Zpravodaj obce Vacenovice
Prosinec 2010
Milí spoluobčané,
kdykoliv slyšíme slovo Vánoce, vždy se nás zmocní
zvláštní nálada.
Představa vánočního stromku ozářeného svícemi, na
kterém se třpytí různé ozdoby, a vůně jehličí se vynořuje
v našich myslích. V tyto dny jsou si lidská srdce tak blízká,
jako nikdy předtím.
V tyto dny právem zdůrazňujeme lidskost, vztah člověka k člověku, vzájemnou důvěru jednoho k druhému,
opravdové pochopení a úctu.

Žádné svátky nenaplňují lidská srdce takovou pohodou jako právě Vánoce.
A proto Vám všem přeji nejenom v tyto sváteční dny,
ale i po mnoho příštích dní pohodu, štěstí, lásku a porozumění a blízkost druhých.
Kéž se toto přání Vám všem splní a je posilou v dalším
životě, abychom se opět za rok v tyto dny ve zdraví, tady
u nás ve Vacenovicích, sešli.
Ing. Jana Bačíková
starostka obce

„Až křišťálové vločky závěje touhy navanou
a v bělostný polštář uloží.
Až velebné tóny zvonů v šeru dálek zaniknou,
ztemnělá okna mírem a láskou zahoří.
Až ticho rozklene se po obzoru a do éteru dětská očka vypoví
Tu radost, štěstí, něhu…
Pak vyjdu do polí snít o báječném svatvečeru,
nést tíhu co zabolí, naslouchat větrům, rolničkám, velebit čas zrození.
A budu chválit Tebe a budu Tě ctít vřele, Ty věčný, jedinečný!
I Tebe, vznešený, tolik zkoušený, rodný kraji, domove milený…“
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Den farnosti - turnaj ve fotbale

Farní den

Hody 2010 stárek a stárka

Hody
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Dětský soubor Oskoruška-soustředění Koryčany,
výšlap na Cimburk

Hody 2010 průvod

Hody 2010 stárka Simona Chvátalová
a stárek Miroslav Čáslava

Žehnání kříže 12. září 2010

Společenská kronika
Děti narozené v r.2010:

Datum
15.12.2009
28.12.2009
8.1.2010
13.1.2010
18.1.2010
27.1.2010
31.1.2010
16.2.2010
19.2.2010
21.2.2010
21.2.2010
12.3.2010
16.3.2010
29.3.2010
8.4.2010
12.4.2010
21.5.2010
11.6.2010
1.7.2010
7.7.2010
19.7.2010
2.8.2010
17.8.2010
21.9.2010
13.10.2010
22.11.2010
24.11.2010
24.11.2010

„Slunéčko sedmitečné leželo na zádech.
Záclonku křidélka vytaženou zpod krovek
si nestihlo upravit.
Bůhví kam letělo.
Do nebíčka? Do peklíčka?
Sedmitečného…“
Jméno a příjmení:
Rodiče:
Alžběta Adámková
Kateřina Peclerová a Petr Adámek
Filip Polášek
Eva a Marek Poláškovi
Lukáš Turek
Ing. Miroslava Cutáková a Zdeněk Turek
Jakub Sabáček
Bc. Petra a Marek Sabáčkovi
Dominik Pavliš
Lenka a Petr Pavlišovi
Izabela a Ondřej Zapletalovi
Ivana a Radim Zapletalovi
Anna Rančíková
Marta Kalužová a David Rančík
Tereza Sladká
Olga Sladká
Eliška Bábíková
Kateřina a Ing. Josef Bábíkovi
Kristýna Kučová
Iveta a Jan Kučovi
Berenika Svitková
Mgr. Barbora a Bc. Pavel Svitkovi
Natálie Vaňková
Eva a Michal Vaňkovi
Agáta Petříková
Vladimíra a Marek Petříkovi
Anna Kristová
Lucie a Libor Kristovi
Jan Ingr
Marie a Radim Ingrovi
Miroslava Sedláčková
Miroslava Běhalová a Dušan Sedláček
Tina Krist
Ing. Kateřina a Ing. Martin Kristovi
Nela Kadlčíková
Veronika a Lukáš Kadlčíkovi
Tereza Cutáková
Erika Ingrová a Bronislav Cuták
Miroslav Kadera
Petra a Miroslav Kaderovi
Matyáš Šťastný
Lenka a Zbyněk Šťastných
Tereza Trpíková
Dagmar Trpíková a David Navrátil
Jonáš Novák
Ing. Lucie a Vít Novákovi
Tereza Zlámalíková
Bohdana a Lukáš Zlámalíkovi
Vít Michalíček
Ing. Veronika Malá a Martin Michalíček, MBA.
Agáta Veselá
Lucie a Petr Veselých
Dominika Výletová
Alena a Libor Výletovi
Sebastian Raiskup
Veronika a Jiří Raiskupovi

Vítání do života 24. 4. 2010

Vítání do života 24. 4. 2010

Vítání do života 9. 10. 2009
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Společenská kronika
SVATBY V R.2010:
„V životě jsem hledal princeznu a nalezl jsem Tebe,
dívku, která udělala můj život nádherným snem,
když už proklínal jsem život, lásku a také sebe,
přišla jsi Ty a já byl opět veselejší každým dnem...“
Snoubenci:
Martin Svoboda
Světlana Příkazká

Trv.bydliště
Vacenovice
Vacenovice

Místo sňatku
Vacenovice

Vít Novák
Ing. Lucie Řiháková

Vacenovice
Vacenovice

Lukáš Zlámalík
Bohdana Rouzková

Vacenovice
Moravský Písek

Josef Vacenovský
Ivana Dortová

Vacenovice
Zlín

Kroměříž

Vacenovice

Roman Martinásek
Klára Blahůšková

Milotice
Vacenovice

Milotice

Vacenovice

Pavel Charvát
Michaela Haunoldová

Vacenovice
Vacenovice

Vacenovice

Miroslav Štěpánek
Čejkovice
Barbora Měchurová, DiS. Vacenovice

Vacenovice

Petr Macháček
Lenka Fránková

Vacenovice
Vacenovice

Vacenovice

Mgr. Bc. Vítězslav Bolf
Vacenovice
Magda Bendlmayerová, MBA. Praha

Praha

Josef Cmajdálka, DiS.
MDDr. Nikola Kristová

Strážnice
Vacenovice

Vacenovice

Dušan Brhel
Michaela Hrabcová

Vacenovice
Mutěnice

Hodonín

Ondřej Krist
Michaela Junášková

Vacenovice
Svatobořice – Mistřín
Svatobořice - Mistřín

Jan Brhel
Monika Nováková

Dubňany
Vacenovice

Vacenovice

ÚMRTÍ V R.2010:
„Anděl se pousmál, zamával křídly a potichu zmizel.
Přiletím, neboj se, já dobře poznám, až přijde nějaká svízel.
Nespěchám, času dost,
i ta tvá bolest může být nebesům pro radost…“
Datum:
Jméno a příjmení:
Číslo domu:
31.12.2009 Drahomíra Fukanová
144
25.1.2010 Jan Můčka
67
3.4.2010 Božena Blahová
328
2.5.2010 Antonín Koutný
113
4.5.2010 Květoslav Bábíček
402
29.5.2010 Marie Kristová
555
2.6.2010 Vladimír Fridrich
429
17.7.2010 Marie Grufíková
337
22.7.2010 Františka Kristová
442
31.7.2010 Ján Broda
167
16.8.2010 Jiří Chvostal
282
14.9.2010 Jan Belka
381
22.9.2010 Václav Rajskub
237
28.9.2010 Jakub Bábíček
402
29.9.2010 Stanislav Výlet
114
5.10.2010 Anna Letochová
437
17.11.2010 Josef Seďa
285
16.12.2010 Marie Jedličková
278
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Ve věku:
79
80
86
67
54
57
75
79
91
85
50
82
61
80
45
94
55
73

Společenská kronika
VÝZNAMNÁ OSOBNÍ VÝROČÍ V R.2010
94.narozeniny oslavila:
Paní Koutná Bedřicha

Vacenovice 276

92.narozeniny oslavila:
Paní Frolcová Josefa

Vacenovice 207

90.narozeniny oslavili:
Paní Křižková Jiřina
Pan Blaha Emanuel

Vacenovice 122
Vacenovice 328

80.narozeniny oslavili:
Paní Bábíčková Květoslava
Paní Neduchalová Anna
Paní Rouzková Anna
Pan Těšina Josef
Pan Grufík Jaroslav
Paní Julínková Cecília
Pan Novák Cyril
Paní Charvátová Ludmila
Paní Belková Marie

Vacenovice 402
Vacenovice 101
Vacenovice 23
Vacenovice 503
Vacenovice 32
Vacenovice 656
Vacenovice 253
Vacenovice 468
Vacenovice 381

Zlatou svatbu, tj. 50 let společného života oslavili manželé:
Božena a Jan Chvátalovi
Vacenovice 18
Ludmila a František Pinkovi
Vacenovice 434
Marie a Josef Rygarovi
Vacenovice 57
Anděla a Vavřinec Synkovi
Vacenovice 197
Ludmila a Josef Ingrovi
Vacenovice 427

Manželé Chvátalovi

„Sejmi mi pouta z bílého šálu zimy a odvaž mi černý
šátek pesimismu z očí.
Už nebudeme nic dělat na železné posteli zvyků,
jen si lehneme na zlaté povlaky pampelišek se zeleným polštářem trávy,
budeme se držet za stébla zápěstí a koukat jak
nebem kobyly mraků ženou.
Tanec v duši bude mít prodlouženou…“

Manželé Synkovi

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme !

Manželé Ingrovi

Manželé Rygarovi

STATISTIKA
narodilo
23 dětí
přihlásilo k trvalému pobytu
34 občanů
odhlásilo se z trvalého pobytu
38 občanů
a zemřelo
17 občanů
****************************************************************
Stav obyvatel před uzávěrkou zpravodaje činí
2204,
z toho je 1098 mužů a 1106 žen,
průměrný věk muži – 37,93 let; ženy – 40,16 let; celkem 39,05 let.

strana 5

Co plánujeme ?
Čas vánočních svátků je mimo
jiné pro každého z nás i časem ohlédnutí se zpět za uplynulým rokem,
zhodnocením všech jeho přínosů, ale
i zamyšlením se – co dál v roce nadcházejícím. Dáváme si různá předsevzetí a spřádáme plány do nového
roku vždy s pevným přesvědčením,
že všechny budou splněny. Stejně tak
tvoří svoje plány i nově zvolené zastupitelstvo naší obce.
V novém roce 2011 připravujeme
následující investiční akce:
1. Sběrný dvůr odpadů
Zde bylo dne 3.12.2010 vypsáno
výběrové řízení na dodavatele stavební části a druhé řízení probíhající současně na dodavatele vnitřního
vybavení. Ukončení vč. vyhodnocení
podaných nabídek s výběrem dodavatelů je stanoveno na 22.12.2010. Poté
musí v rychlém sledu proběhnout
uzavření smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem – hodnotícím kritériem je nejnižší cena, pokusit se zajistit vzdání se práva odvolání všech
zúčastněných firem (jedenáct účastníků) a předložení všech požadovaných dokladů na SFŽP, to vše nejlépe
do konce roku 2010. Předpokládáme,
že se nám podaří následně uzavřít
smlouvu o financování s poskytovatelem dotace SRŽP a to do konce
února 2011. Předpokládaný termín
zahájení prací za těchto předpokladů
je 1.3.2011 a termín ukončení nejpozději 30.9.2011. Rozpočtová cena
sběrného dvora vč. vybavení je cca
17,1 mil. Kč, z toho dotace 13,3 mil.
Kč. Samostatnou kapitolou je zesílení
a oprava příjezdné komunikace, která
nespadá do dotačních titulů a obce ji
plně hradí z vlastních prostředků, a to
ve výši cca 1,7 mil. Kč.
2. Čistička odpadních vod Milotice
Na této kompletní rekonstrukci
se podílí sdružení obcí Vacenovice,
Milotice, Vlkoš, Skoronice a Kelčany.
V současné době je příprava ve fázi
před vypsáním výběrového řízení
a to nejpozději v polovině ledna 2011.
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Předpoklad ukončení dvoustupňového tendru je v 04/2011 a zahájení výstavby v červnu příštího roku.
Rozpočtová cena rekonstrukce je cca
155,3 mil. Kč a dotace činí 125,2 mil.
Kč ze SFŽP. Rozdíl financování je dále
kryt dotací z JMK ve výši 9 mil. Kč,
úvěrem sdružení obcí ve výši 9 mil.
Kč a zbytkem neuznatelných nákladů kryjí obce z vlastních prostředků, rozpočítaných na počet obyvatel
jednotlivých obcí. Doba výstavby se
předpokládá do dvou let.
3. Zateplení mateřské školy
V současné době probíhá výběr
dodavatele na zpracování energetického auditu, projektové dokumentace a vyhotovení žádosti o poskytnutí
dotace. Tento výběr předpokládáme
ukončit do konce r. 2010 a po sepsání
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
zpracovat zadané dokumentace nejpozději do poloviny února 2011 tak,
aby zpracovaná dokumentace mohla být zařazena do znovu vypsaného
programu „Zelená úsporám“, popř.
jiného dostupného titulu.
4. Změna územního plánu obce
Bylo zahájeno projednávání
1. změny územního plánu obce.
O této skutečnosti jste byli všichni
informováni prostřednictvím kabelové televize. Jednání s projektantem
a zástupcem územně plánovacího
odboru bude probíhat v průběhu
měsíce ledna a února 2011.
5. Oprava a dokončení místních
komunikací
V příštím roce do jeho poloviny plánujeme dokončení zpracování
projektové dokumentace na všechny zatím prašné komunikace v obci

vč. získání stavebních povolení. Dle
vývoje finančních prostředků v druhém pololetí r. 2011 bude rozhodnuto o možném zahájení oprav vozovek
s dokončením v následujících dvou
letech.
6. Dokončení kanalizace
a) Kanalizace pod poštou
vč. výtlaku
Tady se čeká na vydání vodoprávního povolení a poté obec zažádá
o poskytnutí dotace, jejímž zajištěním
je podmíněna realizace projektu.
b) Kanalizace pod kostelem
V současné době je konzultováno
s projektantem zpracování PD v její
optimální podobě s důrazem na co
nejnižší realizační cenu. V průběhu
nového roku bude PD dokončena
vč. vodoprávního povolení a podání
žádosti o dotaci, bez které opět není
možno akci realizovat.
7. Víceúčelové hřiště
a tenisové kurty
V tomto případě půjde o zajištění dotací pro možnost realizace,
což bude v příštím roce velmi složité
vzhledem k omezení dotací na sport
celkově i ve státním rozpočtu.
Tyto plánované akce jsou podmíněny získáním dotací a finančním
tokem pro obec alespoň na úrovni
tohoto končícího roku.
Závěrem Vám všem ještě jednou přeji já i celé zastupitelstvo obce
krásné prožití vánočních svátků a do
nového roku hlavně zdraví a pak také
naplnění všech předsevzetí a plánů.
Ing. František Novák
Místostarosta obce

Obec Vacenovice pořádá v sobotu 22.1.2011 od 20.00 h
v Kulturním domě a sále Hospody U Letochů

Kloboukový bál,

na který vás všechny srdečně zveme.
Fantazii se meze nekladou.
K tanci a poslechu bude hrát
oblíbená skupina JAMA.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE VACENOVICE v r.2010
Výdaje k 30.11.2010
odvoz směsného komunálního odpadu (včetně velkoobjemového)
odvoz tříděného odpadu
odvoz nebezpečného odpadu
Celkem

982 344,- Kč
123 636,- Kč
85 740,- Kč
1 191 720,- Kč

Příjmy k 30.11.2010
od občanů místní poplatek
od místních firem za svoz odpadu
od firmy EKO-KOM odměna za tříděný odpad
Celkem

895 996,-Kč
36 600,-Kč
95 922,-Kč
995 518,-Kč

Výdaje obce za svoz odpadu jsou vyšší než příjmy o 196 202,-Kč.
Obec Vacenovice vyprodukovala v měsících 1-9/2010 487,39 t směsného komunálního odpadu včetně kontejneru
u hřbitova a nebezpečného odpadu.

