŬŝŶŽ
ƉĢŬŶĠƉƌŽƐƚŽƌǇƉƌŽ<ůƵďşēŬŽ
ŽďĐŚŽĚƚǇƉƵWƵƉŝsƌĂĐŽǀ
ŶĞƉƎĞŚůĞĚŶĄĚŽƉƌĂǀŶşƐŝƚƵĂĐĞ
ŚĂƐŝēƐŬǉǌĄĐŚƌĂŶŶǉƐďŽƌ
ůĂǀŝēŬǇŶĂƉŽƐĞǌĞŶş
ƉƌƽŵǇƐů
ǀǌĚĢůĄǀĄŶşƉƌŽĚŽƐƉĢůĠ;ŬƵƌǌǇ͕ƉƎĞĚŶĄƓŬǇͿ
ƐƚƎĞĚŝƐŬŽƉƌŽĚĢƚŝĂŵůĄĚĞǎ͕ǀĢƚƓşǀǇǎŝƚşƉƌŽƚƵƚŽ
ƐŬƵƉŝŶƵ;ƎĞǌşēŬŽͿ
ƉƌŽŽŵĞǌĞŶşƌǇĐŚůŽƐƚŝƌĂĚĂƌ
ǌƉŽŵĂůŽǀĂĐşƉĄƐǇ
ũĂǌǇŬŽǀĠŬƌŽƵǎŬǇ



ϴ

ϭϮ

ϯй

ϯй

ϵ
ϳ

Ϯй
Ϯй

Ϯй
ϭй

ϳ
ϳ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ

Ϯй
Ϯй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй

ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй

ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ

Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй

Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй

ϭ
ϭ
ϭ
ϭ

Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй

Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй

ƌĞŐƵůĂĐĞŶĂĚŵĢƌŶĠŚŽŚůƵŬƵ
ŵŽǎŶŽƐƚĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŶşƉĞĚĂŐŽŐŝŬǇ
ƉƎĞŚůĞĚƎĞŵĞƐůŶşŬƽǀŽďĐŝ
ĐŚŽĚŶşŬǇ
ǌŵĂƉŽǀĄŶşƐůƵǎĞďǀŽďĐŝ
ŵĂƚĞƌŝĄůǇƉƌŽǌĂƐƚƵƉŝƚĞůĞŶĂǁĞďƵŽďĐĞ
ƐƉƌĐŚĂĂƓĂƚŶǇƵŶŽǀĠŚŽŚƎŝƓƚĢ
ǀşĐĞŵşƐƚǀDaĂĚĞůƓşƉƌŽǀ͘ĚŽďĂ
ƉŽŶŽĐŶǉ͕ŬƚĞƌǉďǇŚůşĚĂůƉŽƎĄĚĞŬ
ŽďĐŚŽĚŽǀŽĐĞʹǌĞůĞŶŝŶĂ
ŽĚĐŚǇƚŽǀĄƐůƵǎďĂƐǀǇƐŽŬǉŵƉŽƉůĂƚŬĞŵ
ƐŬĂƚĞƉĂƌŬ
ǀŝŶĄƌŶǇ
ŽďůĞŬǇƉĄŶƐŬĠĂĚĄŵƐŬĠ
ƐŵşƓĞŶĠǌďŽǎş
ŽƉƌĂǀĂŬŽů
ƓŬŽůŶşũşĚĞůŶĂǀĂƌĞĄůƵƓŬŽůǇ
ēĂƐƚĢũŝǀƚǉĚŶƵŽƚĞǀƎĞŶǉƐďĢƌŶǉĚǀƽƌ
ƐŵƵƚĞēŶşƐşŸ
ēĂƐƚĢũŝŽƚĞǀƎĞŶǉƐďĢƌŶǉĚǀƽƌ
ƉƎĞĐŚŽĚƉƌŽĐŚŽĚĐĞŶĂǀƌĐŚŶşǌĂƐƚĄǀĐĞ
ŬůĞĐŶĂ/ǀĄŶŬĂ
ƐƉŽůĞēŶĠĨĂƌŵĄƎƐŬĠƚƌŚǇ
ƐƉŽƌƚŽǀŶşŬĂŶĄůKͲϮ
ŚŽƐƉŽĚĂ

ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ

Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй

Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй

WŽǌŶ͘KďēĂŶĠƐĂŵŝĚĞĨŝŶŽǀĂůŝ͕ũĂŬĠƐůƵǎďǇũŝŵǀŽďĐŝĐŚǇďş

dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘ϴ͘:ĂŬŚŽĚŶŽƚşƚĞƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚǎŝƚşǀŽďĐŝǀũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚŽďůĂƐƚĞĐŚʹƉŽēĞƚ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ͗
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ϵ









ŚŽĚŶŽĐĞŶşŽďĐĞ͗
ϮϱϬ

ϮϬϬ

Ϯϯϵ

ϭϵϵ

ϭϵϴ

ϭ͘ďǇĚůĞŶş
Ϯ͘ƓŬŽůƐƚǀş

ϭϴϭ

ϯ͘ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀş

ϭϳϱ

ϭϲϱ

ϭϲϮ
ϭϱϬ

ϮϰϬ Ϯϯϲ
Ϯϯϱ
ϮϮϴ
ϮϮϱ
ϮϭϱϮϭϱ Ϯϭϭ
ϮϬϲ

ϰ͘ǀĞƎĞũŶĄĚŽƉƌĂǀĂ

ϭϱϳ

ϭϰϵ
ϭϰϰ

ϱ͘ŬƵůƚƵƌĂĂƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉǎŝǀŽƚ

ϭϰϭ

ϭϯϭ
ϭϭϵ

ϭϮϴ

ϲ͘ƐƉŽƌƚŽǀŶşǀǇǎŝƚş
ϳ͘ǎŝǀŽƚŶşƉƌŽƐƚƎĞĚş

ϵϲ

ϭϬϬ

ϴ͘ƉĠēĞŽďĐĞŽǀĞƎĞũŶĠƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş

ϳϱ
ϱϳ
ϱϬ
ϭϰ
Ϭ

ϯϵ
Ϯϴ
Ϯϯ ϮϬ

ϭϵ

Ϯ

ǀĞůŵŝ
ƐƉŽŬŽũĞŶ

ƐƉşƓĞ
ƐƉŽŬŽũĞŶ

ϴϳ
Ϭϰ ϯ

ũĞŵŝƚŽ
ůŚŽƐƚĞũŶĠ

ϲϯ
ϱϰ
ϰϵ
ϯϲϯϲ
ϯϮ
ϯϭ ϯϮ
Ϯϰ Ϯϰ
ϭϴ

ϵ͘ƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽƉŽĚŶŝŬĄŶş
ϭϬ͘ƌŽǌǀŽũŽďĐĞ
ϵϲ ϴ ϲϴ ϱϭϬ
ϯϭ ϭ ϯ

ƐƉşƓĞ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ϭϭ͘ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚŽĚĢŶşǀŽďĐŝ
ϭϮ͘ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ;ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͕
ĐŚŽĚŶşŬǇ͕ƐŝůŶŝĐĞ͕ǀŽĚĂ͕ƉůǇŶ͙Ϳ

ǀĞůŵŝ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ




dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘ϵ͘:ĂŬŚŽĚŶŽƚşƚĞƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚǀŽďĐŝǀŽďůĂƐƚŝďǇĚůĞŶş͗



KďůĂƐƚŚŽĚŶŽĐĞŶş
ǀĞůŵŝ
ƐƉşƓĞ
ũĞŵŝƚŽ

ƐƉŽŬŽũĞŶ
ƐƉŽŬŽũĞŶ
ůŚŽƐƚĞũŶĠ
ϭ͘
ďǇĚůĞŶş
ϭϵϵ
Ϯϭϱ

ƐƉşƓĞ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ǀĞůŵŝ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

Ϯ

ϯϭ

ďǇĚůĞŶş
ϮϱϬ
ϮϬϬ

ϭϵϵ

Ϯϭϱ

ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϱϬ

ϯϭ

Ϭ
ǀĞůŵŝƐƉŽŬŽũĞŶ



ϵ

Ϯ
ƐƉşƓĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ũĞŵŝƚŽůŚŽƐƚĞũŶĠ ƐƉşƓĞŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ ǀĞůŵŝŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ϭϬ



ϵ



dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘ϭϬ͘:ĂŬŚŽĚŶŽƚşƚĞƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚǀŽďĐŝǀŽďůĂƐƚŝƓŬŽůƐƚǀş͗



KďůĂƐƚŚŽĚŶŽĐĞŶş
ǀĞůŵŝ
ƐƉşƓĞ
ũĞŵŝƚŽ

ƐƉŽŬŽũĞŶ
ƐƉŽŬŽũĞŶ
ůŚŽƐƚĞũŶĠ
Ϯ͘
ƓŬŽůƐƚǀş
ϭϭϵ
ϮϮϱ

Ϯϯ

ƐƉşƓĞ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ϯϲ

ǀĞůŵŝ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ƓŬŽůƐƚǀş
ϮϱϬ

ϮϮϱ

ϮϬϬ
ϭϱϬ

ϭϭϵ

ϭϬϬ
ϱϬ

ϯϲ

Ϯϯ

ϲ

Ϭ
ǀĞůŵŝƐƉŽŬŽũĞŶ

ƐƉşƓĞƐƉŽŬŽũĞŶ ũĞŵŝƚŽůŚŽƐƚĞũŶĠ ƐƉşƓĞŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ǀĞůŵŝ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ



dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘ϭϭ͘:ĂŬŚŽĚŶŽƚşƚĞƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚǀŽďĐŝǀŽďůĂƐƚŝǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀş͗



KďůĂƐƚŚŽĚŶŽĐĞŶş ǀĞůŵŝ
ƐƉşƓĞ
ũĞŵŝƚŽ

ƐƉŽŬŽũĞŶ
ƐƉŽŬŽũĞŶ
ůŚŽƐƚĞũŶĠ
ϯ͘ ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀş
ϭϰ
ϳϱ

Ϯϴ

ƐƉşƓĞ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ϭϳϱ

ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀş
ϮϬϬ

ϭϳϱ

ϭϴϬ
ϭϲϬ

ϭϰϭ

ϭϰϬ
ϭϮϬ
ϭϬϬ

ϳϱ

ϴϬ
ϲϬ
ϰϬ
ϮϬ

Ϯϴ
ϭϰ

Ϭ
ǀĞůŵŝƐƉŽŬŽũĞŶ



ƐƉşƓĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ũĞŵŝƚŽůŚŽƐƚĞũŶĠ ƐƉşƓĞŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ ǀĞůŵŝŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ϭϭ