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM
OBČANŮM, KTEŘÍ TŘÍDÍ ODPAD!
Za období 1-9/2010 bylo již vytříděno 21,82 t papíru, 9,66 t plastů, 2,91 t bílého skla, 7,06 t barevného
skla, 1,15 t nápojových kartonů.

INFORMACE
Svoz pytlů s tříděným odpadem – papíry, plasty
a kartony proběhne v roce 2011 v těchto dnech:
12.1., 16.2., 16.3., 13.4., 11.5., 15.6., 13.7., 10.8.,
14.9., 12.10., 9.11., 14.12.

Silvestrovské Slavnosti Sněženek 2009
Loňský ročník společného oslavení konce starého a přivítání roku
nového s občany obcí našeho mikroregionu se nesl v duchu mysliveckého
vábení inspirovaného dnes již kultovním filmem Slavnosti sněženek. Vacenovice v čele se svojí paní starostkou
Blankou Bábíčkovou se svého úkolu,
pobavit a pohostit účastníky pochodu, zhostily opravdu se ctí. Pochodníci z jednotlivých obcí vyrazili již před
devátou hodinou, aby úderem desáté
mohli být přivítání na myslivně ve
Vacenovicích nejen paní starostkou
v myslivecké kamizole, trůnící na posedu, ale i náladu povznášejícími trubači. Po příjemném a veselém pochodu, nesoucím se v družném hovoru,
všechny čekalo bohaté občerstvení v
podobě guláše, dršťkové polévky (půlnoční od družky), tlačenky…kdo byl
ještě hladný, mohl si opéct na ohništi
špekáčky či si osladit „mastnou hubu“
nějakou tou buchtou. Pro ty, co rádi
pokoušejí štěstí, byla připravena sty-

lová myslivecká tombola, jíž vévodila ještě stylovější kančí hlava. Těžko
hádat, zda se výherce poté dohadoval,
jestli připraví zvěřinu se šípkovou či
se zelím. Dle všepřítomných spokojených a rozveselených tváří pochodníků soudíme, že loňský Silvestrovský
pochod byl více než vydařený a ani
sychravé počasí nás neodradilo slavit
příchod nového roku již od samého

rána ve společnosti přátel z těch našich
dědin.
Velký dík patří paní Blance Bábíčkové za skvělou organizaci, vacenovickým obyvatelům za pomoc, ale také
místním myslivcům a firmě Agropodnik a.s. Ratíškovice, jež darovala
prasátko, které bylo následně upraveno v tak úžasné pokrmy, které jsme
měli možnost všichni ochutnat.

Ta, co sedí vysoko a vidí daleko!
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Akce Mikroregionu Nový Dvůr
Třetí zářijovou neděli uspořádaly obce Mikroregionu
Nový Dvůr v pořadí již osmý ročník Trhu místních produktů a řemesel, a to na tradiční adrese - na nádvoří zámku
Milotice.
Pokud jste sem toho dne zavítali, mohli jste vidět nejen
ukázku tradičních lidových řemesel v podobě prodejných
řemeslných výrobků, ale také bohatý doprovodný program,
který skýtal zábavu zejména pro ty nejmenší návštěvníky.
Bylo pro ně připraveno loutkové divadlo, dětský workshop,
v němž si děti mohly vyrobit vlastní šperky, vymodelovat si
z marcipánu figurky, které záhy s neskrývanou radostí zkonzumovaly, nechat si pomalovat obličej do podoby nejrozličnějších zvířátek či fantaskních postav, vyřádit se u hasičských
soutěží…pro ty dříve narozené tu pak byl připraven košt vín,
do něhož vzorky věnovali místní vinaři z mikroregionu, a
zapomenout nesmíme ani na bohatý kulturní program, v
němž se představily všechny obce Mikroregionu Nový Dvůr
zastoupené svými kulturními složkami. Největší zájem však
byl, dle dlouhé fronty, o místní gastronomii – teplé škvarky, chleba se sádlem a kvašákem, povidla na lízačku, perníčky, laty, béleše…To všechno jste mohli zapít výborným
burčákem. Již každoročně Trh obohacuje výstava drobného
zvířectva, která nejvíce potěší opět ty nejmenší, a letos měli
návštěvníci Trhu navíc ještě možnost shlédnout výstavu uniMIKROREGION NOVÝ DVģR VÁS SRDEýNċ ZVE NA

VIII. SPOLEýENSKÝ PLES
MIKROREGIONU
15. ledna 2011
Hraje SV Band-ZdenČk Svoboda
V Kulturním domČ ve SvatoboĜicích-MistĜínČ
PĜipravena bohatá tombola a košt vína

kátních sochařských děl, která vznikla v průběhu sochařského sympozia, jež mikroregion pořádal v měsíci červenci.
Dle rekordní návštěvnosti – 2300 platících návštěvníků
– je vidět, že lidé na tuto zavedenou tradici pořádání Trhu
místních produktů a řemesel velmi dobře slyší, a tak se již
teď můžete těšit na další ročník, který jistě přinese mnoho
krásných a nezapomenutelných zážitků.
Mgr. Bc. Veronika Gasnárková Svobodová
Manažerka Mikroregionu Nový Dvůr
Trh místních produktů

MIKROREGION NOVÝ DVŮR VÁS ZVE
NA TRADIČNÍ SILVESTROVSKÝ POCHOD
DO VLKOŠE 31.12.2010
Zahájení v 11 hodin za areálem ZŠ.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné 50,-Kč účastníci pochodu,
150,-Kč na místě.
Oslavme společně konec roku
VE STYLU ČERNÝCH BARONŮ !
Ešusy s sebou
Sraz pochodníků: v 9 h před OÚ Vacenovice

80. výročí posvěcení vacenovského kostela
Dávným přáním našich předků
bylo vybudovat si vlastní chrám Páně
a žít v samostatné farnosti. Ale velmi
dobře si uvědomovali, že jsou jen chudými občany Vacenovic a že jedinec
nedokáže nic. Spojovala je však silná
touha, která dokázala vytvořit nejenom společenství chudých, ale i schopných lidí, kteří si sami sobě dokázali
postavit kostel – dílo bohatých. Jejich
investice představovala nejenom hodnotu finančních prostředků, ale i sílu
duchovních a duševních sil.
Dnes si jen těžko dovedeme před-
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stavit, jak byly životy občanů úzce spojeny s životem církve. Ke všem životním
mezníkům – ke křtu, biřmování, svatebním obřadům, ke svěcení veškerých
svátků až po poslední cestu na hřbitov
- potřebovali služeb kněze a prostoru chrámu. To, že byla obec přifařena
k Miloticím, jim přinášelo – kromě
jiných zátěží - i denní oběť: tříkilometrové putování. Nebezpečí jim přinášelo
nevypočitatelné počasí, válečné události či jiné nepokoje.
Generace našich předků si předávaly informace o tom, jak zažívaly sil-

né mrazy a na cestách bylo tolik sněhu,
že si musely cestu do kostela „proházat
lopatama“. Jejich nejlevnějším dopravním prostředkem byly vlastní nohy,
ponejvíce neobuté. Bosky se chodilo
proto, že boty byly vzácné. I ti šťastnější,
co na ně měli, si jej cestou raději „hodili
přes rameno“ a obuli se až před kostelem. Staří pamětníci vzpomínají, že
nešetřili nohy, ale boty, aby „sa nezedraly tuplůvky“.
Ne všichni farníci měli možnost
chodit do kostela. Doma zůstávali
nemocní a staří, příliš malé děti nebo

ti, co zajišťovali dobytek. Na vozech se
jezdilo pouze na svatební a pohřební
bohoslužby. Milotičtí občané obdivovali průvody vacenovských občanů,
kteří ještě za zimní noci putovali se svítilnami na roráty.
„Až v roce 1906 byly konečně příhodné podmínky pro založení Spolku sv. Václava, který měl organizačně
a finančně zabezpečit stavbu kostela.
O šest let později byl změněn na Spolek Božského Srdce Páně. Ale během
těžkých let I. světové války spolek zanikl.
V roce 1926 P. Josef Dorazil a starosta Vacenovic František Ryba myšlenku stavby obnovili. Definitivně se
rozhodlo na shromáždění věřících 2.
ledna 1927. Předpokládaný náklad na
stavbu byl odhadnut na 300 tisíc korun.
Ale zajištění takové částky se zdálo být
v dohledné době nemožné.“ (Citace z
farní kroniky).
Na rozdíl od Milotic neměla naše
obec žádného zámeckého pána nebo
jiného donátora a musela se spoléhat jen
na vlastní zdroje. Navíc se společnost ve
třicátých letech 20. století nacházela v
těžkém období hospodářské krize. O to
více můžeme obdivovat odvahu našich
předků ke stavbě kostela.
Dají se dnes vůbec změřit oběti, které museli přinést, aby měli svůj kostel?
Nejenom pohledem té doby, ale i hodnocením náročnosti dnešního člověka
se nám dostává neobyčejného příkladu

víry, velké obětavosti a sounáležitosti
tehdejších občanů. Vytvořilo se společenství spojené vírou a odhodláním
uskutečnit dávnou touhu předků.
Vacenovská farní kronika hodnotí
situaci slovy: „I seděl v místnosti u jednoho stolu pokladník spořitelny, který lidem půjčoval peníze a u druhého
stolu pokladník spolku Božského Srdce
Páně, který je přijímal.“ Za půl dne bylo
upsáno přes 220 tisíc korun a požadovaný obnos byl Jednotě u Raiffeisenky
složen. Dodatečně bylo upsáno dalších
50 tisíc.“
Milotická farní kronika k tomu
stručně poznamenala: „A Pán Bůh
ušlechtilé snaze požehnal.“
Pergamenový Pamětní list, který je
uložen v základním kamenu vacenovského kostela uvádí i jména občanů,
kteří na staveniště věnovali pozemky.
Jsou to: Houšť Jan (č. d. 120), Řihák
Bedřich (60), Bezucha Jan (246), Houšť
Emanuel (64), Krist Fabián (51), Ingr
Jan (199), Křižka Mikuláš (116), Ingr
František (244).
28. června 1927 byla stavba zadána
staviteli Josefu Poláškovi z Kyjova. 11.
září téhož roku měl světící biskup olomoucký Msgr. Jan Stavěl mši sv. u sochy
Panny Marie a po ní posvětil za velké
účasti lidí základní kámen kostela.
V roce 1928 byl kostel omítán a
zahájily se práce s vnitřním vybavením.
O rok později se instaloval hlavní oltář
a zakoupil se zvon Leonard ve Skalici.

Ke slavnostnímu požehnání kostela došlo v neděli 20. 10. 1929. Obraz
Božského Srdce Páně od mistra Jano
Kohlera byl zavěšen v roce 1930 spolu
s umístěním dvou bočních oltářů. Se
stavbou fary bylo započato ještě před
benedikcí kostela a střecha budovy byla
pokryta v listopadu 1929.
Největší událostí obce bylo slavnostní posvěcení kostela v neděli 5.
října 1930. Svěcení vykonal světící biskup z Olomouce Msgr. Jan Stavěl. Do
hlavního oltáře byly vloženy ostatky
mučeníků sv. Theodora a sv. Liberata,
které dovezl světitel ze zámecké kaple v Miloticích. Pontifikální mše svaté
se zúčastnilo 18 kněží, zpěvem obřad
doprovázelo devět bohoslovců. Kazatelem byl P. Fr. Kvapil (farář z Moravského Písku, který byl později za protektorátu popraven). Slavnosti se zúčastnilo
asi dva tisíce lidí.
Kdo měl největší zásluhy o toto velké dílo? Množství bezejmenných občanů, kteří se „upisovali“- ručili za kostel
svým osobním majetkem nebo přímo
nesli náklady na vnitřní vybavení kostela (lustr, mozaiková okna, sochy, křížová cesta, pořizování plachet, ornátů,
bohoslužebních předmětů apod.)
Láska a obětavost našich předků
nese své ovoce dodnes. Současní farníci
se pečlivě starají o darovaný kostel, dále
jej zvelebují a předávají odkaz víry dalším generacím.
Kronikářka obce Marie Šimečková

Pozvání do knihovny
Tak už máme před sebou opět nejkrásnější svátky roku Vánoce. Zvolna
se šeří a v památečním hrnku voní
mátový čaj s medem. Znovu okouzleně si čtu básně Jana Skácela, jak
snadné je najít cestu k nám. Potom
si nalistuji další o noci s Věstonickou
Venuší. A spolu s tímto básníkem si
recituji:
„Vždycky, když padne první sníh,
mráz zamkne tůně na tři zámky,
zahodí klíče od studánky sekerou
třikrát rubané,
bývá mi smutno jako nikdy. Jako by
vítr z duše svál
poslední lístek prudce bílý a všechno
čisté polím dal.“

A tak to „smutno“
zaháním
knížkou. Zkuste to
také, zastavte se a
odpočiňte si u příběhů z dob dávných
i současných. Vždyť
v místní knihovně máme přes 5
tisíc svazků, kromě
toho každý měsíc
dostaneme knížky z
výměnného fondu
Městské knihovny Hodonín. Z nich
si určitě každý vybere podle svých
zájmů. Může Vám to potvrdit i 130
čtenářů, které naše knihovna eviduje.

I mezi svátky bude knihovna otevřena v úterý a čtvrtek v obvyklou dobu. Všem
svým čtenářům i spoluobčanům přeji a to nejen k
Vánočním svátkům:
Ať Vaše srdce se otvírají a zpívají píseň lásky
a míru, mysl najde klid a
Boží lásku.
Světlo, láska ,radost a
odpuštění, to vše ať pulzuje ve Vašich srdcích.
Boží láska ať proudí v každé Vaší
buňce a koná zázraky na potkání.
Marie Měchurová,
vedoucí knihovny
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Slovo duchovního otce
Děkuji Vám za pomoc a podporu
v uplynulém roce, za každé upřímné lidské setkání i setkání ve víře, za
svědectví poctivého a dobrého života.
Děkuji!
Přeji všem lidem dobré vůle Boží
láskou a lidským dobrem naplněné
Vánoce a nový rok bohatý na všechno důležité.

Zvu Vás k společnému prožití
lidových misií 8. - 17. dubna 2011.
Jejich smyslem je obnova jednotlivého člověka i celého společenství ve
víře, naději a lásce. Věřím, že nám
pomohou objevit, co bylo ztraceno
nebo opomenuto. Budou se nést v
duchu verše žalmu 51: „Stvoř mi čisté
srdce, Bože!“

S přáním pokoje
a dobra!
P. Viliam Gavula

100. leté výročí Kaple Panny Marie Sedmibolestné
Na místě dnešní kaple P. M. Sedmibolestné stávala kdysi malá kaple, kde se konávaly modlitby hlavně
o nedělích a svátcích. Jiné takové
místo k tomuto účelu obec neměla.