ǀĞůŵŝ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ϭϰϭ

ϲ

dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘ϭϮ͘:ĂŬŚŽĚŶŽƚşƚĞƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚǀŽďĐŝǀŽďůĂƐƚŝǀĞƎĞũŶĄĚŽƉƌĂǀĂ͗



KďůĂƐƚŚŽĚŶŽĐĞŶş
ǀĞůŵŝ
ƐƉşƓĞ
ũĞŵŝƚŽ

ƐƉŽŬŽũĞŶ
ƐƉŽŬŽũĞŶ
ůŚŽƐƚĞũŶĠ
ǀĞƎĞũŶĄ
ϰ͘
ĚŽƉƌĂǀĂ
ϭϯϭ
Ϯϭϱ

ƐƉşƓĞ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ǀĞůŵŝ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ϯϵ

ϯϲ

ϯ

ǀĞƎĞũŶĄĚŽƉƌĂǀĂ
ϮϱϬ

Ϯϭϱ

ϮϬϬ
ϭϱϬ

ϭϯϭ

ϭϬϬ
ϯϵ

ϱϬ

ϯϲ
ϯ

Ϭ
ǀĞůŵŝƐƉŽŬŽũĞŶ

ƐƉşƓĞƐƉŽŬŽũĞŶ ũĞŵŝƚŽůŚŽƐƚĞũŶĠ ƐƉşƓĞŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ǀĞůŵŝ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ





dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘ϭϯ͘:ĂŬŚŽĚŶŽƚşƚĞƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚǀŽďĐŝǀŽďůĂƐƚŝŬƵůƚƵƌĂĂƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉǎŝǀŽƚ͗



KďůĂƐƚ
ǀĞůŵŝ
ƐƉşƓĞ
ũĞŵŝƚŽ
ŚŽĚŶŽĐĞŶş
ƐƉŽŬŽũĞŶ
ƐƉŽŬŽũĞŶ
ůŚŽƐƚĞũŶĠ
ŬƵůƚƵƌĂĂ
ƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉ
ϭϲϮ
ϱ͘ ǎŝǀŽƚ
ϮϮϴ

ƐƉşƓĞ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ
ϮϬ

ǀĞůŵŝ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ
ϯϮ

ŬƵůƚƵƌĂĂƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉǎŝǀŽƚ
ϮϱϬ

ϮϮϴ

ϮϬϬ
ϭϲϮ
ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϱϬ

ϯϮ

ϮϬ

ϭ

Ϭ
ǀĞůŵŝƐƉŽŬŽũĞŶ



ƐƉşƓĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ũĞŵŝƚŽůŚŽƐƚĞũŶĠ ƐƉşƓĞŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ ǀĞůŵŝŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ϭϮ



ϭ

dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘ϭϰ͘:ĂŬŚŽĚŶŽƚşƚĞƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚǀŽďĐŝǀŽďůĂƐƚŝƐƉŽƌƚŽǀŶşǀǇǎŝƚş͗



KďůĂƐƚ
ǀĞůŵŝ
ƐƉşƓĞ
ũĞŵŝƚŽ
ŚŽĚŶŽĐĞŶş
ƐƉŽŬŽũĞŶ
ƐƉŽŬŽũĞŶ
ůŚŽƐƚĞũŶĠ
ƐƉŽƌƚŽǀŶş
ϲ͘
ǀǇǎŝƚş
ϵϲ
ϮϬϲ

ƐƉşƓĞ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ǀĞůŵŝ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ϱϳ

ϱϰ

ϴ

ƐƉŽƌƚŽǀŶşǀǇǎŝƚş
ϮϱϬ
ϮϬϲ
ϮϬϬ
ϭϱϬ
ϭϬϬ

ϵϲ
ϱϳ

ϱϰ

ϱϬ
ϴ
Ϭ
ǀĞůŵŝƐƉŽŬŽũĞŶ

ƐƉşƓĞƐƉŽŬŽũĞŶ ũĞŵŝƚŽůŚŽƐƚĞũŶĠ ƐƉşƓĞŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ǀĞůŵŝ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ



dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘ϭϱ͘:ĂŬŚŽĚŶŽƚşƚĞƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚǀŽďĐŝǀŽďůĂƐƚŝǎŝǀŽƚŶşƉƌŽƐƚƎĞĚş͗



KďůĂƐƚ
ǀĞůŵŝ
ƐƉşƓĞ
ũĞŵŝƚŽ
ŚŽĚŶŽĐĞŶş
ƐƉŽŬŽũĞŶ
ƐƉŽŬŽũĞŶ
ůŚŽƐƚĞũŶĠ
ǎŝǀŽƚŶş
ϳ͘
ƉƌŽƐƚƎĞĚş
Ϯϯϵ
ϭϴϭ

ƐƉşƓĞ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ
Ϭ

ǀĞůŵŝ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ
Ϯϰ

ϭ

ǎŝǀŽƚŶşƉƌŽƐƚƎĞĚş
ϯϬϬ
ϮϱϬ

Ϯϯϵ

ϮϬϬ

ϭϴϭ

ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϱϬ

Ϯϰ

Ϭ
ǀĞůŵŝƐƉŽŬŽũĞŶ



ϭ

Ϭ
ƐƉşƓĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ũĞŵŝƚŽůŚŽƐƚĞũŶĠ ƐƉşƓĞŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ ǀĞůŵŝŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ϭϯ



dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘ϭϲ͘:ĂŬŚŽĚŶŽƚşƚĞƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚǀŽďĐŝǀŽďůĂƐƚŝƉĠēĞŽǀĞƎĞũŶĠƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͗



KďůĂƐƚ
ǀĞůŵŝ
ƐƉşƓĞ
ũĞŵŝƚŽ
ŚŽĚŶŽĐĞŶş
ƐƉŽŬŽũĞŶ
ƐƉŽŬŽũĞŶ
ůŚŽƐƚĞũŶĠ
ƉĠēĞŽďĐĞŽ
ǀĞƎĞũŶĠ
ϴ͘ ƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş
ϭϰϰ
ϮϰϬ

ƐƉşƓĞ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ǀĞůŵŝ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ϰ

ϰϵ

ϲ

ƉĠēĞŽďĐĞŽǀĞƎĞũŶĠƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş
ϯϬϬ
ϮϰϬ

ϮϱϬ
ϮϬϬ
ϭϱϬ

ϭϰϰ

ϭϬϬ
ϰϵ

ϱϬ
ϰ

ϲ

ƐƉşƓĞƐƉŽŬŽũĞŶ ũĞŵŝƚŽůŚŽƐƚĞũŶĠ ƐƉşƓĞŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ǀĞůŵŝ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

Ϭ
ǀĞůŵŝƐƉŽŬŽũĞŶ



dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘ϭϳ͘:ĂŬŚŽĚŶŽƚşƚĞƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚǀŽďĐŝǀŽďůĂƐƚŝƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽƉŽĚŶŝŬĄŶş͗



KďůĂƐƚŚŽĚŶŽĐĞŶş ǀĞůŵŝ
ƐƉşƓĞ
ũĞŵŝƚŽ

ƐƉŽŬŽũĞŶ
ƐƉŽŬŽũĞŶ
ůŚŽƐƚĞũŶĠ
ƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽ
ϵ͘ ƉŽĚŶŝŬĄŶş
ϭϵ
ϭϮϴ

ƐƉşƓĞ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ
ϭϱϳ

ǀĞůŵŝ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ
ϲϯ

ƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽƉŽĚŶŝŬĄŶş
ϭϴϬ

ϭϱϳ

ϭϲϬ
ϭϰϬ

ϭϮϴ

ϭϮϬ
ϭϬϬ
ϴϬ

ϲϯ

ϲϬ
ϰϬ
ϮϬ

ϭϵ

ϴ

Ϭ
ǀĞůŵŝƐƉŽŬŽũĞŶ



ƐƉşƓĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ũĞŵŝƚŽůŚŽƐƚĞũŶĠ ƐƉşƓĞŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ ǀĞůŵŝŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ϭϰ



ϴ

dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘ϭϴ͘:ĂŬŚŽĚŶŽƚşƚĞƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚǀŽďĐŝǀŽďůĂƐƚŝƌŽǌǀŽũŽďĐĞ͗



KďůĂƐƚŚŽĚŶŽĐĞŶş ǀĞůŵŝ
ƐƉşƓĞ
ũĞŵŝƚŽ

ƐƉŽŬŽũĞŶ
ƐƉŽŬŽũĞŶ
ůŚŽƐƚĞũŶĠ
ƌŽǌǀŽũ
ϭϬ͘
ŽďĐĞ
ϭϰϵ
Ϯϯϱ

ƐƉşƓĞ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ
ϴ

ǀĞůŵŝ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ
Ϯϰ

ϯ

ƌŽǌǀŽũŽďĐĞ
Ϯϯϱ

ϮϱϬ
ϮϬϬ
ϭϱϬ

ϭϰϵ

ϭϬϬ
ϱϬ

Ϯϰ

ϴ

ϯ

Ϭ
ǀĞůŵŝƐƉŽŬŽũĞŶ

ƐƉşƓĞƐƉŽŬŽũĞŶ ũĞŵŝƚŽůŚŽƐƚĞũŶĠ ƐƉşƓĞŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ǀĞůŵŝ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ



dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘ϭϵ͘:ĂŬŚŽĚŶŽƚşƚĞƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚǀŽďĐŝǀŽďůĂƐƚŝŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚŽĚĢŶşǀŽďĐŝ͗



KďůĂƐƚŚŽĚŶŽĐĞŶş ǀĞůŵŝ
ƐƉşƓĞ
ũĞŵŝƚŽ

ƐƉŽŬŽũĞŶ
ƐƉŽŬŽũĞŶ
ůŚŽƐƚĞũŶĠ
ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚ
ϭϭ͘ ŽĚĢŶşǀŽďĐŝ
ϭϵϴ
Ϯϭϭ

ƐƉşƓĞ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ
ϳ

ǀĞůŵŝ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ
ϭϴ

ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚŽĚĢŶşǀŽďĐŝ
ϮϱϬ
ϮϬϬ

ϭϵϴ

Ϯϭϭ

ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϱϬ

ϭϴ

ϳ

ϱ

Ϭ
ǀĞůŵŝƐƉŽŬŽũĞŶ

ƐƉşƓĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ũĞŵŝƚŽůŚŽƐƚĞũŶĠ ƐƉşƓĞŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ ǀĞůŵŝŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ





ϭϱ



ϱ

dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘ϮϬ͘:ĂŬŚŽĚŶŽƚşƚĞƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚǀŽďĐŝǀŽďůĂƐƚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ;ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͕
ĐŚŽĚŶşŬǇ͕ƐŝůŶŝĐĞ͕ǀŽĚĂ͕ƉůǇŶ͙Ϳ͗
KďůĂƐƚŚŽĚŶŽĐĞŶş
ǀĞůŵŝ
ƐƉşƓĞ
ũĞŵŝƚŽ

ƐƉŽŬŽũĞŶ
ƐƉŽŬŽũĞŶ
ůŚŽƐƚĞũŶĠ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ
;ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͕
ĐŚŽĚŶşŬǇ͕ƐŝůŶŝĐĞ͕
ϭϲϱ
ϭϮ͘ ǀŽĚĂ͕ƉůǇŶ͙Ϳ
Ϯϯϲ



ƐƉşƓĞ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ǀĞůŵŝ
ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ϯ

ϯϮ

ϭϬ

ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ;ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͕ĐŚŽĚŶşŬǇ͕ƐŝůŶŝĐĞ͕ǀŽĚĂ͕
ƉůǇŶ͙Ϳ
Ϯϯϲ

ϮϱϬ
ϮϬϬ

ϭϲϱ

ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϯϮ

ϱϬ

ϭϬ

ϯ

Ϭ
ǀĞůŵŝƐƉŽŬŽũĞŶ

ƐƉşƓĞƐƉŽŬŽũĞŶ

ũĞŵŝƚŽůŚŽƐƚĞũŶĠ ƐƉşƓĞŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ ǀĞůŵŝŶĞƐƉŽŬŽũĞŶ



dĂďƵůŬĂͬŐƌĂĨē͘Ϯϭ͘WƎĞĚƐƚĂǀƚĞƐŝ͕ǎĞŵƽǎĞƚĞƌŽǌŚŽĚŶŽƵƚŽǀǇƵǎŝƚşŽďĞĐŶşĐŚĨŝŶĂŶēŶşĐŚ
ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ͘EĂĐŽďǇƐƚĞũĞƉŽƵǎŝůŝ͍
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ϭϲ

ƉŽēĞƚ
йǌĐĞůŬŽǀĠŚŽ йǌ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ ƉŽēƚƵŽĚƉŽǀĢĚş ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
ϰϴ
ϰй
ϭϬй
Ϯϲϯ
Ϯϯй
ϱϱй
ϭϮϵ
ϭϭй
Ϯϳй
ϯϬ
ϯй
ϲй
ϭϭϱ
ϳϴ
ϴϰ
ϭϯϬ
ϰϵ
ϯϵ
ϭϮϳ
ϲϳ

ϭϬй
ϳй
ϳй
ϭϭй
ϰй
ϯй
ϭϭй
ϲй

Ϯϰй
ϭϲй
ϭϴй
Ϯϳй
ϭϬй
ϴй
Ϯϳй
ϭϰй

sǇƵǎŝƚşĨŝŶĂŶēŶşĐŚƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ
ǌůĞƉƓĞŶşƉŽĚŵşŶĞŬƉƌŽƉŽĚŶŝŬĄŶş

ϯϬϬ

ƉŽĚƉŽƌĂďǇƚŽǀĠǀǉƐƚĂǀďǇ

Ϯϲϯ
ϮϱϬ

ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞĂďƵĚŽǀĄŶşŵşƐƚŶşĐŚ
ŬŽŵƵŶŝŬĂĐş
ēĂƐƚĢũƓşƐƉŽũĞǀĞƎĞũŶĠĚŽƉƌĂǀǇ

ϮϬϬ

ǌƎşǌĞŶşĚĂůƓşĐŚƉƌŽǀŽǌŽǀĞŶŽďĐŚŽĚƵēŝ
ũŝŶǉĐŚƐůƵǎĞďǀŽďĐŝ
ƉŽĚƉŽƌĂŬƵůƚƵƌŶşĐŚĂƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉĐŚ
ĂŬƚŝǀŝƚ
ƉŽĚƉŽƌĂƐƉŽƌƚŽǀŶşĐŚĂŬƚŝǀŝƚ

ϭϱϬ

ϭϯϬ

ϭϮϵ

ϭϬϬ

ϳϴ

ϴϰ
ϲϳ
ϰϵ

ϰϴ

ϱϬ

ϭϮϳ

ϭϭϱ

ϯϬ

ϯϵ

ƉĠēĞŽǀĞƎĞũŶŽƵǌĞůĞŸĂƉƌŽƐƚƎĞĚşǀ
ŽďĐŝ
ŽƉƌĂǀĂƉĂŵĄƚĞŬǀŽďĐŝ
ŽƉƌĂǀǇĂďƵĚŽǀĄŶşŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ
ƉĠēĞŽǎŝǀŽƚŶşƉƌŽƐƚƎĞĚşĂŬƌĂũŝŶƵ

Ϭ

ũŝŶĠ


:ŝŶĠŽĚƉŽǀĢĚŝ͗
ĚĢƚƐŬĠŚƎŝƓƚĢ
ĚŽŵŽǀƉƌŽƐĞŶŝŽƌǇ
ĐǇŬůŽƐƚĞǌŬĂ;ĚŽDŝůŽƚŝĐ͕ĚŽDŝůŽƚŝĐŬĞƓŬŽůĞ͕sƌĂĐŽǀ͖ƉƌŽƉŽũĞŶşƐŽŬŽůŶşŵĂ͖ZĂƚşƓŬŽǀŝĐͿ
ĐŚŽĚŶşŬǇ;ǀǉƐƚĂǀďĂĂƷĚƌǎďĂŶĂĨƌĞŬǀĞŶƚŽǀĂŶǉĐŚŵşƐƚĞĐŚ͖ǀƵů͘h,ƷƓƚşŬĂ͖ŽĚƐƚĂĚŝŽŶƵŬ
ǌĂƐƚĄǀŬĄŵͿ
ŽŵĞǌĞŶşƌǇĐŚůŽƐƚŝ;ŶĂŚůĂǀŶşƵůŝĐŝ͖ǌƉŽŵĂůŽǀĂĐşƉƌĄŚǀƵů͘ZƷĚŶŝĐŬĄ͖ǌƉŽŵĂůŽǀĂĐşŽƐƚƌƽǀŬǇ
ƉƎŝǀũĞǌĚƵĂǀǉũĞǌĚƵǌŽďĐĞ͖ǀƵůŝĐşĐŚďĞǌĐŚŽĚŶşŬƽŽŵĞǌŝƚƌǇĐŚůŽƐƚŶĂϯϬŬŵͬŚŽĚ͖ŝŶƐƚĂůĂĐĞ
ƷƐĞŬ͘ŵĢƎĞŶşƌǇĐŚůŽƐƚŝ͖ƌĂĚĂƌŶĂŵĢƎĞŶşƌǇĐŚůŽƐƚŝŽĚZĂƚşƓŬŽǀŝĐ͖ǀǇďƵĚŽǀĂƚĂůĞŐĂůŝǌŽǀĂƚ
ƷƐĞŬŽǀĠŵĢƎĞŶşƌǇĐŚůŽƐƚŝƐŵĢƌsƌĂĐŽǀʹZĂƚşƓŬŽǀŝĐĞ͖ƌĂĚĂƌ͕ǌƉŽŵĂůŽǀĂĐşƉĄƐǇͿ
ŬŽŵƉŽƐƚĠƌǇƉƌŽŽďēĂŶǇ
ĐŚǇďşǀǇǎŝƚşƉƌŽƐƉŽƌƚŽǀŶşƌǇďĄƎĞ͖ƉŽĚƉŽƌĂƐƉŽƌƚŽǀŶşŵƵƌǇďĂƎĞŶş͖ďƵĚŽǀĂƚƌǇďŶşŬƉƌŽ
ƐƉŽƌƚŽǀŶşƌǇďŽůŽǀ
ŶŽǀǉŬƵůƚƵƌŶşĚƽŵ
ƉĂƌŬŽǀŝƓƚĢ͕ƉĂƌŬŽǀĂĐşŵşƐƚĂŬŽůĞŵĨŽƚďĂů͘ŚƎŝƓƚĢ
ƐůƵǎďǇƉƌŽƐĞŶŝŽƌǇ
ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͕ǀŽĚŽǀŽĚ
ŬŽŶƚĞũŶĞƌǇŶĂďŝŽŽĚƉĂĚ
ǀǉƐĂĚďĂƐƚƌŽŵƽƉŽĚĠůƐŝůŶŝĐĞ͖ǀŽďĐŝ
ďǇƚǇƉƌŽƐĞŶŝŽƌǇ
ƌĞŵşǌŬǇŽŬŽůŽsĂĐĞŶŽǀŝĐ͖ƐŶŝǎŽǀĂƚǀǇƉĂƎŽǀĄŶşǀŽĚǇʹƌĞŵşǌŬǇ
ǌƉĞǀŶŝƚĂƵĚƌǎŽǀĂƚƉŽůŶşĐĞƐƚƵŽĚŬŽƐƚĞůĂƉŽēĞƌƉĂĐşƐƚĂŶŝĐŝ
ǀǇēŝƐƚŝƚǀŽĚŶşƉƎşŬŽƉ
ŽƉƌĂǀĂŬĂŶĂůŝǌĂĐĞƵů͘h,ƎŝƓƚĢ