Když tato kaple hrozila sesutím, byla
zbořena. Na jejím místě byla v roce
1910 postavena kaple nová. Nechali
ji vystavět manželé Němcovi z Vacenovic. (Publikace Vacenovice - kostel

Božského Srdce Páně – autoři Ing.
Rygar, P. F. Adamec, vydání 1995).
Kronikářka obce
Marie Šimečková

Rok 2010 ve farnosti
… i ve farnosti probíhá inventura. A jak to vypadá? Hezky to vypadá
Stav naší farnosti po veškerých událostech v roce 2010 je stále dobrý .
Říká se, že zážitky nemusí být pozitivní, ale hlavně, když jsou intenzivní
. Však se pojďme společně poohlédnout, čím vším jsme se v tomto roce
2010 vzájemně obohatili…
5. ledna …“Brrr“ ... Možná toto
citoslovce zaznělo někomu z úst, když
v den Tříkrálové sbírky spatřil putovat malé krále, jak chodí od domu k
domu. Ale v roli malých koledníků
to člověk vnímá úplně jinak – mít na
sobě kostým jako král, zpívat lidem a
být navíc prostředníkem mezi těmi,
kteří pomoc potřebují a těmi, kteří
pomáhat chtějí, je něco výjimečného a nevšedního. A úsměvy těchto
malých králů jsou toho důkazem.
Děkujeme, že je hezky přijímáte a
tvoříte tak krásnou mozaiku vzpomínek těmto malým koledníkům. Letos
se při sbírce, kterou pořádala Charita Kyjov, podařilo vybrat 78 659 Kč.
Děkujeme za Vaši štědrost!
Dobu postní jsme zahájili společně Popeleční středou a přijetím
popelce. Tak začalo 40 dní přípravy
na Velikonoce. Během tohoto období
se děti mohly zapojovat do malování
obrázků pro nemocné v naší farnosti.
Ty navštívil o. Viliam Gavula, aby je
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ujistil, že ve svých nemocech nezůstávají sami, ale že je s nimi Bůh a my
jsme s nimi spojeni prostřednictvím
modlitby. Návštěva nemocných se stala pravidelnou součástí farního života
a tak každý první pátek v měsíci patří jim a jejich povzbuzení v nemoci.
Ostatní jsme měli možnost se sejít při
pobožnostech křížové cesty v kostele.
Vrcholem této postní doby pak bylo
společné slavení Velikonočního třídenní: Zelený Čtvrtek - kdy jsme slavili památku ustanovení Eucharistie;
symbolické Ježíšovo umývání nohou
apoštolům; zvony „odletěly do Říma“

a děti se po večerní mši sv. sešly, aby
svými klepači oznamovaly „klekání“
až do „klekání“ na Bílou Sobotu; Velký Pátek – den, kdy jsme si připomněli Ježíšovu smrt na kříži za každého z
nás. V 15. h farní divadlo Farnidlo v
kostele představilo krátkou inscenaci
Ježíšovy křížové cesty a v závěru jsme
se společně pomodlili; Bílá Sobota
– slavením Velikonoční vigilie jsme
začali slavit Zmrtvýchvstání Ježíše a
jeho vítězství nad smrtí.
Na Velikonoční pondělí k nám
ze Slovenska zavítal P. Peter Sepeši
– koordinátor Centra pro mládež.

Žehnání motorek

Svojí promluvou nás povzbudil ve
víře, naději i lásce, které nám mohou
přinést o Velikonocích nový rozměr.
Na 2. neděli velikonoční se poprvé
ve Vacenovicích žehnalo motorkám
na začátku jejich sezóny. Na svých
mašinách přijelo kolem 230 nadšenců tohoto sportu, aby jim společnou
mší sv. a následným žehnáním strojů
i samotných účastníků byla dopřána
bezpečná jízda na silnicích. Byl to
nevšední zážitek.
V sobotu 8. května se několik
mladých vydalo spolu s o. Viliamem
na kolech do Kyjova, kde se konalo
Děkanátní setkání mládeže. Kromě
Vacenovic připutovalo na tamní faru
i několik mladých ze Bzence, Domanína, Kostelce, domácího Kyjova a
Milotic. Strávili jsme tak společně
den u her, při mši sv. a na závěr si pro
nás P. Bedřich Horák připravil přednášku o lidské svobodě.
V měsíci květnu jsme se společně
scházeli na májových pobožnostech,
při kterých děti říkaly básně P. Marii.
V neděli 30. května pak 5 dětí poprvé
přijalo Ježíše ve svatém přijímání do
svého srdce.
V neděli 6. června jsme při slavení Těla a Krve Páně vyšli s Eucharistií průvodem i s krojovanými do
ulic Vacenovic, abychom krátkými
pobožnostmi u 4 oltářů doprovázeli
Ježíše a vyprošovali požehnání naší
farnosti, našim rodinám.
12. června – v sobotu před poutí
se u nás poprvé konal Farní den Vacenovic. Dopoledne proběhl na stadionu fotbalový turnaj - svobodní vs.
ženatí. Je vidět, že manželství prospívá na těle i na duchu, protože ženatí
vyhráli a nasadili tak brouka do hlavy
svobodným. Můžeme sledovat, kolik
svateb se bude plánovat v r. 2011 .
Odpoledne na farním dvoře program
nabral kulturního ducha a za prudkých slunečních paprsků vystoupili
se svým příspěvkem Dechová hudba z Vacenovic, domácí dětský folklorní soubor Oskoruška, mažoretky
Mini Srdíčka a Baby Srdíčka, ženský
pěvecký sbor Marijánky, folklorní
soubor Omladina, Mužský sbor Od
lip, Mužský sbor z Vacenovic, farní
divadlo Farnidlo a hudební skupina
Na Všechny 4. I milovníci vína si při-

šli na své při koštu vín vacenovských
vinařů. Slavili jsme tak nejen svátek
každého farníka, ale také narozeniny
našeho o. Viliama Gavuly a jeho 10.
výročí kněžského svěcení. Děkujeme
všem, kteří se jakkoli zapojili do organizace a vůbec příjemného průběhu
celého dne.
V neděli 13. června jsme za účasti
krojovaných a dechové hudby společně slavili jmeniny našeho kostela, který je zasvěcen Božskému Srdci Páně.
„Last minute Bratřejov“ – tak zněl
název našeho farního tábora, který
probíhal ve dnech
26. – 31. července v Bratřejově u
Vizovic. Na tábor vyrazil opravdu
každý, kdo měl chuť i čas – děti i rodiny. Celkem nás bylo 40 účastníků,
což bratřejovská fara už dlouho nezažila . Během těch pár dní jsme stihli
prozkoumat chráněné sirné prameny
v obci, zakusili neobyčejnou atmosféru tamního neogotického kostela
sv. Cyrila a Metoděje a zdolali horu
Klášťov (754m), která se za Bratřejovem vypíná se zbytky staroslovanského hradiště. Užili jsme si i táboráku,
společných her a duchovně nás podpírala návštěva o. Viliama i novokněze P. Antonína Fialy. Děkujeme také
všem za podporu a pomoc při organizaci i za Vaši proviantskou štědrost. V
příštím roce se snad také zadaří .
Ve čtvrtek 26. srpna nás navštívil
novokněz P. Antonín Fiala, rodák
ze Skrbeně u Olomouce. Sloužil mši
sv. v kostele a uděloval novokněžské

požehnání. P. Antonín s námi jezdíval několik let na tábory a tak máme
radost, že si na nás udělal čas a přijel. Vyprošujme mu potřebnou odvahu, sílu i vytrvalost v jeho pastorační
službě a také ochranu P. Marie, kterou
má ve velké úctě.
V sobotu 18. září jsme podnikli s
dětmi z farnosti výlet do Olomouce.
Ráno jsme společně vyrazili vlakem a
autobusem do ZOO na Sv. Kopečku,
zkontrolovat, jestli paviáni nezapomněli řvát a jsou hlučnější než děti a
lev, jestli se stále cítí být králem zvířat a také obdivovat mořskou flóru i
faunu. Poté jsme si prohlédli barokní
Baziliku Navštívení Panny Marie na
sv. Kopečku a pak se vydali do Katedrály sv. Václava v Olomouci, prohlédli
její zákoutí, kam se běžný smrtelník
snad ani nedostane a také stáli pod
největším zvonem na Moravě – pod
Zvonem sv. Václava a Nejsvětější Trojice (ø 2,5m a s váhou přes 8 tun). V
katedrále jsme měli i společnou mši
svatou. Odpoledne jsme se vlakem
vrátili zpět do Vacenovic.
Neděle 19. září byla věnována
děkování Bohu za úrodu. Před oltářem byla přinesena spousta plodů
letošní úrody. Bylo za co děkovat.
V neděli 2. října jsme slavili Vacenovské hody a 80. výročí posvěcení našeho kostela. Tradiční průvod
krojovaných v čele se stárkem a stárkou mohli poznat i hosté ze Slovenska – děkan ze Sabinova P. Jaroslav
Naščák a kněz z Prešova-Sekčova P.

Tábor v Bratřejově
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Marek Kreheľ. Přijel také náš bývalý
duchovní otec P. František Adamec se
sestřičkou Ludvikou.
V neděli 21. listopadu se v našem
kostele odpoledne uskutečnilo první
„Zpívání schól Kristu Králi“. Pozvání
přijaly a vystoupily: Schóla Gaudete
ze Bzence, schóla z Milotic, z Vlkoše,
ze Skoronic, z Ratíškovic a domácí z
Vacenovic. Vznikla příjemná atmosféra, při které mohl každý svým stylem
oslavit Ježíše jako Krále králů. Naše
schóla si letos připomněla už 20 let své
činnosti a tak i tímto koncertem schól
chtěla poděkovat Bohu i rodinám za
podporu a povzbuzení. Děkujeme
také všem, kteří podpořili hmotně či
duchovně. Snažme se, aby tady bylo
vždy dostatek těch, kteří budou chtít
zpívat a hrát k oslavě Boha, našeho
Otce.
Vacenovská schóla se obohatila a
stále obohacuje o nové členy. Jsou jimi
děti od těch nejmenších až po školáky, se kterými se scházíme každý pátek
hodinu přede mší svatou v prostorách
farní klubovny. Snažíme se probírat
duchovní témátka, hrát hry, vybarvovat obrázky a také připravit se zpěvem na dětskou mši sv. Při ní se každý
pátek setkávají děti celé farnosti, společně se modlí a poslouchají „dětská
kázání“. Už teď znají příběh Broučka
Dobropřeje či Želvičky Loudalky. V
této době adventu přináší do kostela
na nebeskou plachtu malované anděly, kterým dělají radost tak, že naplní

jméno některého z nich – Pravdomluvín, Uklizínek, Poslouchánek, Vstávánek, … Malují také obrázky pro naše
nemocné, aby jim daly najevo, že na
ně pamatujeme. Navíc každé pondělí
v 6.30 h mají ranní roráty, při kterých
přináší ve svých lucerničkách světlo
všem lidem v kostele. Poté je pro ně
ve farní klubovně připravena společná
snídaně.
Do schóličky i na dětské mše sv.
jsou zvány všechny děti.
Kluci, kteří slouží u oltáře při mších
sv., se ve svém volném čase zdaleka
nenudí. Často v sobotní dopoledne
nazují kopačky a s o. Viliamem provětrávají balón. A jde jim to. V sobotu
27. listopadu se v tělocvičně ZŠ v Miloticích uskutečnil Ministrantský turnaj
ve fotbale a přijelo několik ministrantských týmů z děkanátu – z Kostelce,
Kyjova, Milotic, Mistřína a Vacenovic.
Po těžkém zápolení se našim klukům
přece jen podařilo obsadit krásné 3.
místo a mohli být hrdí na bronzové
medaile. Ministrantský tým je stále
otevřený pro nové členy a pevně věříme, že se jim jednou podaří získat i tu
zlatou medaili .
V neděli 5. 12. jsme už tradičně
oslavili svátek sv. Mikuláše. Po krátké
odpolední adoraci v kostele farní divadlo Farnidlo sehrálo krátkou inscenaci o andělech, kteří si vždy dovedou
poradit a neztrácí naději, i když situace vypadá beznadějně . Poté mezi děti
přišel i sv. Mikuláš s anděly. Nenechal

se zahanbit a měl pro děti připravené
překvapení v podobě bohatých balíčků. Děkujeme i všem dětem, které přišly přivítat tohoto světce.
V tomto roce 2010 se fara pustila do
dalších razantních proměn. Od dubna
se začalo pracovat na nové střeše fary,
bylo potřeba vyměnit i okna a také zrekonstruovat podkroví, schodiště. Je až
nepředstavitelné, kolik pomocných sil
se ze své iniciativy připojilo k opravám.
A štědrost Vašich finančních příspěvků výrazně napomáhala bez nějakých
problémů pokračovat v opravách. Pán
Bůh zaplať za Vaši ochotu, všímavost i
štědrost, kterou jste se podíleli na těchto opravách. I farní fenka Asta vylepšila svůj image novým sestřihem a vypadá zas o několik let mladší .
A to je krásný závěr naší inventury ve farnosti . Děkujeme každému
z Vás, kteří jste se jakkoli (finančně,
věcně, činem nebo duchovně) podíleli
na jakémkoli pozitivním přínosu pro
naši farnost. Pán Bůh ať Vám to štědře
odmění.
Každému z Vás přejeme v těchto
dnech krásné doputování k Betlému
a radostné setkání s Ježíšem, který má
otevřenou náruč potřebných darů a
milostí pro náš život. Se srdcem plným
lásky a pokoje ať radostně a s odvahou
putujete i každým dnem nového roku
2011.
Jitka Ingrová

Vážení přátelé charitního díla,
blíží se doba Vánoc, kdy se snažíme být více otevření k sobě navzájem.
Buďme otevření zvláště k těm, kteří
podporu druhých potřebují nejvíce.
Na začátku ledna proběhne v celé
České republice Tříkrálová sbírka.
Akci pořádá Sdružení Česká katolická charita, v Kyjově a jeho okolí sbírku organizuje Charita Kyjov. Obracíme se proto na všechny zájemce, kteří
by se chtěli zapojit do Tříkrálové sbírky 2011.

HLEDÁME dobrovolníky
• vedoucí skupinek koledníků (starší 15 let)
• členy skupinek – Tři krále (bez věkového omezení)

Ve Vacenovicích bude sbírka probíhat v sobotu 8. 1. 2011
Finanční prostředky získané ve sbírce budou použity pro pomoc rodinám a
lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla.
Bližší informace a přihlášky : Blanka Bábíčková tel.: 725 433 758
ZA NABÍDNUTOU POMOC VŠEM DĚKUJEME.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
Slavnostní požehnání a vyslání koledníků proběhne v sobotu 8. 1. 2011 po mši sv. v 8,00 v kostele Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova ve Vacenovicích.
Než však přijde čas koledování, chceme Vás seznámit s využitím letošního výnosu. Prostřednictvím Charity
Kyjov bylo na bankovní účet Sdružení České katolické charity v Praze odesláno 939 547,00 Kč. Tyto prostředky byly
shromážděny ze 23 obcí a měst kyjovského děkanátu.
Koledníci Tříkrálové sbírky v roce 2010 vykoledovali v kyjovském děkanátě celkem 939 547,- Kč, z toho ve Vacenovicích 78 659,- Kč.
Z této částky Charita Kyjov obdržela 544 937,- Kč, které byly využity na:
Přímou pomoc lidem v nouzi
50 000,- Kč
Pomoc lidem, postiženým zemětřesením na HAITI 2010
71 490,-Kč
Rozvoj charitní pečovatelské služby Kyjov
150 000,- Kč
Podporu projektu pečovatelské služby Vracov
- nákup užitkového vozidla pro rozvoz obědů
273 447,- Kč
Zbylá částka 394 610,-Kč byla použita Arcidiecézní charitou Olomouc (ACHO) na humanitární pomoc v zahraničí,
podporu charitního díla a režii.
Toto společné dílo můžeme realizovat za účasti farních, obecních a městských úřadů, s pomocí stovek dobrovolníků a všech ochotných dárců. Tímto Vám všem děkujeme a prosíme o pomoc a podporu i v roce 2011.
Charita Kyjov

Vinařský rok 2010
Letošní končící rok nepotěšil vinaře nejen v naší obci, ale také na celé
Moravě a také u našich sousedů. Naši
vinaře jej nazvali, podle exprezidenta
V. Havla „blbý rok“. Průběh počasí
se vyznačoval extrémy, které nevyhovovaly vegetačním potřebám révy;
když potřebovala teplo, bylo chladno, odkvétání révy některých odrůd
bylo silně sníženo, srážky omezovaly
postřikové práce a napomáhaly rozšíření houbových chorob. Někteří vinaři si spočítali, že počet litrů postřiků
použitých k ochraně vinohradu, byl
vyšší než litrů vína sklizených z tohoto vinohradu. I když u nás díky kvalitně prováděným postřikům bylo ve
srovnání s některými vinaři v okolních obcích hodně zachráněno, přesto ztráty u některých odrůd byly citelné. Každý z našich vinařů, kterému
se prováděly ochranné postřiky, má
alespoň něco pro sebe a jak doufáme
i na vzorek na výstavu. Jinde někteří
ani neumyli nádoby, neměli na co.
Tento úvod však nemůže být
východiskem k negativním výhledům
do roku příštího a dalších let. Naši
staří vinaři říkali, že vinohrad není
záležitost jednoho roku, ale několika
let. Dovedli se vyrovnat s nepřízní
počasí a přijali s pokorou i horší roky

než byl letošní. Několik ukázek ze
zápisů “Pamatki obecnich zaležitosti“
uloženém na Obecním úřadě (uváděno v originálním znění i s chybami)
Roku 1864 bylo jaro dlúho chladné
a hojnost bilo v tom roku všeho obilí
tak že bila mira rži za 2 Zl ertepli tež
hojnost jenom vino na podzim zmrzlo
a tem nebylo k piti to se necenilo nic a
v tom roku a v tom roku vihořeli Vacenovice ve Špitalce u Karla Jocha pak
Melichar Babik Franz Křižka a Jan
Kutny aji ten ze stodolů.
Dále pak :
Roku 1886 byl skrovná úroda tak
že občané málo mohli polních plodin
prodat za to však byla réž i zemáky v
obstojné ceně . Réž ˝ hektor. za 3 zl.
až 3 zl. 15 kr. zemáky 100 kg za 2 zl.
50 kr až 2 zl. 80 kr. Vína bylo o polovičku méně jak loňského roku , zato
však dobré a silné že takového ještě u
nás nikdy nebylo .
M. Křižka, starosta.
Rok 1890 byl na živelni pohromi bohatý na mnoha místech řádilo
krupobití tak že mnohé obce v našem
okresy jsou učinění žebráci. kroupi tak

všecku polní úrodu zničili že nebylo
poznat ani kde co na poli rostlo, vinohrady též polámané tak že jest náděje
až za několik let na víno. v naší obci
tak kroupi silně neřádili ale trochu
přec zde nadělali škody.
Řada z nás však také pamatuje rok
1985, kdy byly zimní mrazy tak silné,
že prakticky zmrzlo ve vinohradech
všechno, co bylo nad zemí. Musely se
znova napěstovat kmínky, takže sklizeň hroznů v prvním roce byla nulová a silně snížená v následujícím roce.
Potěšující však je, že se zpravidla po
tomto roce se opět objeví ročníky příznivější , které tyto vyrovnávají.
Myslíme, že je také v této situaci
důvod k dalšímu zamyšlení, nejen pro
rok příští, ale také pro další léta. Byla
dokončena po 2 ½ letech „Jednoduchá pozemková úprava Vinohrádky“.
Myslíme, že většina vlastníků a
zejména uživatelů smyslu této úpravy porozuměla, je však otázkou, jestli tento smysl také docenila. Vztah
mezi nynějším uživatelem a vlastníkem se řeší tímto nejpřijatelnějším
a zákonným způsobem a na náklad
státu v řádu několika set tisíc korun.
Umožňuje bezproblémové způsoby

strana 13

prodeje, darování, nabývání dědictví
těchto pozemků, což také upevňuje vztah k jejich obhospodařování.
Jsme bohužel v posledních letech
svědky toho, že u nás klesá zájem o
obhospodařování půdy u drobných
držitelů. Zapomínáme na to, že jsme
částí jižní Moravy s výhodnými podmínkami pro pěstování teplomilných
plodin, obcí, kde se daří zelenině,
ovoci i vinné révě. Dovozy česneku
z Číny, mrazené zeleniny z Polska,
vína z Chile, Jižní Afriky, Itálie a Španělska nejsou a nebudou výhodným
řešením pro nás a naše potomky. Na
některých našich polích vznikají tiše
úhory v rozsahu, jaké nikdo nepamatuje, se všemi negativními dopady

na své i okolní prostředí. Nechceme
si připustit myšlenku, že by se tento
stav mohl rozšířit i na poslední blok
půdy, který můžeme jako drobní
vinaři užívat, vinařskou trať Vinohrádky. Odpovědnost je na nás, pro
nás a naše potomky. Věříme, že tento
problém není neřešitelný. Jsou cesty a možnosti, které je třeba hledat a
uplatnit, nejen k udržení jeho současného stavu, ale i k jeho zlepšení.
Naše ZO Českého zahrádkářského svazu organizuje vinaře již více
než 42 let. S podporou a spoluprací
našich členů, vedení obce i ostatních
občanských sdružení se podařilo dát
místním vinařům postavení, které
je srovnatelné s okolními vinařský-

mi obcemi. Naše další činnost však
musí nutně respektovat současný stav
rozvoje vinohradnictví a vinařství,
zejména drobných vinařů. Hledáme
ji především ve zlepšování služeb
pro členy, sledování a možnosti podpor vinařské turistiky, další spolupráci s vedením obce a občanskými
sdruženími v obci, odborné výchově členů atd. Pokud se nám to bude
dařit, bude mít naše obec prostředí
a pověst dobré vinařské obce a jejich
vinařů. K tomu přejeme všem našim
občanům a vinařům do dalších let
dobrou spolupráci k uskutečňování
našich záměrů.
Za výbor ZO ČZS Vacenovice
Ing. Blažej Ingr.

Jak se daří Národopisné společnosti Vacenovice?
Národopisná společnost
Doba adventu je již tradičně dobou,
kdy se ohlížíme za tím, co jsme za uplynulý rok stihli vykonat, co jsme stihnout chtěli nebo měli, ale z různých příčin tak učiníme až v roce následujícím.
Členové Národopisné společnosti jsou
díky charakteru svého poslání, spočívajícího v udržování a rozvíjení tradic
v naší obci, vázáni každoročně se opakujícím koloběhem svátků a výročních
akcí. Aby jednotlivé akce nesklouzly do
šedivého stereotypu a byly pro diváky
a návštěvníky stále přitažlivé, je zapotřebí mít stále po ruce spoustu nápadů. Pokusím se Vám přiblížit, jaké byly
naše aktivity v tom roce letošním, který
se už pomalu stává loňským.
Muzeum Vacenovice
Sezónu 2010 v muzeu otevřela
jedinečná výstava prací malířů, kte-

Velikonoce v muzeu
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ří ve své tvorbě zachytili naši obec v
dobách dávno i nedávno minulých.
Výstava Vacenovice očima malířů
dala návštěvníkům možnost prohlédnout si obrazy, které jsou většinou v
soukromých sbírkách a zároveň byla
příležitostí ke kvalitnímu naskenování děl a jejich uložení v nové elektronické databance muzea. Vernisáží
výstavy byla, jak jinak, opět tradiční
slovácká zabijačka. Fašaňkový krojový ples muzea, opět s hojnou účastí krojovaných, přinesl prostředky
k zakoupení historicky unikátních
kachlových kamen z konce 19. století, která budou po sestavení ozdobou
našeho muzea.
Další zajímavou výstavou byla
velikonoční výstava historických
kostýmů z dílny Martiny Pekařové z
Dubňan s názvem Starý svět se zají-

Velikonoce v muzeu

mavými doprovodnými akcemi, jako
byly ukázky středověkých tanců v
podání historizujícího sdružení Poustevník nebo vystoupení historické
hudby Tempus. O velikonocích patřilo muzeum opět dětem a ukázkám
velikonočních zvyků a také jarním
hrám dětí, jímž vévodil již tradičně
turnaj v kuličkách. Celou akci pomáhali připravovat a zajištovat členové
Psí klubu, kteří mají v muzeu svou
domovskou základnu.
Na Marka pak v muzeu proběhl již
třetí ročník unikátního koštu oharků
s názvem Na Marka zasaď oharka.
Vrcholem sezóny byla jistě vzpomínková akce k nedožitým osmdesátinám
významné a klíčové osobnosti vacenovického folklóru – Franty Mikulčíka, která proběhla za účasti řady folklórních osobností z celého Kyjovska

2. května tohoto roku. Příjemný pocit
z výborně připravené neformální
akce pod autorským vedením Libora
Mikulčíka kazila jen nepochopitelná
velmi slabá účast bývalých členů Slováckého krúžku.
Letos v muzeu proběhl o svátku svatého Martina již třetí ročník
Martinského žehnání vína, během
něhož mladým vínům požehnal pater
Viliam Gavula. Žehnání se zúčastnily také mužské sbory z Ostrovánek
a Milotic, které spolu s domácím
mužským sborem Od lip a Vacenovskou cimbálovou muzikou pomohly
vytvořit výbornou atmosféru.
K výročí republiky 28. října byla v
muzeu pořádána první Muzejní noc,
během níž měly děti za úkol poznávat
různé historické předměty ze sbírek
muzea a zařadit je do každodenního
života v konkrétní historické době.
Tahákem byla také velkoplošná projekce filmů. Ve výčtu muzejních akcí
nelze opomenout záslužné tlučení
ořechů a draní peří, které každoročně zajišťují naše tetičky z řad členek
SZPO. Výtěžkem jsou finanční prostředky, které jsou potřebné na pokrytí provozu muzea. Draní peří proběhne také během této zimy. Bohužel se
nepodařilo uskutečnit plánovanou
výstavu k výročí vysvěcení kostela
ve Vacenovicích. Tato zajímavá a velmi obsažná výstava je připravena na
období fašaňku roku 2011.
Nejdůležitější plánovanou investicí je rozšíření muzea ve dvorní
části vybudováním tolik potřebného
depozitáře a klubovny pro děti včetně výbavení výpočetní technikou a
také pořízení nových vitrín pro stálou expozici. Projekt byl připraven
k podání již letos, bohužel se nepodařilo včas zajistit stavební povolení,
proto bude žádáno o dotace z Evropských fondů až v roce 2011. Půjde o
investici okolo půl milionu korun.
Salaš Rúdník
Letošní sezónu na salaši zahájil opět slet čarodenic, pojmenovaný podle keltského svátku ohně
Beltine (beltajn). V mohutném reji
čarodějnic byla zvolena a oceněna
jejich miss. Druhý den, tedy o prvním májovém dni, bylo připraveno
odpoledne plné her a soutěží pro

děti, nazvané Jaro na salaši. Zpívání novice. Všechny soubory, působící
s beranem, pořádané členy mužského ve Vacenovicích se svého úkolu ujaly
sboru Od Lip, proběhlo již tradičně zodpovědně a vytvořily divácky zajíprvní sobotu v červnu. Mužské sbo- mavý pořad plný bohatého a jedinečry z Milotic, Ratíškovic, Ostrovánek, ného folklóru naší obce.
Želetic, Vracova, Kněždubu a MikulKateřinská zábava hostila tentočic, ženské sbory z Vracova a Bzence krát mladou začínající skupinu The
spolu se slováckým souborem Omla- Cellars z Vacenovic, která spolu s
dina a Vacenovskou cimbálovou Vacenovskou cimbálovou muzikou
muzikou vytvořili bohatý program v připravila hostům skvělý večer.
nádherném prostředí Rúdníku. Kvůli
Kromě pódiových akcí zajišťovytrvalé nepřízni počasí nemohl být vali členové Omladiny i mužského
letos uspořádán oblíbený Svatojánský sboru také všechny výroční obyčeje
pochod tajemnými a strašidelnými v obci - fašaňkovou, velikonoční a
místy okolí Vacenovic. Doufejme, že štěpánskou obchůzku, mikulášskou
příští rok přinese léto alespoň trochu nadílku a obchůzku Lucek. Prestižní
příznivější akcím pod širým nebem.
záležitostí je také předvádění zvyFolklórní akce
ků jako jsou chození po službě nebo
Slovácké hody, jako nejvýznam- mlaty ve strážnickém skanzenu.
nější svátek v naší obci, byly vydařené
Letos srdečně zveme všechny
zejména zásluhou temperamentních přátele folklóru na pořad Vánoce
stárků Simony Chvátalové a Mirka na Moravě 22. prosince a příští rok
Čáslavy, známého spíš jako Ferda a potom na Krojový ples, který je plávýřečných hospodářů Libora a Mag- nován na fašaňk, tj. 5. března. Výtěžek
dy Kristových. Počet krojovaných plesu bude opět věnován na budovábyl opět rekordní a nezbývá než ní muzea ve Vacenovicích, konkrétně
vyjádřit potěšení nad stále vzrůsta- na rekonstrukci kachlových kamen.
jícím trendem. Hospodáře se i letos Hlavní akcí roku 2011 bude kromě
podařilo najít až po několikadenním Slováckého roku v Kyjově vzpomínbezvýsledném obcházení naší obce kový program ke stému výročí Omlaa úpěnlivém přemlouvání vytypova- diny ve Vacenovicích a dvacátému
ných kandidátů. Vzhledem k tomu, výročí souboru. Na akci, plánovanou
že v roce 2009 předcházelo nalezení předběžně na začátek září, srdečně
manželů, svolných vzít roli hospo- zveme všechny členy krúžku a soudářů, návštěva sedmdesáti domů s boru Omladina od roku 1991 a také
negativním výsledkem, máme z funk- všechny naše příznivce a milovníky
ce hospodáře vacenovských hodů v lidových tradic.
budoucnu celkem oprávněný strach.
Naši „ženáči“ se tak nechávají každoψ klub
Na podzim roku 2009 začal v
ročně od mladých zahanbit na celé
muzeu pracovat kroužek pro nadané
čáře.
Hlavním těžištěm příprav Omla- děti Psí klub. Název pochází od presdiny, mužského
sboru Od lip i
dětského
souboru Oskoruška
byl také festival v
Miloticích. Letos
byl věnován folklórním souborům naší obce
celý samostatný
pořad s názvem
Střepy starého
světa, který byl
profilovým pořaPsí klub - průzkum Rúdníku
dem obce Vace-
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tižních univerzitních studentských
klubů. Členové Psí klubu se podílejí
na pořizování sbírek našeho muzea,
formou experimentů se snaží proniknout do tajů tohoto světa. Kromě pravidelných schůzek v muzeu podnikli
několik expedic po okolí naší obce
– Habánský kopec, Čertoprd, studánky v okolí Vacenovic, Závidovy,
ad. Zúčastnili se také spolu s dětským
souborem soustředění v Koryčanech
s výpravou na hrad Cimburk a židovský hřbitov. Prováděli povrchový sběr
v archeologických lokalitách Rúdník
a Strkovec, v létě objevili a prozkoumali vojenský loch v prostoru Habánského kopce a zahájili průzkum pravěké mohyly v lese Rúdníček. Psí
klub pořádal také své vlastní akce,
jako je Muzejní noc nebo Velikonoce v muzeu a prezentoval muzeum na
trhu místních produktů v Miloticích.
V příštím roce jsou připraveny další
expedice za poznáním přírody a historie našeho regionu i vzdálenějších
míst. Psí klub je otevřen všem dětem,