ϭϳ

ϮϬ
ϭϲ
ϵ
ϴ

ϳ
ϰ
ϰ
ϯ
ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϭ
ϭ
ϭ

ĚŽŵĄĐşƉŽƚƎĞďǇ
ŽƉƌĂǀĂǀĂƌŚĂŶǀŬŽƐƚĞůĞ
ƉƌŽƓŬŽůĄŬǇĐĞƐƚĂĚŽDŝůŽƚŝĐ
ƵƉƌĂǀŝƚƵǎşǀĄŶşŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞŶĂsŝŶŽŚƌĄĚŬǇ
ŽďŶŽǀŝƚǀŽĚŶşƉůŽĐŚǇĂƉŽŵŽĐŝŬǌşƐŬĄŶşĚŽƚĂĐşŶĂǀŽĚƵŝǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚĞĐŚ
ůĞƐŽƉĂƌŬ
ǀşĐĞĂŬĐşƉƌŽŵůĂĚĠ
ŽĚďĂŚŶĢŶşƌǇďŶşŬƵZĂƓĞůŝŶĂ
ƐŽĐŝĄůŶşďǇƚǇ
ƓŬŽůŶşũşĚĞůŶĂǀďƵĚŽǀĢa
ǀĞƎĞũŶĠŚƎŝƓƚĢ
ŶĂǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀş
ŽďĞĐďǇŵĢůĂǀĞƐǀǉĐŚďƵĚŽǀĄĐŚǀǇƵǎşǀĂƚŽďŶŽǀŝƚĞůŶĠǌĚƌŽũĞĞŶĞƌŐŝĞ
ŽďĞĐǀǇƵǎşǀĂƚĚĞƓƛŽǀŽƵǀŽĚƵ
ŶĂŶĢĐŽ͕ŬĂŵŵƽǎŽƵũşƚŵĂŵŝŶŬǇƐŵĂůŝŶŬĂƚǉŵŝĚĢƚŵŝǀĞŶ
ƌŽǌƓşƎĞŶşŶĞďŽǌŵĢŶĂƉƌŽŐƌĂŵƽŶĂ<dʹŚůĂǀŶĢƐƉŽƌƚ
ǀǉƐƚĂǀďĂǀşĐĞƷēĞůŽǀĠƐƉŽƌƚ͘ŚĂůǇ
ŶĞƉƐĂƚďĂƌǀŽƵŐƌĂƚƵůĂĐĞŶĂǀĞƎĞũŶĠŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ
ŶĞǀǇŚŽǀƵũşĐşƐŝůŶŝĐĞʹƉƌƽũĞǌĚŽďĐşZĂƚşƓŬŽǀŝĐĞʹsƌĂĐŽǀ
ƵďƌĂƚŶĂŬĄĐĞŶşƐƚƌŽŵƽ
ƉŽǌĞŵŬŽǀĠƷƉƌĂǀǇ
ǀǇƎĞƓŝƚŽĚƚŽŬĚĞƓƛŽǀĠǀŽĚǇǌĞƐƚƎĞĐŚǀƵůŝĐŝh,ƎŝƓƚĢ
ǀşĐĞŵşƐƚǀĞƓŬŽůĐĞĂĚĞůƓşƉƌŽǀŽǌŶşĚŽďĂ
ǀǉƐĂĚďĂŬǀĞƚŽƵĐşĐŚŬĞƎƽ
ƉŽĚƉŽƌĂǌĞŵĢĚĢůƐƚǀşĂĐŚŽǀƵŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉĐŚǌǀşƎĂƚ
ǀǇďƵĚŽǀĄŶşƌǇďŶşŬƽĂŶĄĚƌǎşŶĂĚĞƓƛŽǀŽƵǀŽĚƵ
ŐĂƌĄǎĞ
ŽĚƉŽēşǀĂĚůĂ͕ŽĚƉ͘ŬŽƓĞ
ƐŶşǎĞŶşƉŽƉůĂƚŬƵǌĂ^<K
ŶĂƉŽŵŶşŬƵƉĂĚůǉĐŚŽďŶŽǀŝƚĂǌǀŝĚŝƚĞůŶŝƚũŵĠŶĂ
ĚƽƐƚŽũŶĢũƓşďƵĚŽǀĂƉƌŽƉŽƓƚƵĂǌĚƌĂǀŽƚŶşƐƚƎĞĚŝƐŬŽ
ǀŽůŶĢƉƎşƐƚƵƉŶǉĐŚƐƉŽƌƚŽǀŝƓƛʹŶĞƉůĂĐĞŶǉĐŚ
ƐŵƵƚĞēŶşƐşŸ
ǀǇďƵĚŽǀĄŶşƉƌƽŵǇƐůŽǀĠǌſŶǇ
ǌĄŬĂǌƉĂƌŬŽǀĄŶşĂƵƚŶĂǀĞƎĞũ͘ŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĐŚ
Ğů͘ǀĞĚĞŶşǀŽďĐŝǀĠƐƚǌĞŵş
ǀǇďƵĚŽǀĄŶşŶĄĚƌǎşŶĂǀŽĚƵ
ŬĂŵĞƌǇŶĂƉƌŽďůĠŵŽǀĄŵşƐƚĂ
ƐĚƌƵǎŽǀĂƚŵůĄĚĞǎĚŽŬƎĞƐƛĂŶƐŬŽͲƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐş
ƉŽĚƉŽƌĂŵĂŵŝŶĞŬƐŵĂůǉŵŝĚĢƚŵŝ
ǀǇďƵĚŽǀĄŶşǀşĐǀŽĚŶşĐŚƉůŽĐŚ
WŽǌŶ͘EĢŬƚĞƌĠƉƎşƐƉĢǀŬǇŵƵƐĞůǇďǉƚǌĚƽǀŽĚƵŽĐŚƌĂŶǇŽƐŽďŶşĐŚƷĚĂũƽǌŽďĞĐŶĢŶǇ͘