schůzky probíhají každý pátek od půl
čtvrté v muzeu.
Ing.Miroslav Blahušek
fota Miroslav Blahušek
fota z hodů 2010 Pavel Ingr
Dětský soubor Oskoruška
Z dětského souboru se nám stává
pravý „puberťák“ - v roce 2011 oslaví 15 let činnosti a už dvanáct let se
scházíme každou středu ve čtyři.
Všechny vás opět zveme 22. prosince na vánoční besídku s živým Betlémem s názvem „Vánoce na Moravě“,
která začíná v 17 hodin v sále U Letochů, kde se Vám tentokrát představí i
několik nových muzikantů.
V roce 2010 bych chtěla připomenout naše vystoupení na dětském
krojovém plese MŠ, na Krojovém
plese, dále pak jsme se podíleli dvěma vstupy v profilovém pořadu obce
Vacenovice na milotickém festivalu.
Tak jako každý rok i ten příští zahájíme tříkrálovou koledou, ještě v lednu
se pak zúčastníme dětského plesu v

Miloticích a ve Skoronicích.
5. března nás čeká Krojový ples
u nás a hned 16. nebo 17. března
pojedeme na pětidenní soustředění
do Hipocentra v Koryčanech, kde si
děti užijí místo tance plno her, soutěží a vzájemného volného času, aby
se spolu naučily nejen tancovat, ale i
hrát. Bude to odměna za jejich celoroční práci.
1. května se opět vyřádíme na
Salaši na Rúdníku a snad letos vyjde i
počasí na Svatojánský pochod. Potom
skončí zábava a čeká nás 6. srpna
Slovácký rok. Tímto zveme všechny
rodiče a prarodiče, aby se přidali do
krojovaného průvodu.
Chci touto cestou poděkovat
rodičům dětí za pomoc a vstřícnost,
vedoucím Jitce Ingrové a Hance Šťastné a také paní Ludmile Mikulčíkové za
časté oblékání dětí do krojů a za ochotné půjčování krojových součástí.
Petra Blahušková

TRAGICKÉ VÝROČÍ
Že mňa tu néni, ani nebylo, že
mňa v háječku dřevo zabilo …
V roce 2010 uplynulo šedesát let
od tragické události, která navždy
poznamenala život jedné vacenovické rodiny a trvale se vryla do
kolektivní paměti místních obyvatel. Dne 18. 4. roku 1950 při nešťastném pádu stromu tragicky zahynul
lesní dělník a muzikant Kliment
Krist z Vacenovic. Tuto lidskou
tragédii připomínal až donedávna
známý Klimentův kříž v lese Boři-

na za Rúdníkem, který postavili v
roce 1950 Klimentovi kamarádi a
spolupracovníci. Na místě tragédie
tehdy pozůstalé rodině představitelé tehdejšího režimu kříž postavit
nepovolili, proto Kristovi vybudovali kamenný kříž u frekventované
cesty z Rúdníku k moravním loukám. Kamarádi Klimenta Krista ale
na původním místě neštěstí vztyčili
alespoň kříž dřevěný, který vyrobili
ze dřeva stromu, který vzal Klimentovi život. Prostý dřevěný kříž, kte-

rý byl ukrytý v mladém lese a většina místních lidí o jeho existenci
ani nevěděla, vydržel na svém místě
téměř šedesát let, až v lednu roku
2007 po řádění orkánu Kyrill došlo k
jeho zlomení a pádu. Dílem náhody
objevili spadlý kříž v létě toho roku
členové Národopisné společnosti
Vacenovice, když tudy vedli trasu
tradičního Svatojánského pochodu
pro děti. Kříž očistili, nakonzervovali a uložili do muzea ve Vacenovicích. Postupem času se zrodila

Šlahačková obchůzka 1995

Synkova kapela, první z prava je Kliment Krist
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Nově opravený Klimentův kříž
myšlenka zachovat toto památné
místo uprostřed nádherné bzenecké
Dúbravy a kříž vrátit v nějaké trvalejší podobě na své původní místo.
Muzikanti z Vacenovské cimbálové
muziky – basista František Stratil a cimbalista Miroslav Blahušek
vybudovali už v loňském roce cihlovou podezdívku, do které byl letos
začátkem září opravený původní
dřevěný kříž zazděn. Cihly daroval
muzikant – basista Ondřej Sochna
z Vlkoše, desku pro nápis vyrobil
pan Antonín Novák z Vacenovic,
nápisem ji opatřil další muzikant –
basista a řezbář František Setínský z
Vacenovic. Je tak vskutku symbolické, že se na opravě kříže na památku Klimenta Krista, který hrával v
muzice na basu, podíleli tři basisté. Ozdobné kování zhotovil vace-

novický kovář
Klimentova basa v průvodu Slováckého roku 1995
Václav
Ryba.
Okolí kříže, které bylo léty dosti
zanedbané,
upravili členové
Národopisné
společnosti
a
rodiny Kristovy.
Na financování rekonstrukce
se podílela také
Obec Vacenovice.
Žehnání
kříže proběhlo v neděli 12. září a byla svědkem veškerých obchůzek
provedl jej vacenovický farář dstp. – fašaňků, šlahaček i chození po
Viliam Gavula za účasti asi dvou službě a začínající muzikanti s ní
stovek lidí, kteří sem přišli proce- odehráli i své první veřejné vystousím z Rúdníku za podpory decho- pení. Na basu Klimenta Krista se
vé hudby Vacenovští muzikanti. Po učili hrát basisté Jarek Měchura i
žehnání byla na místě krátká vzpo- František Stratil. Podařilo se tak
mínková akce, na které o historii alespoň symbolicky navázat na
kříže promluvil Miroslav Blahušek muzikantskou tradici ve Vacenovia dcera Klimenta Krista paní Bože- cích. I proto muzikanti z cimbálovna Chvátalová pak zavzpomínala na ky cítili povinnost uctít Klimentovu
svého otce a na těžký život rodiny se památku opravou kříže.Vzhledem k
třemi malými dětmi, která ve složité odlehlosti lokality je dalším zámědobě padesátých let přišla o svého rem členů Národopisné společnosti
živitele. Celou akci doprovázeli vybudování rozcestníků s řezbosvým zpěvem Mužský sbor Od lip vanými směrovkami a jednoduché
z Vacenovic, ženský sbor Mariján- posezení pro návštěvníky tohoto
ky a členové Vacenovské cimbálové meditativního místa v lůně překrásmuziky. Během žehnání chtěli čle- né bzenecké Dúbravy.
nové muziky zahrát na basu, na níž
hrával kdysi Kliment Krist, bohužel
ji však nedávno její majitel Pavel
Miroslav Blahušek
Marada z Hodonína prodal. VaceFotografie z archivu NSV
novská cimbálovka v devadesátých
a rodiny Kristovy
letech začínala své muzicírování
právě s Klimentovou basou. Basa

V neděli 2.5.2010 se konala v prostorách
muzea ve Vacenovicích
BESEDA U CIMBÁLU,
jako vzpomínka
na strýca FRANTU MIKULČÍKA
k jeho nedožitým 80. narozeninám.
Pan Mikulčík se celý svůj život věnoval folklóru, muzice, písničkám, založil ve Vacenovicích Slovácký krůžek a svůj um a lásku k moravským tradicím předával dalším generacím.
Všichni, kteří ho měli rádi, na něho zavzpomínali při písničce a při vínečku. Mezi hosty,
kteří svým vyprávěním připomněli jeho kulturní přínos nejen pro naši obec,byli známí
regionální folklóristi
p. Anna Kyliánová z Ježova,
p. Josef Varmuža z Mistřína, p. Josef
Novák z Ratíškovic, p. Pavel Petržela z Vracova a mnoho dalších místních i přespolních pamětníků.
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Co všechno zažili členové SZPO Vacenovice v roce 2010
Základní organizace SZPO Vacenovice slouží 165 členům i příznivcům
hlavně k možnosti setkávání a kulturního i společenského vyžití zdravotně
postižených a seniorů. Organizačně
služby zajišťuje 7 členný výbor. Naše
velké poděkování patří Zastupitelstvu
obce, které naše aktivity dotovalo částkou 30 000,- Kč. Také se nám podařilo
zajistit dotaci od JMK odboru zdravotnictví a to 17000,- Kč na rehabilitační
služby a 8000,- Kč na provoz. Platíme
si roční členský příspěvek 100,- Kč na
člena, takže objem našich příjmů je
kolem 70 000,- Kč za rok. A my je umíme dobře použít. Tak jsme letos přispěli na 4 zájezdy do termálních lázní v
Györu, uspořádali 5denní rehabilitační
pobyt v lázních Lednice a přispěli asi
45 členům sto padesáti korunami na
masáže, prováděné v domácnostech.
Kromě toho jsme zajistili pro naše členy i další rekondiční týdenní pobyty
prostřednictvím našeho regionálního
výboru Hodonín. Byly to Luhačovice,
Vranovská Ves, Nedvědice u Bystřice
nad Pern., Valašské Klobouky. Masáže,
vířivky, bazén pro cvičení a další rehabilitační služby jsou součástí každého
pobytu. Ve všech destinacích se snažíme zajistit jak kulturní, tak poznávací
program, takže účastníci poznají hodně
pamětihodností a historie naší vlasti.
Velké kulturní a duchovní zážitky máme z dvoudenního zájezdu na
Slovensko do okolí Levoče. 66 osob
ve dvou autobusech nezapomene na
Mariánskou horu u Levoče, kde nám
mši sv. sloužil náš duchovní otec P.
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Gavula, na Spišskou kapitulu, kterou
nás opět provázel, kostelíček Žehru i
pompézní hrobku cigánského barona u
ní. Na Levočský oltář jsme se z časových
důvodů nepodívali, což je nám velice
líto. Ale částečně jsme si to vynahradili
v popradském kostele Spišská Sobota, kde jsou také oltáře od levočského
mistra a další zajímavosti, např. zvláštní
Boží hrob v jeskyni. Přes Vysoké Tatry
, Lomnici, Štrbské Pleso jsme se dostali
až k Bešeňové, kde jedna část zůstala na
3 hodiny v termálních bazénech a druhý autobus odjel do Dömenovské ladové jaskyně, jejíž krása účastníky také
ohromila. Po cestě jsme si ještě zajeli do
Rajecké Lesné. Krásné a duchovní místo. Nejdříve jsme navštívili novodobý
dřevěný Betlém z roku 1995, instalovaný v kapli kostela
Narození P.M. na
ploše 8,5 m šířky
3 m vysoký. 170
postav v geograficky děleném Slovensku od západu
s bazilikou Šaštín
a třeba Děvínem
nad Bratislavou,
přes střední Slovensko až po Spiš,
kde poznáváme
i katedrálu na
Mariánské hoře u

Levoče. Vše je nasměrováno ke chlévu
se sv. Rodinou a Ježíškem v jeslích. Pak
ještě absolvujeme krátké zastavení u
křížové cesty a hlavně u Lurdské jeskyně s pramenem sv. vody. Naše poděkování patří našemu hlavnímu průvodci
– důstojnému otci P. Viliamovi.
Další krásný kulturní zážitek nás
čekal i při dalším zájezdu do kláštera
v Melku v Rakousku. Nádherná katedrála s knihovnou, muzeem i zahradami vysoko nad Dunajem na nás velmi
zapůsobila. Na zpáteční cestě jsme se
zastavili na světové výstavě květin v
městě Tulln, kde jsme se procházeli
mezi nádhernými květinovými instalacemi, ale také různými pomůckami
a zahradnickým materiálem. Samozřejmě jsme nepohrdli i ochutnávkami
jejich specialit, např. různých salátů,
džemů, dokonce i zmrzliny apod.
Narychlo uspořádaná akce, avšak
velmi duchovní, která v nás zanechala
nádherné zážitky, byl vánoční koncert
skupiny Javory sourozenců Ulrichových, na který jsme si zajeli až do Uherského Brodu.
Pro naše členy každý měsíc zajišťujeme nějaké setkání. Pokud nejedeme na zájezd nebo do termálů, tak se
setkáme při jiných příležitostech. Už
tradiční je naše fašaňková zábava, také
Po-hodová a samozřejmě „Opožděný

Silvestr – aneb Papučový bál“. Máme
také setkání seniorklubu při různých
rukodělných kroužcích – „stínkování
chlapských slováckých košelí“, zdravá výživa, a také poslední Mikulášská
besídka se studenou kuchyní, kterou
nám přichystala paní Lenka Mičolová,
za což ji děkujeme. Při besedování nám
dobroty i malý dárek od sv. Mikuláše
udělaly dobře v břiše i v srdci.
Je třeba připomenout i pomoc našeho regionálního výboru, ať už sociálně
právním poradenstvím, či zajišťováním
rekondičních pobytů doma i v zahraničí. Už připravujeme akce na příští rok,

kdy zveme všechny naše členy na výroční členskou schůzi spojenou s „Papučovým bálem“ v pondělí 10. ledna 2011. A přijměte od nás tuto gratulaci:
Dobří lidé, jdem Vám přát,
všechno co jen chcete.
Nenechte svá srdce spát, chvilku poslouchejte.
Přejem štěstí tomu, kdo ho nemá,
lásku tomu, kdo je sám.
a kdo radost marně hledá, celou náruč chceme dát
zdraví všem, kdo nemocní jsou
peníze ne lakomcům
něhu těm, kdo za krásou jdou,
slepým sílu paprsků.
Opuštěným přejem srdce, které pro ně bude bít
a všem lidem na Vánoce pocit, že je krásné ž í t .
Marie Měchurová