ϭϴ




ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ

dĂďƵůŬĂē͘ϮϮ͘ĂůƓşŶĄŵĢƚǇĂǀǌŬĂǌǇƉƌŽŽďĞĐŽĚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ͗
ǀǇďƵĚŽǀĄŶşĚŽŵƵƉƌŽĚƽĐŚŽĚĐĞ͖ǀǉƐƚĂǀďĂĚŽŵƵĚƽĐŚŽĚĐƽ͖ĐŚǇďşĚƽŵƉƌŽƐĞŶŝŽƌǇ͖ďǇĚůĞŶş
ƉƌŽƐĞŶŝŽƌǇ
sşĐĞŬƌŽƵǎŬƽƉƌŽĚĢƚŝ
ēĂƐƚĢũƓşŵĢƎĞŶşƌǇĐŚůŽƐƚŝǀŽǌŝĚĞů͖ǌƌĞĂůŝǌŽǀĂƚŵĢƎĞŶşƌǇĐŚůŽƐƚŝŽůŶşŬŽŶĞĐ͖ǌƉŽŵĂůŽǀĂĐşƉƌĄŚ͕
ŽŵĞǌĞŶşƌǇĐŚůŽƐƚŝZƷĚŶŝĐŬĄ͖ĚŽƉƌĂǀŶşƐŝƚƵĂĐĞʹƌǇĐŚůŽƐƚ͖ŬŽŶƚƌŽůŽǀĂƚƌǇĐŚůŽƐƚĂƵƚǀŽďĐŝ͖ƌĂĚĂƌ͕
ŬĂŵĞƌǇ
ŶĞůşďşƐĞŵŝƷĚƌǎďĂĐŚŽĚŶşŬƽǀǌŝŵŶşŵŽďĚŽďş͖ƷĚƌǎďĂƐŝůŶŝĐĂĐŚŽĚŶşŬƽǀǌŝŵŶşŵŽďĚŽďş
ŶŝǎƓşƉŽƉůĂƚĞŬǌĂƐǀŽǌŽĚƉĂĚƵ
ĨŝŶ͘ƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇũĚŽƵƐƉŽƌƚŽǀĐƽŵ͕ĂůĞŶŝŬĚŽŶĞƐƉŽƌƚƵũĞ͕ƚĂŬǎĞũĞƚŽǌďǇƚĞēŶĠ
ĐŚǇďşĚĢƚƐŬĠŚƎŝƓƚĢƉƌŽŵĂŵŝŶŬǇƐĚĢƚŵŝ͖ŚƎŝƓƚĢƉƌŽŶĞũŵĞŶƓşĚĢƚŝ͖ĐŚǇďşŚƎŝƓƚĢƉƌŽŵĂůĠĚĢƚŝ͖ĐŚǇďş
ŵŽĚĞƌŶşĚĢƚƐŬĠŚƎŝƓƚĢǀĐĞŶƚƌƵŽďĐĞ͖ŶĞĚŽƐƚĂƚĞŬĚĢƚƐŬǉĐŚŚƎŝƓƛ͖ĐŚǇďşƚƵĚĢƚƐŬĄŚƎŝƓƚĢͲũĞĚŝŶĠŚƎŝƓƚĢ
ŶĂĐĞůŽƵŽďĞĐũĞǀĞƓŬŽůĐĞĂƚŽũĞŶĞƉƎşƐƚƵƉŶĠƉƌŽŽƐƚĂƚŶş͘EĂƚĂŬǀĞůŬŽƵŽďĞĐďǇũŝĐŚƚƵŵŽŚůŽďǉƚ
ǀşĐĞ͘ŚǇďşƚĂĚǇĚĢƚƐŬĄŚƎŝƓƚĢͲƉƌŽĚĢƚŝĂŶĞƉƌŽƚǇĐŽƉŽƉşũşƉŝǀŽƉŽĚůŝƉĂŵŝ͖ĚŽďƎĞǀǇďĂǀĞŶĠĚĢƚƐŬĠ
ŚƎŝƓƚĢ͖ƵĚĢůĂƚŚƎŝƓƚĢƉƌŽŵĂůĠĚĢƚŝͲƉşƐŬŽǀŝƓƚĢ͕ŚŽƵƉĂēŬǇ͙
ďǇůŽďǇĚŽďƌĠ͕ŬĚǇďǇƐĞǌĚƌĂǀŝůŽ͊
ŶĞũǀşĐŵŝǀĂĚşǀŽďĐŝƉĂŶy͖ƉĂŶy͘ƐĞĚşƉŽĚůŝƉĂŵŝĂŽƚƌĂǀƵũĞƐƉŽůƵŽďēĂŶǇ͖ŶĞůşďşƐĞŵŝ͕ŬĚǇǎŶĄŵ
ŶĞƉƎŝǌƉƽƐŽďŝǀşƉŽĚŶĂƉŝůşƐƉŽůƵŽďēĂŶĠǀǇƐĞĚĄǀĂũşĐşƉŽĚůŝƉĂŵŝ͕ŵŽēşŶĂŶĂƓĞĚŽŵǇ͖ŽĚƐƚƌĂŶŝƚƉĂŶĂ
y͘hǎƐĞƚŽŶĞĚĄǀǇĚƌǎĞƚ͕ĐŽƉƎĞĚǀĄĚşŶĂůĂǀŝēŬĄĐŚƉŽĚůŝƉĂŵŝ͖ŶĞůşďşƐĞŵŝƉŽĚŶĂƉŝůşƐƉŽůƵŽďēĂŶĠ
ƐĞĚşĐşƉŽĚůŝƉĂŵŝĂŵŽēşĐşŶĂŶĂƓĞĚŽŵǇ͖ŶĞũǀşĐŶĄƐŽďƚĢǎƵũĞƉĂŶy͘ĞũƚĞŵƵƚĂŵǌĄĐŚŽĚ͕ĂƛŶĄŵ
ŶĞŵŽēşŶĂĚŽŵǇ͖ŶĞǀŚŽĚŶĠŬŽŶǌƵŵŽǀĄŶşĂůŬŽŚŽůƵƉŽĚůŝƉĂŵŝͲǀŝĚşƚŽĚĢƚŝ͖ŶĞǀŚŽĚŶĠŬŽŶǌƵŵŽǀĄŶş
ĂůŬŽŚŽůƵƉŽĚůŝƉĂŵŝͲǀŝĚşƚŽĚĢƚŝ
ƓƉĂƚŶĠƉĂƌŬŽǀĄŶşƉƎĞĚŽďĐŚŽĚǇ͖ǌƌƵƓŝƚƉĂƌŬŽǀĄŶşŬĂŵŝŽŶƽǀŽďĐŝ͖ŶĞƉĂƌŬŽǀĂƚĂƵƚĂǀŶŽĐŝŶĂƐŝůŶŝĐŝ
Ƶů͘ĂũŬŽǀĂ͖ǀǇƎĞƓŝƚƉĂƌŬŽǀĄŶşǀƵůŝĐŝ:ĞǌĠƌŬĂ͖ǀǇƎĞƓŝƚƉĂƌŬŽǀĄŶşǀƵůŝĐşĐŚŽďĐĞ͕ƉŽĚĠůŶĠƉĂƌŬŽǀĂĐş
ŵşƐƚĂƵǀŽǌŽǀŬǇ͖ƉĂƌŬŽǀĄŶşŶĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĐŚ͖ƉĂƌŬŽǀĄŶşŶĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĐŚ͖ǀşĐĞƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚŵşƐƚ
ƉƎĞĚŽďĐŚŽĚǇ͖ƚƌǀĂůĠƉĂƌŬŽǀĄŶşŶĂƐŝůŶŝĐŝǀēĞƚŶĢŬĂŵŝŽŶƽ͖ŬĂŵŝŽŶǇŶĂƐŝůŶŝĐşĐŚƵů͘ZĂƚşƓŬŽǀƐŬĄ͕
ŽƐŽďŶşĂƵƚĂŶĂƐŝůŶŝĐŝŶĞďŽŶĂĐŚŽĚŶşĐşĐŚ͖ǀŽŬŽůşŚƎŝƓƚĢƉĂƌŬŽǀĄŶş͖ďǇůŽďǇƚƎĞďĂƉĂƌŬƵũşĐşĂƵƚĂ
ŶĂƐŝůŶŝĐŝ:ĞǌĠƌŬĂŶĢũĂŬǉŵǌƉƽƐŽďĞŵƎĞƓŝƚ͕ũĞƚŽŽďĞĐŶşƉŽǌĞŵĞŬ͘<ĂǎĚǉŵĂũŝƚĞůĂƵƚĂŵĄϭŶĞďŽϮ
ŶĄũĞǌĚǇƵĚŽŵƵŶĞďŽŐĂƌĄǎ͘WƌŽďĞǌƉĞēŶŽƐƚďǇƐƚĞƚŽŵĢůŝƎĞƓŝƚ͕ĂƛƉůĂƚşƉĂƌŬŽǀŶĠ͘
ǀůĄƓƚĢƉƌŽĐǇŬůŝƐƚǇũĞƚŽƚĂŵŶĞďĞǌƉĞēŶĠ͖ƉĂƌŬŽǀĄŶşŶĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĐŚ
ƉƌŽēŶĞŶşďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀǉƉƎşƐƚƵƉĚŽ<͍
ǌĄŬĂǌŶĂƉŽƵƓƚĢŶşďĂǌĠŶƽǀŽďĚŽďşƐƵĐŚĂ
ŚƚĢůĂďǇĐŚ͕ĂďǇďǇůǀŽďĐŝǌĄŬĂǌƉŽƵǎşǀĂƚZŽƵŶĚƵƉŶĂŽďĞĐŶşĐŚƉŽǌĞŵĐşĐŚĂĐŚŽĚŶşĐşĐŚ͘EĢŬƚĞƎş
ůŝĚĠƐƚƎşŬĂũşĐŚŽĚŶşŬƉƎşŵŽǀŵşƐƚĞĐŚ͕ŬĚĞƐŝŚƌĂũşĚĢƚŝ͘
ƉĂƌŬŽǀŝƓƚĢƵŚƎďŝƚŽǀĂʹǌŵĢŶŝƚǀǉũĞǌĚ
KďĞĐďǇŵĢůĂďǉƚƉŽƐĄǌĞŶĂƐƚƌŽŵǇʹŬDŝůŽƚŝĐşŵ
:ĞƚƎĞďĂĐŚŽĚŶşŬŽĚƉĞŬĄƌŶǇŬĞƓŬŽůĐĞ
ƵŵŽǎŶŝƚƉƌƽũĞǌĚŵĂũŝƚĞůƽŵǀŝŶŽŚƌĂĚƽƉƎĞƐĐǇŬůŽƐƚĞǌŬƵ
ǌǀǉƓŝƚďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶĂƉƎĞĐŚŽĚĞĐŚĂǀǇƚǀŽƎŝƚǌƉŽŵĂůŽǀĂĐşƉƌǀŬǇƉƌŽĂƵƚĂŶĂŚůĂǀŶşƐŝůŶŝĐŝ
ǀǇƐǇƉĂƚƉƎşũĞǌĚŽǀŽƵĐĞƐƚƵŬĞŬŽƐƚĞůƵ;ƐƉĄƌǇͿ
ŽĚǀĄĚĢŶşĚĞƓƛ͘ǀŽĚǇǌŽďĐĞʹǀŽĚĂǌĞƐƚƎĞĐŚZŽĚƚĠŬĄƉƌǇē
ǌƎşǌĞŶşũĞĚŶŽƚŬǇĚŽďƌŽǀŽůŶǉĐŚŚĂƐŝēƽ
ĂŬƚŝǀŶĢƎĞƓŝƚŶĞƉŽƎĄĚĞŬǀŽďĐŝ
ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĄĚŽƉƌĂǀŶşǌŶĂēĞŶşǀŽďĐŝ;Ƶů͘ZƷĚŶŝĐŬĄͿ
ĐŚǇďşƚĂĚǇĐǇŬůŽƐƚĞǌŬǇŶĂDŝůŽƚŝĐĞ͕ZĂƚşƓŬŽǀŝĐĞĂsƌĂĐŽǀ͖ĐǇŬůŽƐƚĞǌŬĂDŝůŽƚŝĐĞ͕sƌĂĐŽǀ͖ďƵĚŽǀĄŶş
ĐǇŬůŽƐƚĞǌĞŬZĂƚŝƓŬŽǀŝĐĞ͕DŝůŽƚŝĐĞ͕sƌĂĐŽǀ͖ďƵĚŽǀĄŶşĐǇŬůŽƐƚĞǌĞŬ͖ĐǇŬůŽƐƚĞǌŬĂDŝůŽƚŝĐĞ͖ĐǇŬůŽƐƚĞǌŬĂ
ĚŽaDŝůŽƚŝĐĞ͖ĐŚǇďşĐǇŬůŽƐƚĞǌŬĂĚŽDŝůŽƚŝĐ͖ĐǇŬůŽƐƚĞǌŬĂsĂĐĞŶŽǀŝĐĞʹDŝůŽƚŝĐĞ͕
ůşďşƐĞŵŝDaĂa
ǀǇďƵĚŽǀĂƚƚĢůŽĐǀŝēŶƵƵDa͖ǀĢƚƓşƚĢůŽĐǀŝēŶƵ
ǀǇďƵĚŽǀĂƚŵƵůƚŝĨƵŶŬēŶşĚƽŵƐďǇƚǇƉƌŽƐĞŶŝŽƌǇ


ϭϵ

ƉŽǌĞŵŬŽǀĠƷƉƌĂǀǇ
ůĞƉƓşƉƌŽƐƚŽƌǇƉƌŽŬŶŝŚŽǀŶƵ
ƓŬŽůŶşũşĚĞůŶĂ
ǀǇďƵĚŽǀĄŶşŝŶĚƵƐƚƌŝĄůŶşǌſŶǇŶĂŽŬƌĂũŝŽďĐĞ
ǀǇƚǀŽƎĞŶşƉƌĂĐŽǀŶşĐŚŵşƐƚǀŽďĐŝ
ǀǉƐĂĚďĂƐƚƌŽŵƽŬŽůĞŵŽďĐĞ
ƵŵŽǎŶŝƚũşǌĚƵĐǇŬůŝƐƚƽƉŽĐŚŽĚŶşĐşĐŚ
ŽĐŚƌĂŶĂǀŽĚŶşƉůŽĐŚǇƉƎĞĚďŽďƌĞŵ
ŽĚďĂŚŶĢŶşƌǇďŶşŬƵZĂƓĞůŝŶĂ
ũĞƌĂĚŽƐƚƐĞĚşǀĂƚ͕ũĂŬũĞŶĂƓĞǀĞƐŶŝēŬĂēşŵĚĄŚĞǌēş
ƉŽĚĢŬŽǀĄŶşǀĞĚĞŶşŽďĐĞʹǀƎĞůǉĚşŬ
tƵŚƎďŝƚŽǀĂʹŽŬŽůşŚƌŽǌŶĠ
ŬůŝĚŽǀĄǌſŶĂʹŵĂŵŝŶŬǇƐŬŽēĄƌŬǇĂŚƌĂĐşƉƌǀŬǇ
ƐǀŽǌŽďēĂŶƽǀŶĞĚĢůŝŶĂŵƓŝƐǀĂƚŽƵ
ŶĞůŝďşƐĞŵŝǌŝŵŶşƷĚƌǎďĂĐŚŽĚŶşŬƽ
ƉƎĞƐǀĢĚēŝƚŽďēĂŶǇ͕ǀũĞũŝĐŚǎŵĂũĞƚŬƵũƐŽƵǌĐŚĄƚƌĂůĠĚŽŵǇ͕ŬƚĞƌĠŚǇǌĚşŽďĞĐŽũĞũŝĐŚŽĚƐƚƌĂŶĢŶş
ŶĞƐŽƵŚůĂƐşŵ͕ĂďǇƐĞŽďĞĐƌŽǌƓŝƎŽǀĂůĂŶĂƷŬŽƌůĞƐĂ͕ŬĄĐşŵĞǌĚƌĂǀĠůĞƐǇ͕ĂƉƎŝƚŽŵũƐŽƵǀĚĢĚŝŶĢ
ƉƌĄǌĚŶĠďĂƌĄŬǇ͖ŶĞƐŽƵŚůĂƐşŵƐǀǇŬĄĐĞŶşŵůĞƐĂĂŶĂŚƌĂǌĞŶşŶŽǀǉŵŝĚŽŵǇ͖ŬĄĐĞŶşǌĚƌĂǀǉĐŚƐƚƌŽŵƽ͖
ŶŽǀĄďǇƚŽǀĄǀǉƐƚĂǀďĂŶĂƷŬŽƌůĞƐĂ͖ŬĄĐĞŶşƐƚƌŽŵƵƉƌŽďǇƚŽǀŽƵǀǉƐƚĂǀďƵ͖ũƐĞŵƉƌŽƚŝŬĄĐĞŶşůĞƐƵŶĂ
ƷŬŽƌǀǉƐƚĂǀďǇŶŽǀǉĐŚĚŽŵƵ͘WŽĚƉŽƌĂƉƌŽŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşǀǉƐƚĂǀďƵŶĂǀůĂƐƚŶşĐŚƉŽǌĞŵĐşĐŚ͖ŶĞŬĄĐĞƚ
ůĞƐǇ͕ĂŶŝŶĂƷŬŽƌǀǉƐƚĂǀďǇ͖ŶĞŬĄĐĞƚůĞƐǇǀŽŬŽůşŽďĐĞ͖ǀŽďĞĐŶşĐŚůĞƐşĐŚƐĞĚƎĞǀŽũĞŶƚĢǎş͕ĂůĞǎĄĚŶĠ
ŶŽǀĠƐƚƌŽŵǇƐĞŶĞǀǇƐĂǌƵũş͖
ŬĂŵŝŽŶǇŶŝēşƐŝůŶŝĐŝƉƎŝƉĂƌŬŽǀĄŶşǀůĞƐĞƵƓŬŽůŬǇ
ŶĞƉŽĚƉŽƌŽǀĂƚǀǉƐƚĂǀďƵĐǇŬůŽƐƚĞǌĞŬ͕ĐǇŬůŝƐƚŝĚĢůĂũşŶĞƉŽƎĄĚĞŬ͕ŬƌŽŵĢĐǇŬůŽƐƚĞǌŬǇĚŽDŝůŽƚŝĐ
ĚŽƓŬŽůǇ͖ŶĞďƵĚŽǀĂƚĚĂůƓşĐǇŬůŽƐƚĞǌŬǇ
ǀĂĚşŵŝŶĞƵŬůşǌĞũşĐşƉĞũƐŬĂƎŝ͖ǀǇƎĞƓŝƚƉĞũƐŬĂƎĞǀŽďĐŝ͖ŶĞůşďşƐĞƉŽďşŚĄŶşƉƐƽƉŽǀƐŝ͖ǀĞŶēĞŶşƉƐƽǀŽďĐŝ͖
ǀĞŶēĞŶşƉƐƽǀŽďĐŝ͖ƉĞũƐŬĂƎŝƐŝŶĞƵŬůşǌş͖ƉŽďşŚĄŶşƉƐƽƉŽŽďĐŝ͖ǀŽůŶĠƉŽďşŚĄŶşƉƐƽͲǌŶĞēŝƓƛƵũşĂŶŝēş
ƉƎĞĚǌĂŚƌĄĚŬǇ͖ǀŽůŶĢƉŽďşŚĂũşĐşƉƐŝ͖sĂĚşŵŝƉƐşĞǆŬƌĞŵĞŶƚǇ͖WĞũƐŬĂƎŝ͕ŬƚĞƎşƐŝŶĞƵŬůşǌşƉŽƐǀǉĐŚ
ŵĂǌůşēĐşĐŚƚƌĞƐƚĂƚĂƚŝŬƚĞƎşŶĞǀşĐŽũĞƐďĢƌŶǉĚǀƽƌĨĂĐŬŽǀĂƚ͘ǆŬƌĞŵĞŶƚǇ͖ƉŽŬƵƚǇƉƌŽǀŽůŶĠƉŽďşŚĂũşĐş
ƉƐǇ͖ŶĞůşďşƐĞŵŝ͕ǎĞŵĂũŝƚĞůĠƉƐĂǀŝĚş͕ũĂŬƐĞƌĞĚŽǌĂŚƌĄĚŬǇ͕ŶĢŬĚǇŝŶĂƐĐŚŽĚǇĂŬůŝĚŶĢũĚĞĚĄů͘
ǀşĐĞƐƉŽũƽŶĂsƌĂĐŽǀĂǌƉĢƚ͕ŬƚĞƌĠŶĂǀĂǌƵũşŶĂǀůĂŬ
ŶĞũƐŽƵƐƚĂǀĞďŶşŵşƐƚĂ͖ǎĄĚŶĄŵŽǎŶŽƐƚǌşƐŬĂƚƐƚĂǀĞďŶşŵşƐƚŽ͖ǀǇŬŽƵƉŝƚƉŽǌĞŵŬǇŶĂŶŽǀǉƐƚĂǀĞďŶş
ŽďǀŽĚ;ϭ͕ϮͿ͖ǀǉŬƵƉƉŽǌĞŵŬƽƉƌŽƐƚĂǀĞďŶşŽďǀŽĚ͖ƌŽǌǀŽũďǇƚŽǀĠǌĄƐƚĂǀďǇ͕ƐƚĂǀĞďŶşŵşƐƚĂ͖ũĞ
ƐŵƵƚŶĠ͕ǎĞůŝĚŝ͕ŬƚĞƎşǌĚĞǀǇƌŽƐƚůŝ͕ĐŚƚĢůŝďǇǌĚĞǌĂůŽǎŝƚƌŽĚŝŶƵ͕ŶĞŵĂũşŵŽǎŶŽƐƚƉŽƐƚĂǀŝƚǌĚĞďĂƌĄŬ
ĂďǇĚůĞƚƚĂĚǇŝŶĂĚĄůĞ͘WƌŽƚŽŽĚĐŚĄǌşũŝŶĂŵ͕ƚşŵƵďǉǀĄŽďēĂŶƵĂǌǀǇƓƵũĞƐĞǀĢŬŽǀǉƉƌƽŵĢƌ͘hǀŽůŶĢŶş
ƉŽĚŵşŶĞŬƉƌŽŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşǀǉƐƚĂǀďƵ͕ǌĂŵĞǌĞŶşƐĂƚĞůŝƚŶşǀǉƐƚĂǀďǇŶĂůĞƐŶşĐŚƉŽǌĞŵĐşĐŚ͖ĐŚǇďş
ƐƚĂǀĞďŶşŵşƐƚĂ͖ǎĄĚŶĄďǇƚŽǀĄǀǉƐƚĂǀďĂ͕ŶĞũƐŽƵƐƚĂǀĞďŶşƉŽǌĞŵŬǇǀŽďĐŝ͕ŵůĂĚşŶĞŵĂũşŬĚĞďǇĚůĞƚ͖
DĢůŽďǇƐĞƐƚĂǀĢƚǀşĐĞďǇƚƵĂĐŚǇďşƐƚĂǀĞďŶşŵşƐƚĂ͖ƐƚĂǀĞďŶşŵşƐƚĂʹǎĄĚŶĠƉƌŽƚĞŬēŶşĂŶĂĚƌŽǌŵĢƌŶĠ
ŬůŝĚŽǀĄǌſŶĂʹƉĂƌŬ
tƵŚƎďŝƚŽǀĂ
ƐǀşĐĞŶşǀĞůĠďŬĄĐŚ
ƐƚĄŶŬŽǀǉƉƌŽĚĞũƵsĞēĞƌŬǇ
ǌůĞƉƓĞŶşǌĚƌĂǀŽƚŶşƉĠēĞ͖ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚƐĚĢƚƐŬŽƵĚŽŬƚŽƌŬŽƵ͖ǀǉŵĢŶĂĚĢƚƐŬĠŚŽŝƉƌĂŬƚŝĐŬĠŚŽ
ůĠŬĂƎĞ͖ǌůĞƉƓĞŶşǌĚƌĂǀŽƚŶşƉĠēĞ͖ŽďǀŽĚŶşůĠŬĂƎ͖ǀǇďƵĚŽǀĂƚƉƌŽƐƚŽƌǇƉƌŽŶŽǀĠŚŽƉƌĂŬƚŝĐŬĠŚŽůĠŬĂƎĞ͕
ŬƚĞƌǉďƵĚĞůĠēŝƚ͖:ŝŶŽƵƉ͘ĚŽŬƚŽƌŬƵ͖ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚƐůĠŬĂƎŬŽƵ͕ǀǇŵĢŶŝƚƉ͘ĚŽŬƚŽƌŬƵ͕ƓƉĂƚŶĠ
ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀşͲŶŽǀŽƵƉĂŶşĚŽŬƚŽƌŬƵ͖ůĞƉƓşƉƎşƐƚƵƉǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀş͖ǀǇŵĢŶŝƚƌĄĚŽďǇůĠŬĂƎŬƵ͕
ĂƛŶĞŵƵƐşŵĞũĞǌĚŝƚũŝŶĂŵ
ŵŽǎŶŽƐƚǀǇƵǎŝƚşŚůŽƵďŬŽǀǉĐŚǀƌƚƽŶĂƵǎŝƚŬŽǀŽƵŝƉŝƚŶŽƵǀŽĚƵ
ǀǇďƵĚŽǀĂƚŶĂďşũĞēŬƵƉƌŽĞůĞŬƚƌŽŵŽďŝůǇ
ƌŽǌĚĢůŽǀĄŶşŬŽŵƉŽƐƚĠƌƽ͖ŶĄŬƵƉŬŽŵƉŽƐƚĠƌƽ