Zpívajú nám Marijánky
Největší kulturní akcí Marijánek
bylo upořádání II. ročníku setkání
ženských sborů pod názvem „Zpívajú sobě robky na Moravě“. Uskutečnila se v neděli 11. dubna 2010 v 15.00
hod v místním KD.
Na přehlídce se - kromě Marijánek - představily ženské sbory z Vlčnova, Dolních Bojanovic, Dubňan,
Lanžhota a Kněžduba. Hosty pořadu
byly Mužský sbor z Vacenovic o. s. a
mužský sbor Od lip. Ke společnému
zpěvu i k poslechu hrála Vacenovská
cimbálová muzika.
Součástí programu bylo veřejné poděkování nejstarším žijícím i
zemřelým zpěvačkám z Vacenovic
- jako výraz jejich poděkování jedné
generaci zpěvaček za jejich dlouholetou a obětavou reprezentaci obce.
Moderátorka pořadu vzpomněla
zásluhy nejstarší dosud žijící zpěvačky
94-leté paní Bedřichy Koutné. I když
ta se akce pro nemoc nemohla zúčastnit, přesto poskytla (díky diktafonu)
své vzpomínky na kostelní zpívání v
období působení prvního duch. správce P. A. Tkadlečka. Návštěvníkům se
tak dostalo přehledu jmen tehdejších
zpěvaček. Podobně se nemohla akce
zúčastnit druhá nejstarší zpěvačka 91letá paní Fr. Kristová.
Velkou radost Marijánkám udělala osobní účast vacenovských zpěvaček těchto jmen:
paní Dobromila Řiháková, Františka Šticová, Marie Belková, Libuše

Šimečková. Ozdobou pořadu byly
někdejší největší opory vacenovského ženského zpívání – dvě Lidušky s
příjmením Blahová a Mikulčíková.
Do dnešních dnů slouží Marijánkám svými radami, zpěvem a hlavně
údržbou krojů paní Ludmila Mikulčíková. Ve svých 78 letech je, i přes
zdravotní omezení, nabitá vnitřní
energií a neúnavně kolem sebe šíří
pravou křesťanskou radost ze života.
Sbor ji má za svou mamičku.
Marijánky alespoň skromně připomenuly občanům odkaz jedné generace zpěvaček, která ve Vacenovicích
zanechala své stopy, a svým projevem
a přístupem dokumentuje, že spojení
zpěváků je věčné – vždycky se najdou
následovníci. Poděkovaly jim kyticí
květů, bohatým pohoštěním a společnou fotografií.
Návštěvníkům pořadu učaroval
vřelý pěvecký projev a krojová bohatost ženských sborů, která zahrnovala oblast Kyjovska, Podluží, Horňácka
a Uhersko-Brodska. I sami účinkující
měli radost z pěkného prostředí a
rodinné atmosféry pořadu. Úspěšnost programu byla zajištěna také
finančním přispěním od sponzorů a
Obecního úřadu.
Marijánky ze srdce přejí všem
občanům: radost nejenom z poslechu lidových písní, ale především, ať
si sami radostně prozpěvují během
celého roku 2011.

ROZLOUČENÍ
Končící rok 2010 vede k zamyšlení i ženský sbor Marijánky. Chtěly
bychom vyjádřit svou úctu, hluboké
uznání a poděkování své kamarádce,
zpěvačce Marijánce Kristové, která
nás v tomto roce opustila.
Za předobré srdce mateřské na světě
náhrady není, proto je tolik bolestné
s maminkou rozloučení.
Slova na parte vystihla osobnost paní Marie Kristové, zakládající
člence pěveckého sboru Marijánky.
Zemřela po dlouhé těžké nemoci
29. května 2010 ve věku 57 let. Velký
zástup občanů se s ní loučil při mši
svaté 4. června 2010.
I když byl jejímu životu vyměřen
jen čas zralého věku a nikoliv stáří,
zanechala nám odkaz svého mateřského srdce a dala nám také příklad nezištné obětavosti ve prospěch
veřejně-kulturního života v obci.
Možná právě proto, že v mládí
předčasně ztratila oba rodiče, našla v
sobě sílu a odvahu, aby se zodpovědně postarala nejenom o svou rodinu,
ale také o další mladší sourozence.
Především o tehdy 13-letého bratra, kterého adoptovala a nahrazovala
mu maminku až do jeho předčasné smrti. Vypravila také svatbu své
mladší sestře. A když ta předčasně
ovdověla a byla postižená těžkou
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nemocí, neváhala jí obětavě pomáhat, let. Podstoupila agresivní léčbu,
i když už sama měla vážné zdravot- nebránila se neozkoušeným lékům.
ní problémy. I babička paní Kristové Zažívala i krátká období relativního
Jarmila Krakovičová byla dlouhá léta klidu, kterého využívala pro prodej
odkázána na její laskavou péči.
zmrzliny, nepolevovala ani v pečení
Naše zemřelá kamarádka získala dortů, zákusků, nedovedla si předstaodbornost na Střední ekonomické vit, že by vynechala „kostelní zpíváškole a než ji odrostly tři děti, praco- ní“. Životní odměny se jí dostávalo,
vala jako vedoucí místní školní jídel- když vítala na svět svá vnoučátka. Ty
ny. Neomezila se zdaleka
jen na účetnictví, ale svými
organizačními a kuchařskými dovednostmi pomáhala
ve školní jídelně a měla příkladný vztah k dětem. Později se velice dobře uplatnila jako vedoucí pokladny
v privatizované rohatecké
Maryši. I když nezanedbala
preventivní lékařské prohlídky, musela brzy odejít
do předčasného invalidního
důchodu a začíná její těžké Marijánky
období náročné léčby rakose staly jejími sluníčky.
viny.
V roce 2003 založila se svými
Osobní výzvou se pro ni stalo
vrácení rodinného majetku – mlýna, kamarádkami pěvecký sbor Marijánkterý byl komunisty zabaven jejímu ky. Ať jí bylo jakkoli těžko, zpěvu
dědečkovi Krakovičovi. Po nároč- nezanechala. Měla krásný vztah k
né rekonstrukci budovy chtěla uvést lidovým tradicím, úctu ke kroji a
do provozu cukrárnu a využít tak lásku k lidovým písním. O folklór se
svých dovedností i výhodné pozice aktivně zajímala už ve svém raném
ve středu obce. Ale zákeřná nemoc, mládí. Byla stárkou a přinesla do
která měla svůj dědičný původ, jí to Vacenovic nejenom trochu odlišnou
nedovolila. A paní Maruška – jak se krojovou výbavu, ale i lidový výraz
jí nejčastěji říkalo - věděla hodně o ze Svatobořic-Mistřína, odkud k nám
této chorobě, protože si svou mamin- přišli její rodiče. Svým znělým sopku, která zemřela v 51 letech, s láskou ránem obohacovala nejenom sbor
Marijánky, ale dlouhá léta se stala
„doopatrovala“.
Marijánka Kristová bojovala s oporou místního chrámového sboru
nemocí neobyčejně statečně deset a 13 let zpívala ve Sboru pro občan-

ské záležitosti. Svými organizačními
a pěveckými schopnostmi podporovala nejenom církevní a veřejné slavnosti, ale také rodinné oslavy.
I když ji viditelně odcházely síly,
přesto se ještě měsíc před smrtí
zúčastnila - alespoň jako host - pořadu Marijánek „Zpívajú sobě robky
na Moravě“. A dokonce v místním
muzeu podpořila svým
(pořád sytým zpěvem)
kulturní akci k výročí
nedožitých 80-ti let Františka Mikulčíka. Poslední
dva týdny života prožívala
v kyjovské nemocnici. Ale
zase byla pro okolí zdrojem klidu a odevzdanosti.
Uměla laskavým humorem
odlehčovat těžké životní
situace nejenom sobě, ale
i druhým.
Pohřební obřad se stal
oslavou jejího naplněného života. Prostory kostela nestačily
smutečním hostům. Přišla se s ní rozloučit nejenom široká rodina, bývalý
pracovníci, zákazníci jejich cukrářských služeb, ale také místní mužské
sbory, mladé a staré zpěvačky.
Ženský pěvecký sbor Marijánky
ztrácí smrtí kamarádky a zpěvačky
svou největší hlasovou a lidskou podporu.
„Tak, jak jsi z hlouby srdce s námi
zpívala na zemi,
ať stejně zvučně zpíváš s kůry andělskými na nebi.“
S láskou Marijánky

A jak to zpívá Mužskému sboru z Vacenovic o. s.
Psaní příspěvku do Vacenovického zpravodaje je pro mě jedinečnou příležitostí zastavit se na chvíli a nahlédnout do letošní kroniky
Mužského sboru z Vacenovic. Vybavují se mi nezapomenutelné chvíle z
pestrého života našeho sboru. Chvíle
přátelských setkávání nejen s kamarády zpěváky, ale i s vámi – diváky a
posluchači, našimi příznivci. Troufám si říct, že jsme dobře navázali
na předchozí rok, kdy byl náš sbor
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plodný nejen po umělecké stránce. V
roce 2009 se totiž třem našim „nejaktivnějším“ členům narodili synové,
takže zpěváci ve Vacenovicích úspěšně přibývají.
Otevírám tedy naši kroniku.
Ani letos zde nechybí kulturní
obohacení výroční členské schůze
ČČK. Naše první cesta mimo obec
vedla do nedalekých Skoronic na
výstavu vín. Tato výstava je zajímavá tím, že vystavená vína jsou volně

přístupná uprostřed sálu a každý si
vybraný vzorek nalévá sám. Jsme rádi,
že se velmi úspěšně ujala akce „Daruj
krev s mužským sborem“. Při letošním pátém ročníku darovalo bezplatně svoji krev patnáct dárců, z toho pět
dárců darovalo tuto cennou tekutinu
poprvé. Tato naše aktivita neunikla ani pozornosti regionálního tisku
a televize Slovácko. Šestý ročník se
uskuteční v příštím roce v již tradičním termínu – druhé polovině břez-

na. V dubnu jsme zazpívali na setkání ženských sborů ve Vacenovicích.
Poslední neděle v dubnu je stálým
termínem setkávání sborů v Dubňanech. Jelikož vedoucí Dubňanského
sboru, strýc Jožka Macek, patří mezi
„zakladatele“ setkávání se mužských
sborů v našem regionu, sešli se letos
zpěváci v Dubňanech už po dvacáté.
S heslem „Nigdo to za nás neukludí“
jsme v rámci Dne Země uklidili les
od Šmelcu po drůbežárnu. Zpíváním
bohatý květen jsme zahájili na besedě u cimbálu v místním muzeu, kde
jsme i my vzpomněli na strýca Frantu
Mikulčíka. Na jeho počest jsme zazpívali nejednu písničku a vypili nejeden
pohárek dobrého „Vavřinečka“. Jeden
z májových víkendů jsme prožili u
sousedů – v sobotu v Ratíškovicích
na Slavíně a neděle patřila zpívání
na zámku v Miloticích. Ani poslední
víkend v květnu jsme neseděli doma.
V podvečer v sobotu nás srdečně přivítali naši kamarádi z Prušánek ve
sklepní oblasti Nechory. Odtud jsme
po krátké zastávce doma, za ranního rozbřesku, zamířili posekat trávu
do zámecké zahrady v Buchlovicích.
Podmáslí a škraka, podávané přímo
na pokosené louce, byly výborné.
Sobota 12. červen byl perný den. V

téměř tropickém vedru jsme zazpívali
na velkolepě pojatém folklorním festivalu v Šardicích. A protože ve Vacenovicích právě probíhal Farní den,
následoval rychlý přesun do Vacenovic přímo na podium u kostela. Milou
a přátelskou atmosféru nenarušila ani
večerní bouřka.
Při listování kronikou 2010 nelze přehlédnout naše „zahraniční“
vystoupení na Slovensku, kam jsme
letos vyjeli hned třikrát. V červenci
to bylo zpívání na „Brodčanském jarmoku“ v Brodském, v augustě akce
„Zejdzime sa kamarádzi“ v Kuklově
a v septembri jsme v Hrnčiarovcách
u Trnavy popřáli zpěvem k desátému
výročí založení pěveckého souboru Hrnčarovan. Jelikož Trnava není
zrovna nejblíž, museli jsme na zkoušce demokraticky hlasovat, jestli máme
pozvání přijmout. Pozvání jsme přijali, přijeli jsme a nelitovali jsme.
Ale vraťme se opět k našim sousedům, kde jsme nechyběli na krojovaném cyrilometodějském setkání u
Liliového kříže na vrcholu Náklo a v
rámci Národopisného festivalu Milotice jsme vystoupili v pořadu „Střepy
starého světa“, ve kterém se představila obec Vacenovice. V srpnu proběhlo ve Vacenovicích fotografování

do připravované obrazové publikace,
jejímž autorem je známý fotograf pan
Vladimír Židlický. Pro naše fotky
vybral nádherné prostředí u sklepů
ve Žlébkách. Letošní, už 22. ročník
seriálu koncertů dechových hudeb v
Hodoníně zahajovala dechová hudba Vacenovjáci. Mile nás potěšilo,
že v rámci tohoto koncertu jsme se
mohli prezentovat i my. Velký potlesk
zaplněného kulturního domu nám
byl tou největší odměnou. Hodovou
náladu jsme „zapálili“ již koncem září
na Hodech s právem v Kunovicích.
Po oficiálním vystoupení na přeplněném náměstí zněly hlasy nás i kunovických kamarádů až do pozdních
večerních hodin.
O tom, že 17. listopad se dá prožít
opravdu svátečně, jsme se přesvědčili
na „Slavnostní akademii k 20. výročí
založení jednoty Sokol ve Vacenovicích“. Sice jsme na jevišti nepředvedli
kotouly ani salta, ale hlasivkami jsme
zacvičili dobře.
K závěru roku patří na našich
zkouškách nacvičování adventních
písní. Doba Adventu je dobou očekávání. I letos, stejně jako minulé roky,
jsme toto očekávání zpříjemnili našim
spoluobčanům v Centru služeb pro
seniory v Kyjově, v Domě pokojného

Mužský sbor v Prušánkách
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stáří v Čeložnicích a v Domově na
Jarošce v Hodoníně. Spolu s našimi
hosty jsme uspořádali Adventní koncert v kostele Božského Srdce Páně
ve Vacenovicích. Tento koncert jsme
předvedli také v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Kyjově.
23. prosinec je už pevným termínem pro „Zpívání u vánočního
stromu“, které začne v okamžiku
rozsvícení vánočního stromu před
Obecním úřadem. Pro všechny, kteří přijdou nejen si poslechnout, ale i

zazpívat společně koledy, bude přichystané „neco teplého“ na ochranu a
promazání hlasivek.
Přijměte rovněž pozvání na 26.
únor 2011, kdy se opět chystáme
uspořádat doma ve Vacenovicích „VII.
předfašaňkové setkání mužských sborů“. Pozveme nejen sbory z blízkého
okolí, ale i ze vzdálenějších regionů,
abyste měli možnost potěšit se krásou
lidového zpěvu, hudbou a pestrostí
krojů.
O činnosti a aktivitách naše-

ho sboru se můžete více dozvědět
na našich internetových stránkách:
www.mszvacenovic.wbs.cz. Najdete
tam také bohatou fotogalerii z akcí,
kterých jsme se zúčastnili.
Děkujeme našim posluchačům
a divákům za přízeň, rodinám za
obrovskou podporu a trpělivost a
Vám všem přejeme krásné prožití
svátků vánočních a úspěšný nový rok
2011.
Mužský sbor z Vacenovic o. s.
Zdeněk Novotný