ϮϬ

ŽƐĂĚŝƚŚƎďŝƚŽǀǌĞůĞŶş
ŵĂũŝƚĞůĠƉŽůşēĞŬďǇũĞŵĢůŝŽďĚĢůĄǀĂƚ
ďĂŐĂƚĞůŝǌŽǀĄŶĂƓŝŬĂŶĂŶĂa
ƷƉƌĂǀĂĂǀǉƐĂĚďĂǌĞůĞŶĢ
ƚƎşĚŝƚŽĚƉĂĚ͖ůĠƉĞƉŽĚƉŽƎŝƚƚƎşĚĢŶşŽĚƉĂĚƵ͖ƉůĂƚşƐĞƐƚĞũŶĢ͕ũĞƐƚůŝŵĄŶĢŬĚŽϭƉŽƉĞůŶŝĐŝĂƚƎşĚşŽĚƉĂĚ
ĂĚƌƵŚǉŵĄϯƉŽƉĞůŶŝĐĞĂŽĚƉĂĚŶĞƚƎşĚş͖ǎĄĚŶĄŵŽƚŝǀĂĐĞŬƚƎşĚĢŶşŽĚƉĂĚƵͲŶĂƉƎ͘ŶŝǎƓşƉŽƉůĂƚŬǇ
ǌĂƐǀŽǌ͖ŶĞůşďşƐĞŵŝǀǇƐŽŬĠƉŽƉůĂƚŬǇǌĂŽĚǀŽǌ^<K͖ŶĞƉŽƎĄĚĞŬǀŽďĐŝ͖ĚƌĂŚǉƐǀŽǌŬŽŵƵŶĄůŶşŚŽ
ŽĚƉĂĚƵ͖ƐŶşǎĞŶşƉŽƉůĂƚŬƽǌĂŽĚƉĂĚ͖ǀǇƐŽŬĠƉŽƉůĂƚŬǇǌĂŽĚƉĂĚ͖ƉŽƉůĂƚŬǇǌĂŽĚƉĂĚ͖ĚŝǀŽŬĠƐŬůĄĚŬǇ
ǀůĞƐĞĂŽŬŽůşŽďĐĞ͖ůŝĚĠǀǇǀĄǎĞũşŽĚƉĂĚĚŽůĞƐĂ͖ŶĞƉŽƎĄĚĞŬǌĂĚŽŵǇŶĂƉŽǌĞŵĐşĐŚŽďĐĞͲǌƉŽƉůĂƚŶŝƚ͖
ŶĞƉŽƎĄĚĞŬǀŽďĐŝ;ŽĚƉĂĚŬǇŵŝŵŽŬŽƓĞͿ͖ŶĞǀǇƎĞƓĞŶǉďŝŽŽĚƉĂĚƉƌŽŶŽǀĠĚŽŵǇ͖ǌĂǌŶĞēŝƓƚĢŶşŽďĐĞ
ĂŽŬŽůşƉƎşƐŶĠƚƌĞƐƚǇ͖ĚůŽƵŚŽĚŽďǉŶĞƉŽƎĄĚĞŬƵĚŽŵƵ
ǌĂĐŚŽǀĂƚƉŽƓƚƵǀŽďĐŝ͖ƉŽƓƚĂǀŽďĐŝ
ŶĞŽďĚĢůĂŶĠƐŽƵŬƌŽŵĠƉŽǌĞŵŬǇǀŽŬŽůşŽďĐĞ
ǌŬƵůƚƵƌŶĢŶşǌĞŵĢĚĢůƐŬǉĐŚƉŽǌĞŵŬƽǀŬĂƚĂƐƚƌƵŽďĐĞ
ƷƉƌĂǀǇƷŚŽƌƽŬŽůĞŵŽďĐĞ
ǀǇƎĞƓŝƚŵŽēĞŶşŶĂƉůŽƚǇĂǌĚŝƵ,ƷƓƚşŬĂ
ǌƎşǌĞŶşǀǉƌŽēŶşĐĞŶǇƉƌŽŵşƐƚŶşǌĂƐůŽƵǎŝůĠŽƐŽďŶŽƐƚŝ
ǌƎşǌĞŶşǌĄĐŚǇƚŶĠŚŽŬŽƚĐĞƉƌŽǌĂƚŽƵůĂŶĠƉƐǇ͖ƷƚƵůĞŬƉƌŽǌǀşƎĂƚĂ
ǌǀĞƎĞũŶĢŶşƐůƵǎĞďŶĂǁĞďƵŽďĐĞ
ƉŽĐŚǀĂůĂƉƌŽƉƌĂĐŽǀŶşŬǇƐďĢƌŶĠŚŽĚǀŽƌƵ
ƉŽŬƌĂēŽǀĂƚ͕ŬĚǇǎƚŽƚĂŬďƵĚĞƐƚĄůĞͲũĞƚŽĚŽďƌĠ
ŽďĞĐŶĞƉŽĚƉŽƌƵũĞŵşƐƚŶşƉŽĚŶŝŬĂƚĞůĞǀǇũŵĂƐƚĂǀĞďŶşĐŚ͕ŶĞǌĂĚĄǀĄũŝŵŽďĞĐŶşǌĂŬĄǌŬǇ
ƉŽĚƉŽƌĂĂŬƚŝǀŝƚʹŶĂƉƎ͘ĂƚůĞƚŝĐŬǉŬƌŽƵǎĞŬ
,ĂďĄŶƐŬǉƐŬůĞƉŽďůŽǎĞŶǉŵŽĚĞƌŶşŵŬĂŵĞŶĞŵʹĐŚƚĢůŽďǇƚŽƚƌŽĐŚƵƚƌĂĚŝĐĞ͊͊͊
ŽďĞĐǀĢŶƵũĞŶĞƷŵĢƌŶĠĨŝŶĂŶĐĞŶĂĨŽƚďĂůŽǀǉŬůƵď
ŶĂĚďǇƚĞēŶĄĨƵŶŬĐĞƵǀŽůŶĢŶĠŚŽŵşƐƚŽƐƚĂƌŽƐƚǇʹǀĞůŬĠŶĄůĂĚǇ
ƵŵşƐƚŝƚĚŽŽďĐĞĚŽƉƌĂǀŶşǌŶĂēĞŶş
ĐŚǇďşƐůƵƓŶĄƌĞƐƚĂƵƌĂĐĞ
ŽďĞĐďǇŵŽŚůĂŽďēĂƐƐǀŽůĂƚƉŽĚŶŝŬĂƚĞůĞ͕ŬƚĞƎşǌĚĞƉƽƐŽďşʹǀǉŵĢŶĂŬŽŶƚĂŬƚƽ͕ǌŬƵƓĞŶŽƐƚş͙͘
WŽƉůĂƚŬǇǌĂƉĂƌŬŽǀĄŶşŶĂƐŝůŶŝĐŝ
ŽďƵǀŶşŬ
ǌƵďŶşĂŵďƵůĂŶĐĞ
WƌŽƐşŵ͕ĂďǇǀǉƐůĞĚĞŬĂŶŬĞƚǇďǇůǌǀĞƎĞũŶĢŶ
ƵŚƎŝƓƚĢĐŚŽĚŶşŬǇ͕ƉƎŝƐƉŽƌƚŽǀŶşĐŚĂŬĐşĐŚŶĞŵĂũşĐŚŽĚĐŝĂŵĂŵŝŶŬǇƐŬŽēĄƌŬǇŬƵĚǇƉƌŽũşƚ
EĞĚŽƐƚĂƚĞēŶǉƚůĂŬŶĂŵĂũŝƚĞůĞƉŽǌĞŵŬƵǀĞ><,ƚĂŬ͕ĂďǇǀǌŶŝŬůƐŽƵǀŝƐůǉƵůŝēŶşƎĂĚƉĢŬŶǉĐŚ
ƐŬůĞƉƵ͕ŽďĞĐƐĞŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĢƐƚĂƌĄŽƐǀƽũŵĂũĞƚĞŬǀŽŬƌĂũŽǀǉĐŚēĄƐƚşŽďĐĞͲŶĢŬŽůŝŬůĞƚƐĞŶŝŬĚŽ
ŶĞƐƚĂƌĄŽƐƚƌŽŵǇŶĂ>ĞďĞĚŽǀĢ
^ƚŽēŶĠǀƌĄƚŝƚsĂŬƵĂŶĞŶĞĐŚĂƚůŝĚŝŽŬƌĄĚĂƚDŝůŽƚŝĐĞŵŝĂsůŬŽƓĞŵ
ǌĂĚƌǎĞŶşĚĞƓƛŽǀĠǀŽĚǇǀŵşƐƚĢĂŽŬŽůşsĂĐĞŶŽǀŝĐ͕ŽĐŚƌĂŶĂƉƎşƌŽĚǇ͕ƐĄǌĞŶşƐƚƌŽŵƵ
ŽŵĞǌĞŶşƉƌƽũĞǌĚƵŬĂŵŝŽŶŽǀĠĚŽƉƌĂǀǇ͖ǌĂŬĄǌĂƚƉƌƽũĞǌĚƵŬĂŵŝŽŶƵŶĂƓşŽďĐş
ǀĢƚƓşƉĠēĞŽǀŽĚŶşƚŽŬǇǀŽďĐŝ
ĐŚǇďşƉĞŶǌŝŽŶƉƌŽũĞĚŶŽƚůŝǀĐĞͲŵůĂĚǉēůŽǀĢŬ͕ƐĞŶŝŽƌ
WŽŬƵůŚĄǀĄƉŽĚƉŽƌĂƐƉŽƌƚŽǀŶşĐŚĂŬƚŝǀŝƚǀǌŝŵĢ
sĞƎĞũŶĠŽƚĞǀƎĞŶşǌĂŚƌĂĚǇDa
ēŝƐƚĢũƓşƉƌŽƐƚƎĞĚş
<ĚǇǎŽƚĞǀƎƵŽŬŶŽ͕ĐŚĐŝĐşƚŝƚůĞƐŶĞŵŽēƽǀŬƵ
hĚƌǎŽǀĂƚǀşĐƉŽƎĄĚŬƵǀůĞƐĞĂƉŽŚůşĚĂƚŶĞƵƐƚĄůĞƉƎĞƚĠŬĄŶşƉƎĞēĞƌƉĄǀĂēŬǇĚŽƉŽƚŽŬĂ
ƓŬŽĚĂũĞ͕ǎĞŶĢŬƚĞƎşůŝĚĠƐŝŶĞǀĄǎşƚŽŚŽ͕ĐŽƉƌŽŶĢĚƌƵǌşĚĢůĂũşĂĚŽŬĄǎşƚŽŶŝēŝƚ͘EŝŬĚǇŶĞďƵĚŽƵǀƓŝĐŚŶŝ
ƐƉŽŬŽũĞŶŝ͕ĂůĞďƵěƚĞƌĄĚŝǌĂƚŽ͕ĐŽŵĄŵĞĂĐŽƐĞƚƵƉŽƎĄĚďƵĚƵũĞ͘



Ϯϭ

:ƐĞŵƌĄĚ͕ǎĞƐĞǀŽďĐŝƐƚĄůĞŶĢĐŽďƵĚƵũĞĂǀǇůĞƉƓƵũĞĂŶĢŬƚĞƎşƐŝƚŽŚŽŶĞǀĄǎş͘:ĞŶƚĂŬĚĄů͕ŶĞũǀşĐĞ
ĂŬēŶşũĞŶĂƓĞƐƚĂƌŽƐƚŬĂ͕ŽƐƚĂƚŶşŽďĐĞŶĄŵũŝŵƽǎŽƵǌĄǀŝĚĢƚ͖ŵĄŵĞǀǉďŽƌŶŽƵƉ͘ƐƚĂƌŽƐƚŬƵ
ĂƉ͘ŵşƐƚŽƐƚĂƌŽƐƚƵ͘ĢŬƵũŝǌĂǀƓĞĐŚŶŽ͖ǌĂǀĞĚĞŶşŶĂƓşƐƚĂƌŽƐƚŬǇĂƉĂŶĂŵşƐƚŽƐƚĂƌŽƐƚǇƐĞǀŶĂƓşŽďĐŝ
ǀĞůŵŝǀǇďƵĚŽǀĂůŽͲǀĄǎşŵƐŝƚŽŚŽĂĚĢŬƵũŝ͖ƐŶĂǎşƚĞƐĞĂĚĢůĄƚĞƉƌŽŽďĞĐŚŽĚŶĢ͘ĢŬƵũŝ͖͘dƵƚŽĐĞƐƚƵ
ƉŽƵǎşǀĄŵŬƉŽĚĢŬŽǀĄŶşǌĂǀƓĞ͕ĐŽĚĢůĄƚĞ͕ũĞƚƎĞďĂůŝĚş͕ŬƚĞƎşƐĞƐƚĂƌĂũşŽŽďĞĐŶĠďůĂŚŽ͘ĢŬƵũŝ
ŚŽĚŝůĂďǇƐĞŽƉƌĂǀĂ<ͲsE/d\<
ǎŶĂũĞĚŶƵƉĂŶş͕ŬƚĞƌĄĐŚŽĚşƉŽƵůŝĐŝĂƉƽũēƵũĞƐŝƉĞŶşǌĞͲǌēşƐůĂϰϲ͕ũĞŶĞŽĚďǇƚŶĄ͕ŬĚǇǎũŝŶĞƉƽũēşƚĞ͕
ũĞĂŐƌĞƐŝǀŶş͕ŶĢĐŽƐŶşƵĚĢůĞũƚĞ͘EĞũƌĂĚĢũŝĐŚŽĚşŬĞǀĚŽǀĄŵ͕ƚĞěĐŚŽĚşŬƉĂŶşyĂƚĂũĞǌŶşŶĂŶĞƌǀǇ͘
ŽŵůƵǀƚĞũŝŶĞďŽũŝǀǇƐƚĢŚƵũƚĞ͘
ĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀŽǀƓĞĐŚŶŽƎĞŬŶĞĂŶŽ͕ĂůĞǀƓĞĐŚŶŽĚůŽƵŚŽƚƌǀĄ͕ŶĞǎƐĞŶĢĐŽƉŽĚŶŝŬŶĞ
ƉƌŽƐşŵĞŽƷƉƌĂǀƵĂǌƉƌƽĐŚŽĚŶĢŶş>ĞďĞĚŽǀĠŵĞǌĞƉƌŽŵŽǎŶŽƐƚƉƌŽĐŚĄǌĞŬĂŶĄǀƓƚĢǀǇůĞƐĂ͖ƷƉƌĂǀĂ
ƉŽǀƌĐŚƵ>ĞďĞĚŽǀĠŵĞǌĞͲǌƉƌƽĐŚŽĚŶĢŶş͖ƷƉƌĂǀĂ>ĞďĞĚŽǀĠŵĞǌĞͲƉƌƽĐŚŽĚŶŽƐƚ
ĚĞƓƛŽǀĄǀŽĚĂŵĢůĂďǉƚŽĚĚĢůĞŶĂŽĚŽĚƉĂĚŶşĐŚǀŽĚĂŵĢůĂǌƽƐƚĄǀĂƚǀŬƌĂũŝŶĢͲĚƽƐůĞĚĞŬƐƵĐŚĂ
ǌĂũŝƓƚĢŶşǀşĐĞƐůƵǎĞďƐƚĂƌƓşŵůŝĚĞŵŽďĞĐŶşŵƷƎĂĚĞŵ
ŽďĞĐďǇŵĢůĂŬŽŶƚƌŽůŽǀĂƚ͕ŬĚŽƐĞƐĞŵƉƎĞƐƚĢŚƵũĞ͘ĂƉŽƐůĞĚŶşƌŽŬƚƵǀŝĚşŵēşŵĚĄůǀşĐĨĞƛĄŬƽ
ĂƌƽǌŶǉĐŚǎŝǀůƽ͘
ŽďĞĐďǇŵĢůĂƎĞƓŝƚŶĞƵĚƌǎŽǀĄŶşǌĞŵĢĚĢůƐŬĠƉƽĚǇǀŽďĐŝ
EĂĐǇŬůŽƐƚĞǌĐĞǀǉƌĂǌŶĢŽŵĞǌŝƚʹǌĂŬĄǌĂƚƉŽŚǇďĂƵƚĂũŝŶǉĐŚĚŽƉƌĂǀŶşĐŚƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ͕ĂďǇĐǇŬůŽƐƚĞǌŬĂ
ƐůŽƵǎŝůĂƐǀĠŵƵƷēĞůƵ͘
ƷƉƌĂǀĂĐĞƐƚǇŵĞǌŝŬŽƐƚĞůĞŵĂŚƎďŝƚŽǀĞŵ
ƉĂƌēşŬƉƌŽĚĢƚŝŬĚĞďǇďǇůǇůĂǀŝēŬǇĂŚŽƵƉĂēŬǇ͕ƉƌŽůĠǌĂēŬǇd͘
hŬŽŶēĞŶşĚůĂǎďǇŶĂŚƎďŝƚŽǀĢ͘ŽĚĢůĄŶşĚůĄǎĚĢŶşŚƎďŝƚŽǀĂ
KĚƐƚƌĂŶĢŶşůĂǀŝēĞŬƵůşƉǇ͕ƐĞĚşĐşŽƚƌĂǀƵũşŬŽůĞŵũĚŽƵĐş͖ǌƌƵƓĞŶşůĂǀŝēĞŬƵůŝƉͲŶĞƉŽƎĄĚĞŬĂŶĞĚĄƐĞ
ǀŬůŝĚƵƉƌŽũşƚ͘
<ŽŶƚƌŽůĂ͕ŬƚĞƌĠƉŽƉŝƐŶĠēşƐůŽŶĞǀŽǌşŽĚƉĂĚĚŽƐďĢƌŶĠŚŽĚǀŽƌĂ͕ũĂŬũĞƚŽƎĞƓĞŶŽ
ǀǉƐĂĚďĂŶŽǀǉĐŚƐƚƌŽŵƵŶĂůĞďĞĚŽǀĠŵĞǌŝ
WŽĚƉŽƎŝƚǌĂĚƌǎĞŶşǀŽĚǇǀŬƌĂũŝŶĢĂĚĞƓƛŽǀĠǀŽĚǇƉƌŽǌĂůĠǀĄŶş
ŵĄůŽŵşƐƚƉƌŽĚĢƚŝ
ǌƉƌŽǀŽǌŶŝƚƎĞǌşēŬŽ͖ŽďŶŽǀŝƚƎĞǌşēŬŽ
ǀşĐĞŽĚƉĂĚŬŽǀǉĐŚŬŽƓƽƉŽŽďĐŝ
ŶĂƓĞŽďĞĐũĞēşŵĚĄůŚĞǌēşĂŵĄŵǌƚŽŚŽƌĂĚŽƐƚ
ŵĄŵĞŬƌĄƐŶŽƵŽďĞĐ͕ŬůŝĚŶŽƵƐĚŽďƌǉŵŝŵĞǌŝůŝĚƐŬǉŵŝǀǌƚĂŚǇǀƉƎşƌŽĚĢ͘ZŽǌŚŽĚŶĢŶĞĐŚĐŝ
ƉƌƽŵǇƐůŽǀĠŚĂůǇ͕ƐŬůĂĚŝƓƚĢ͕ŬĂŵŝŽŶǇ
ǌůĞƉƓŝƚƷĚƌǎďƵƐŝůŶŝĐǀǌŝŵĢ͖ƵĚƌǎŽǀĄŶşƉŽǌĞŵŶşĐŚŬŽŵƵŶŝŬĂĐşǀǌŝŵĢ
ƓŬŽůŶşũşĚĞůŶĂũĞŽƐƚƵĚĂ
ĚŽďƵĚŽǀĄŶşĐŚŽĚŶşŬƽ
ŝŶƐƚĂůŽǀĂƚǌƌĐĂĚůŽŶĂŬƎŝǎŽǀĂƚĐĞƵƐǀ͘:ĂŶĂͲƓƉĂƚŶĄǀŝĚŝƚĞůŶŽƐƚŽĚZĂƚşƓŬŽǀŝĐ
ǎŝũĞƐĞŵŝǀŶĂƓşŽďĐŝĚŽďƎĞ
ĐŚǇďşǌƵďĂƎ
ƓŬŽůĂĚŽϵ͘ƚƎşĚǇ
ƌĂĚĂƌǇǀŽďĐŝ͕ŚůĂǀŶĢǀďůşǌŬŽƐƚŝƓŬŽůǇ
^ŶşǎŝƚƉŽƉůĂƚŬǇǌĂ^<K͘DĄŵĞũĞĚŶǇǌŶĞũǀǇƓƓşĐŚ͘
ƌĞƐƚĂƵƌĂĐĞƐũşĚůĞŵ
ŶĞůşďşƐĞŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞŚŽĚƽͲƉ͘zĚşŬǇũĞŚŽƐůŽǀ͘ŬƌŽƵǎŬƵͲŽƐůĂǀĂŚŽĚƽƵƉĂĚĄ
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