Hrajú Vacenovjáci …
Dovolte mně malé ohlédnutí za
právě končícím rokem 2010. V roce
2010 jsme odehráli spoustu vystoupení a najezdili za našimi posluchači
nespočet kilometrů. Každý začátek
roku je pro nás ve znamení plesů.
Nejinak tomu bylo i letos. První ples
jsme odehráli ve Velkých Bílovicích.
Byl to školní ples i s nádherným předtančením polonézy v podání žáků ZŠ
Velké Bílovice. 23. 1. 2010 jsme přijali
pozvání na sportovní ples do Vlkoše a
o týden později to již byl hasičský ples
v Miloticích. Začátkem února spolu
se Sportovním klubem pořádáme již
tradiční „Reprezentační ples“. Velmi
mě těší, že jeho obliba stále stoupá a
každoroční shon při obstarávaní vstupenek je toho důkazem. V polovině
února to pak byl Sokolský ples v Kobylí. Velikonoční neděli jsme strávili ve
Strání, kde místní sportovní klub
pořádal tradiční velikonoční zábavu.
12.5.2010 jsme hráli koncert v Ostravě
na náměstí, kde jsme se na podiu střídali s Martinem Maxou. V květnu nás
čekal ještě jeden důležitý koncert. 23.
května pořádal MěÚ Praha 6 v nádherném prostředí letohrádku Hvězda
„Odpoledne s dechovkou“. S dechovkou Vacenovjáci zpívali také hosté
Ivana Zbořilová, Jožka Šmukař a Josef
Zíma. Na podiu nás vystřídala Kmochova hudba z Kolína, ve které máme
spoustu přátel z dob, kdy jsme hráli
několik festivalů „Kmochův Kolín“.
Léto je u nás většinou ve znamení hodů. V Bořeticích je hráváme
pravidelně a jsou vždy perfektní. Od
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rána je takzvané „zvaní“ po dědině a
odpoledne jde průvod pro dvě stárky
a společně pak pochodem „pod zelené“, kde se hraje až do večera. Návštěva bývá pravidelně okolo jednoho
tisíce lidí. Musím říct, že je to krásný pohled hrát pro tolik lidí. Pak to
bylo třeba zahrávání hodů ve Velkých
Bílovicích, hody v Hlohovci, ve Štefanově na Slovensku, hodky v Krumvíři
a hody a hodky ve Staré Břeclavi.
Dovolte mně vzpomenout také
koncert v Hodoníně, který se konal
23.9.2010. Moderoval ho náš kamarád a taky výborný zpěvák a profesor
Janáčkovy akademie muzických umění Karel Hegner, který s námi natočil spoustu CD, ale také televizních
pořadů. Dále naše pozvání na tento
koncert přijali také kluci z Mužského

sboru z Vacenovic a lidový vypravěč
Jara Kubík z Veselí nad Moravou. Byl
to krásný koncert a přesto, že trval tři
hodiny, nikdo neodcházel. A to je to,
proč každý z nás hraje. Potlesk spokojeného publika nejde ničím nahradit.
Blíží se čas Vánoc a jako každý
rok připravujeme vánoční koncerty. Ve Vacenovicích se bude konat
poslední neděli před Štědrým dnem
19.12.2010 v 15 hodin v sále u Letochů. Rád bych vás ještě pozval na
další „Reprezentační ples“, který se
uskuteční v sobotu 5. 2. 2011 v sále
u Letochů .
Závěrem bych Vám rád popřál
klidné a požehnané Vánoce a šťastný
nový rok 2011.
Petr Grufík
Kapelník DH Vacenovjáci

Co nového u myslivců?
Myslivecké sdružení Vacenovice v počtu okolo 20-ti kusů, i zde je však
- Pole tvoří v současné době stejný patrný pozvolný pokles výskytu, ktekolektiv jako v loňském roce, cho- rý může být způsoben také tím, že se
du mysliveckého sdružení se účastní zvyšují počty černé zvěře – divočáků.
celkem 20 členů. Jedná se o občanské V loňském roce bylo uloveno celkem
sdružení fyzických osob se zájmem 8 kusů, letos prozatím 2 kusy, ale už
o myslivost a přírodu obecně, hlavní několik kusů bylo sraženo motorovýnáplní sdružení je stálá péče o zvěř, mi vozidly. Proto dbejte zvýšené opazajištění celoročního krmení zvěře, trnosti, zejména v úseku mezi areázejména v zimních měsících, a to lem JZD a Vracovem.
na honebních pozemcích v katastru
Loni bylo uloveno také 25 lišek,
obce. Honební pozemky jsou zastou- což se pozitivně projevilo na odlovu
peny převážně zemědělskou půdou, drobné zvěře, letos se ulovilo proasi z jedné třetiny lesem, zbytek při- zatím 11 kusů, ale celkové statistiky
padá na ostatní pozemMyslivecké sdružení
ky a několik hektarů je
zastoupeno vodní plochou.
V loňském roce bylo
na společných honech
uloveno celkem 41 kusů
bažantů, 6 divokých
kachen a 50 kusů zajíců. V našem katastru
se v posledních letech
neprokázal výskyt tularemie, všichni zajíci
jsou bezprostředně po
ulovení vyšetřeni veterinárním lékařem. V
jsou uváděny až k 31.3. následujícího
letošním roce se předpokládá nižší
kalendářního roku. Zvěři neprospívá
odlov drobné zvěře, jak je zřejmé z již
také volné pobíhání psů v honitbě,
proběhlých honů, s výjimkou divoa to jak v jarních a letních měsících,
kých kachen, jejichž počet se zvolna
kdy se stará o svá mláďata, tak v měsízvyšuje. Zvěř srnčí je lovena stabilně
cích zimních, kdy zvěř strádá vlivem

nepříznivého počasí. Proto na svých
vycházkách se čtyřnohými mazlíčky mějte toto na paměti a používejte prosím vodítka nebo se místům s
výskytem zvěře raději vyhněte.
V letošním roce se opět uskutečnila na myslivecké chatě „Letní noc“,
kde především pro mladší ročníky
vystoupila místní rocková kapela NV4
a jejich hosté. Na Silvestra proběhla v
areálu myslivny zdařilá akce „Silvestrovský pochod Mikroregionu Nový
Dvůr“ s hojnou účastí a v lednu jsme
pořádali tradiční „Myslivecký
ples“. Tento se v letošní plesové sezoně uskuteční 15.ledna
2011, k tanci a poslechu budou
hrát Ištvánci ze Šardic. Již nyní
si Vás dovolím jménem celého
mysliveckého sdružení pozvat,
zvěřinová tombola a zvěřinové speciality jsou zajištěny.
Závěrem bych rád poděkoval předchozímu Zastupitelstvu obce za celoroční podporu, a také všem lidem, kteří
nám pomáhají. Za celé myslivecké sdružení přeji všem
občanům příjemné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví a úspěchů v roce
2011.
za MS Vacenovice-Pole
Ing. Lukáš Ryba, myslivecký hospodář

O včelách heslovitě
• Bez včel by na zahradě nebylo
ovoce, zemědělci by neměli dostatečnou úrodu, vyhynuly by spousty vzácných planě rostoucích rostlin, krajina
by radikálně změnila svůj ráz.
• Včelstvo se skládá z jedné matky,
několika tisíců dělnic a několika desítek
trubců.
• Včelí královna se vyvine z vajíčka jako každá jiná včela, ale díky výjimečné stravě (mateří kašičce) a díky
daleko většímu prostoru buňky, v které
se vyvíjí, se u ní vyvinou takové orgány, které jsou potřeba pro její oplození,
kladení vajíček a také například tvorbu

zvláštního feromonu (mateří látky),
který na ostatní včely v úle působí jako
blahodárná droga.
• Včely mají pět očí (dvě velká
složená a tři malá) a šest nohou.
• Včely k vidění potřebují přímé
sluneční světlo. Za sklem, kde se sluneční paprsky lámou, je včela v podstatě slepá, přesněji řečeno dezorientovaná.
• Trubec nemá žihadlo, zato oči
má přes celou hlavu.
• Včely dýchají tzv. vzdušnicemi,
které mají v zadečku. Vlastně dýchají
zadečkem :-).
• Na třetím páru nohou mají vče-

ly dělnice tzv. košíček pro sběr pylu.
• Včely se dorozumívají doteky
tykadel, včelím tanečkem, pomocí vůně
několika typů feromonů a také zvuky.
• Při rojení odlétá stará matka z
úlu z částí včel – vytváří roj a tak přenechává právě narozené matce své původní obydlí.
• Každá včela má v úle svou úlohu, vykonává po určitou dobu jednu a
tutéž činnost. Buď uklízí, nebo krmí,
nosí vodu, pyl, med či propolis, brání
česno nebo staví plásty z šupinek vosku,
které jí vypadávají z tělíčka (respektive z
voskotvorných žláz).
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• Včelí královna (matka) se páří
jednou za život a to hned s několika
trubci. Poté klade 2-3 roky.
• Trubec se páří také jednou za
život, avšak poté umírá.
• V zimě není v úle žádný trubec. Včely je v srpnu doslova vyženou z
baráku, aby neujídali ze zásob na zimu.
• V létě žije včela kolem jednoho a půl měsíce. V zimě až kolem šesti
měsíců.
• Včely jsou na podzim včelaři
krmeny cukerným roztokem, který jim
dává větší šanci na přežití celé zimy.
• Včely trpí nemocemi. Některé z
nich se nám daří každoročním léčením

držet na snesitelné úrovni (varoáza).
Některé z nich jsou však natolik závažné, že je potřeba včely i s úly a pomůckami spálit (mor včelího plodu, hniloba
včelího plodu). Varoáza se vyskytuje po
celé Evropě.
• Produkty včel jsou léčivé. Patří mezi ně med, pyl, propolis, mateří
kašička, vosk a doposud neprozkoumané vyzařování energie.
• Medy známe květové a medovicové. Květové jsou z nektarů květin,
medovicové jsou z výměšků mšic. Květové obsahují mimo jiné i pyl, medovicové zase silice.
• Krystalizace medu (lidově

nesprávně nazývaná jako „cukernatění“) je zcela přirozená změna skupenství medu a není způsobena tím, že by
včelaři dávali včelám cukr. Ten jim sice
dávají, avšak za jiným účelem a to až na
zimu po odběru medu z úlu.
• Pastovaný med je med, který
se v průběhu krystalizace několikrát
promíchává, čímž se vytvoří med sice
zkrystalizovaný, avšak s tak jemnými
krystalky, že připomíná pastu. Vřele jej
doporučujeme.
• Abyste si léčili pylovou alergii,
potřebujete nepřetavený med od včelaře z okolí, kde žijete.
Včelaři z Vacenovic

V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE SE POŘÁD NĚCO DĚJE …
Naše mateřská škola se ve své
práci s dětmi zaměřuje na získávání
takových hodnot, které budou děti
provázet celý život. Naším cílem jsou
šťastné a spokojené děti.Výchovně
vzdělávací práce prošla v poslední době změnami, pracujeme podle
Školních vzdělávacích plánů, které si
tvoříme podle potřeb dětí a školy.
Naší vizí v posledních třech letech
bylo vytvářet pozitivní vztah ke zdravému životnímu stylu, učit děti znát
hodnotu zdraví a postupně chápat
potřebu žít ve zdravém životním prostředí.
Pěstovat u dětí vztah ke své rodině a své rodné obci, předávat kulturní
tradice a dědictví našeho regionu.
Využíváme hodně přírodního
prostředí naší školní zahrady, jejíž
vybavení se díky obecnímu úřadu rok
od roku zlepšuje, ale také často navštěvujeme blízký les.
Již tradicí se stal dětský krojový
ples, z jehož výtěžku byly do mateřské
školy zakoupeny varhany, touto cestou
chci poděkovat rodičům za podporu
a babičkám a všem ,kteří pomáhají
dětem připravit kroje a podpoří nás
svou účastí.Pořádáme pro děti divadelní představení , zveme kouzelníka
a již tradiční akce jako je pohádkový
les s Tetinami, nebo každoročně zdařilá dýňová šou. V letošním roce se
uskuteční vánoční besídka , tentokrát
trochu jinak, dětský program doplní
vystoupení Fešáka Pína s programem
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Letní sněhulák.
Naše školní kuchyně vaří pro naše
děti i žáky ZŠ, ale také pro firmu
Anticoro, pro důchodce a maminky
na mateřské dovolené. Školní kuchyně je již maximálně vytížena. Přejeme
všem, ať jim u nás chutná.
Věřili jsme, že se školka již dočká
rekonstrukce, ale bohužel se nepodařilo získat finanční prostředky, proto
nám nezbývá než doufat , že příští
roky budou úspěšnější a k rekonstrukci dojde.
Po 30 letech fungování si to jistě
naše mateřská škola zaslouží, určitě
není ve Vacenovicích rodina, ze které

by děti během těchto let mateřskou
školu nenavštěvovaly a bude to tak
jistě dál, jenom je třeba, aby se obci
podařilo získat finanční prostředky,
aby školka mohla být dětem druhým
domovem.
Přejeme Vám, ať jsou letošní Vánoce těmi nejkrásnějšími a rok 2011 je
pro Vás rokem lásky, zdraví, štěstí a
úspěchů.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Květoslava Malá
Ředitelka MŠ

MŠ zima

ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA
Výsledky výchovy a vzdělávání

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
Počet žáků
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
1.
15
15
0
2.
21
21
0
3.
6
6
0
4.
16
12
4
5.
13
7
6
Celkem za I.stupeň
71
61
10
Pozn.: ve 2.pololetí šk. roku 2009/2010 se odstěhovala 1 žákyně
*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2010: 0

Neprospělo
0
0
0
0
0
0

Opakují
0
0
0
0
0
0

2. Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
0
0

% z počtu všech žáků školy
0
0

3.Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0, průměr na jednoho žáka: 0
Rozhodnutí ředitele
Rozhodnutí ředitele
O odkladu povinné školní docházky podle § 37
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37
Další dle §165, odst.2 a, e, h, i, 5 l
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2010/2011:
Počet žáků přijatých do 1.ročníku pro rok 2009/2010:

Počet
9
0
0

Počet odvolání
0
0
0

18
18

Další údaje o škole
- V říjnu jsme navštívili hudební koncert skupiny „Marbo“ a shlédli jsme divadelní představení. Uspořádali jsme
prodej záložek na charitativní akci s názvem “Kůň terapeut“ a odeslali jsme 1480,- Kč na výcvik koní.
- V listopadu jsme pořádali Den otevřených dveří, kdy se mohli rodiče zúčastnit výuky.
- V prosinci jsme shlédli Žesťový vánoční koncert a uspořádali jsme mikulášskou nadílku.
- V únoru jsme se pobavili při vystoupení varietního umělce z divadla Bolka Polívky.
Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do přírodovědného výukového programu, který organizuje
Ekologické sdružení Bílé Karpaty. Uspořádali jsme fašaňkový karneval se soutěží o nejorginálnější masku. Porota
byla složena z řad rodičů dětí.
- V březnu se žáci 2. a 3. třídy zapojili do projektu „Kapka prevence“ ve spolupráci s Policií ČR, která byla spojena s
výtvarnou soutěží. Dvě žákyně byly vyhodnoceny a obdržely odměnu. Navštívili jsme také Den otevřených dveří
Policie ČR v Hodoníně. Žáci měli možnost prohlédnout si budovu a nejnovější techniku /zbraně, auta, cvičené
psy/.
- V dubnu jsme pořádali projektové vyučování ke Dni Země a zúčastnili jsme se úklidu okolního lesa ve spolupráci
s Obcí Vacenovice.
- V květnu jsme připravili ke Dni matek výstavu výtvarných prací žáků. Žáci 3. a 4. třídy absolvovali cyklistický
výcvik na dopravním hřišti.
- V červnu jsme oslavili Den dětí shlédnutím divadelního představení. Uspořádali jsme jednodenní společný výlet
do Westernového městečka v Boskovicích.
- Spolupracujeme s MŠ ve Vacenovicích, uspořádali jsme návštěvu předškoláků a schůzku s rodiči.
- Spolupracujeme také se ZŠ v Miloticích, kam dochází žáci na 2. stupeň. Vyměňujeme si zkušenosti, využíváme
společnou dopravu na výuku plavání v Ratíškovicích.
- Zapojili jsme se do projektu „Zdravé zuby“ a „Školní mléko“ a nového projektu „Ovoce do škol“.
- Věnujeme se talentovaným žákům, kteří se pak hlásí na osmileté gymnázium a jinak specificky zaměřené školy,
např. s výukou informatiky a angličtiny.
- Individuálně se věnujeme žákům s poruchami učení. Spolupracujeme s PPP v Hodoníně a SPC v Kyjově.
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Den otevřených dveří - Policie Hodonín - zkouška
policejní výstroje

Den otevřených dveří - Policie Hodonín

Kroužky při ZŠ
Název kroužku
Anglický l.tř.
Anglický 2.tř.
Logopedický
Dyslektický

počet
1
1
1
1

počet žáků
6
10
5
5

Zhodnocení a závěr
1. Oblast výchovně vzdělávací
V tomto školním roce navštěvovalo školu 72 žáků v 1.pololetí a 71 žáků v 2.pololetí. Na konci školního roku 61
žáků prospělo s vyznamenáním, 10 žáků prospělo, 4 žáci obdrželi pochvalu za píli, aktivitu nebo vzorné plnění svých
povinností a pěkné chování vůči ostatním spolužákům. Nikdo nebyl hodnocen sníženou známkou z chování, avšak
byla udělena 1 důtka třídního učitele žáku 5. třídy za agresivní chování a 1 důtka třídního učitele žáku 3. třídy za
opakované krádeže.
Na osmileté gymnázium se z pátého ročníku hlásila 1 žákyně, kterou pro velký počet žáků nepřijali. 4 žáci se přihlásili na školu s rozšířenou výukou jazyků, jeden na matematickou a jeden žák na informatiku v Kyjově. Ostatní žáci
pokračují na 2. stupni v ZŠ Milotice.
2. Oblast personální
Všechny učitelky působící v naší škole jsou kvalifikované s dlouholetou praxí a zkušenostmi. Učitelka Jiřina Gasnárková podala výpověď a odešla po ukončení školního roku do Vracova. Učitelky se i nadále vzdělávaly v kurzech a seminářích, které pořádá Středisko služeb školám v Hodoníně nebo jiné akreditované školicí organizace. Celkem jsme se
zúčastnili 17 kurzů, z toho převážně zaměřených na netradiční metody výuky. Nové poznatky uplatňují učitelky ve své
pedagogické činnosti a předávají si zkušenosti v rámci schůzek metodického sdružení. V 1., 2. a 3. ročníku jsme vyučovali podle nového vzdělávacího programu s názvem Škola pro život – šance pro každého, který vychází z RVP.
3.Oblast materiální a technická
Škola je po stránce materiální zabezpečena dobře. Máme dostatek učebních pomůcek i pro žáky, kteří dochází do
dyslektického kroužku nebo na logopedii, kde potřebují speciální pomůcky. Spolupráce se zřizovatelem je na dobré
úrovni. Obec se podílela na dofinancování chybějících prostředků na mzdy učitelek a provoz školy z důvodů podnormativního počtu žáků ve škole.
V počítačové učebně je 9 počítačů, z toho jsou 3 novější. 6 počítačů bude muset být za nějakou dobu postupně
vyměněno za nové, výkonnější. K modernizaci ve výuce bychom chtěli v následujícím školním roce využít projektu EU
„Peníze do škol“, který vyhlásilo MŠMT.
Příjemné prožití svátků vánočních, šťastný nový rok, mnoho štěstí, zdraví a osobních úspěchů Vám přeje
Mgr. Marie Řiháková
ředitelka školy
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PSSST – HRAJEME ŠACHY
Nápad uspořádat šachový turnaj
pod záštitou MS ODS Vacenovice
vznikl na jaře a v srpnu se tato akce
uskutečnila.
V neděli 8. srpna se po osmé hodině ranní začali sjíždět do Hospody u
Letochů hráči. Přišlo několik starších
pánů (každý si nesl pod paží vlastní
šachy a šachové hodiny), pár mladých mužů a tatínek s malým synem.
S kolegou Laďou Šimečkem jsme očekávali místní účastníky, protože v sále
byli dosud jen okresní přeborníci a
šachoví mistři. Nakonec byly Vacenovice dostatečně zastoupeny, protože
naši hráči si s obavami, ale velkou
odvahou a chutí chtěli zkusit zahrát s
někým, kdo hraje šachy téměř každý
den a na vyšší úrovni.
Za místní se zúčastnili pánové: Bezucha, Ryba, Bábíček, Brhel,
Zemánek, Neduchal a náš člen Ladislav Šimeček
Naše rodáky zastupovali: pan Ingr
a pan Rouzek
Další hráči: pan Poláček, pan
Šebesta, pan Klimek, pan Chrbolka,

Šachový turnaj
pan Náplava, pan Heindl, pan Gazda
a otec a syn Kladňákovi.
Kolem deváté hodiny proběhlo
losování pořadí a začala první partie
šachového turnaje. V sále bylo neuvěřitelné ticho, hráči se soustředili na
hru, napětí se odráželo v jejich tvářích
a gestech. Po každé partii byla krátká
přestávka.
Turnaj skončil ve tři odpoledne a
vítězem se stal pan Heindl ze Bzence,
jako cenu si odnesl sud piva Starobr-

no. Druhým v pořadí byl pan Ingr z
Vracova, který byl ohodnocen dárkovým košem. Na třetím místě se umístil pan Bezucha z Vacenovic, který
vyhrál láhev Fernet Stock. Dlouho
se z ní netěšil, protože hned na sále
se vypila na úspěšný první ročník
šachového turnaje ve Vacenovicích
pod záštitou MS ODS Vacenovice.
Ing. Jana Bačíková -předsedkyně
MS ODS Vacenovice

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
Vážení občané, naše sokolská jednota slavila v tomto roce 20. výročí jejího založení. Dovolte mi, abych trochu
zavzpomínala na to, jak vlastně naše
jednota vznikla.
17. listopad se slaví jako Den boje za
svobodu a demokracii, kdy před 21 lety
zvítězila sametová revoluce nad totalitním režimem. Tento den byl významný
také pro tělovýchovu v naší republice,
do této doby sjednocenou pod ČSTV.
Ta se začínala rozpadat a s ní i ZRTVzákladní rekreační tělovýchova, které
jsme byly členkami. Uvažovaly jsme jak
dál, myšlenka přidat se ke cvičení sokolů nás nadchla hned při první zmínce
o tom, že Sokol začíná obnovovat svoji činnost, která byla komunistickým
režimem omezována a nadále po dobu
50-ti let úplně zakázána.
Hledali jsme možnosti, jak získat
informace a navázat kontakty s některou župou. Rozhodli jsme se navázat

spolupráci s obnovující se Župou Slováckou se sídlem v Hodoníně. 17. listopadu v roce 1990 jsme se sešli s členy
u nás nově založené strany Národně
socialistické, která navazovala na tradice národních socialistů za 1. republiky
a byla vždy nositelkou myšlenky vlastenectví a demokracie. Těmito členy byly
Josef Řihák, Josef Křižka a Radomír
Hynšt, kteří se stali zároveň prvními
členy výboru naší jednoty.
Pomohli mi organizovat činnost s
dětmi při pořádání sokolských výletů
do přírody a sokolských táborů. Jako
cvičitelka a zároveň i náčelnice jsem se
ujala pravidelného cvičení žen a dětí.
Dalšími cvičiteli byli učitelka Ludmila
Foltýnová, učitel Zbyněk Mlýnek a učitelka Blanka Mlýnková.
Blížil se XII. Všesokolský slet v Praze a tak jsme začali nacvičovat skladby
pro ženy, mladší a starší žáky. Tento slet
byl prvním sletem pořádaným po revo-

luci, konal se v roce 1994 na Strahově a
z naší jednoty cvičilo na 40 cvičenců a
cvičenek. Žáci, kteří měli skladbu pod
vedením učitele Mlýnka velmi precizně
nacvičenou, stáli na Strahově v prvních
řadách a tak se ocitli i na fotografiích
publikace vydané k tomuto sletu. V
průběhu let jsme se účastnili cvičení i
na dalších sletech, v roce 2000 už jenom
se staršími a mladšími žáky, které cvičila Denisa Kotásková, Lucie Řiháková a
Martina Leblochová. Se skladbou rodičů a dětí jsme vystupovali i na okresních sletech v Hodoníně,Veselí nad
Moravou a Bořeticích.
Já jsem měla tu čest zacvičit si na sletu Americké obce sokolské v Chicagu v
roce 1993. Přijetí od amerických Sokolů, našich krajanů, bylo velmi srdečné
a přátelské, vždyť to bylo první setkání
po obnovení činnosti Sokola u nás.
V době mezi konáním sletů pořádal
Celosvětový gymnastický svaz světo-
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vé gymnaestrády, kterých se účastnilo až 50 zemí z celého světa. Na první
gymnaestrádě, která se konala v roce
1995 v Berlíně, jsme si zacvičili spolu
s Liběnou Lisou. Protože to byly nezapomenutelné zážitky a chtěla jsem si
je zopakovat, účastním se cvičení na
gymnaestrádách každé 4 roky. Následně to bylo v Goteborgu, Lisabonu, Dorbirnu a v příštím roce se bude konat ve
švýcarském Lausanne.
Nemohu nevzpomenout také účast
na sletu amerického Sokola v Texasu
v roce 2009, kterého jsem se zúčastnila
s dalšími 25 členy Župy slovácké. Díky
obětavým organizátorům, kteří vedli
nácvik a po dobu amerického pobytu se
o nás starali, prožili jsme krásné chvíle
s nezapomenutelnými vzpomínkami
na milé přijetí u sokolských krajanů.
Vrátila bych se opět k činnosti jed-

noty. V roce 2003 vznikl oddíl mažoretek Baby Srdíčka a později oddíl Mini
Srdíčka, který úspěšně vede Jarmila
Kristová. Mažoretky se zúčastňují nejrůznějších vystoupení, soutěží a také
jednu velkou soutěž pořádají ve spolupráci s obcí Vacenovice. Je to Soutěž o
putovní trofej starosty obce, kterou také
v loňském roce vyhrály.
Sokol není jenom cvičení, je to i činnost kulturní, proto se k nám přidal v
roce 2005 pěvecký soubor Marijánky,
který vede Marie Šimečková. Zpíváme
hlavně pro radost a doufáme, že lidovou písní uděláme radost i ostatním.
Udržujeme slovácké kroje a zvyky,
pořádáme setkání ženských pěveckých
sborů a také se jich účastníme v širokém okolí. Účastníme se i adventních a
vánočních koncertů.
V dnešní době má naše Tělocvičná

jednota 60 členů. Dva oddíly mažoretek, dva oddíly žen a jeden oddíl žáků v
sokolské všestrannosti.
Přeji všem občanům Vacenovic
pokojné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí a zdraví po celý rok 2011.
Za TJ Sokol Vacenovice
Marie Řiháková

Cvičení žáků ZŠ oddíl všestrannosti

SPORTU ZDAR - FOTBALU, ATLETICE
A STOLNÍMU TENISU ZVLÁŠŤ
V 78-leté historii SK Mogul Vacenovice byl letošní rok zahájen Valnou
hromadou 23.ledna, která zvolila 15-ti
členný výbor na další dvouleté období
ve složení:
Předseda: Ing. Novák František,
místopředseda: Kacr Radim, sekretář:
Steinhübel Marian, členové: Bařák
Ladislav, Broda Luděk, Dobeš Jan,
Konečný Petr, Kotásek Josef, Mgr.
Mlýnek Zbyněk, Příkazský Milan,
Synek Josef, Špičák Jan, Šťastný Jan,
Šťastný Metoděj.
Účetnictví v oddíle zabezpečuje p.
Kacrová Ludmila. Na Valné hromadě
mimo jiné byly schváleny nové stanovy SK. V klubu pracují 3. oddíly, ve
kterých je organizováno na 290 členů,
ze kterých je přes sto aktivních sportovců, z nichž je na 70 procent mládežnického věku. K 1.12.2010 z funkce
předsedy odstoupil na vlastní žádost z
pracovních důvodů Ing.Novák František a na jeho místo byl zvolen Kacr
Radim a na post místopředsedy Bařák
Ladislav.

Oddíl lehké atletiky.
Dlouholetou vedoucí oddílu je p.
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Bařáková Eva, která svá úsilí směruje
k organizaci tradičního Běhu osvobození Vacenovic. Již 36. ročník se konal
17. 4. 2010, kterému v přípravě nepřálo
počasí, celý předcházející týden pršelo. Nakonec však závodníky přivítalo
nádherné počasí, které přilákalo 207
startujících. V deseti dětských kategoriích (60, 200, 500, 1000 m) závodilo
98 startujících, ve čtyřech juniorských
kategoriích na 2000 m 22 závodníků
a v hlavních kategoriích 2-ženských (
4000 m) a 5-ti mužských na 6000 m
závodilo celkem 87 závodníků. Zklamáním organizátorů byla malá účast
jenom deseti dětí z Vacenovic a to:
Batěk Adam, Herzán Kristián, Pospíšil
Daniel, Zemánek Petr, Šural Vít, Plášek Martin, Mišík Martin, Šural Jakub,
Kacrová Klára a Bábíková Patrície.
Věříme, že následujícího již 37. ročníku, který proběhne 16. dubna 2011,
se zúčastní více domácí mládeže.

Oddíl stolního tenisu
Organizační činností a vedením
oddílu je již osmou sezónu pověřen Novák Miroslav ml. Po historicky úspěšné sezóně 2008/09, ve které

vyhráli okresní ligu, se do vyšší soutěže
přes baráž A družstvo nekvalifikovalo.
V loňském ročníku se tradičně umístili v klidném středu svých soutěží: A
družstvo na 5. místě v okresní lize, B
družstvo na 6. místě v okresním přeboru a C družstvo na 6. místě okresního základu.
V letošním ročníku jsou opět přihlášena tři družstva, která jsou k 1.12.
umístěna následovně: A družstvo na 8.
místě v Okresní lize, B družstvo na 5.
místě v okresním přeboru a C družstvo
na 7. místě v okresním základu.
Dosavadní procentuální úspěšnost
hráčů v letošním ročníku je následující:
V družstvu A/B : Novák Radek
74,19/-, Novák Václav 59,38/75,00,
Novák Miroslav st.40,00/-, Chvátal Petr 35,48/-, Mikulčík Libor
62,50/70,83, Charvát Petr 50,00/57,14,
Novák Miroslav ml. 16,67/62,86.
V družstvu B/C : Bábík Josef
36,11/75,00, Fišman Jan 25,00/73,91,
Nikl Jan 8,33/29,63, Koubský Radek
-/45,16, Ilčík Jakub - /38,24, Mokruša
Petr -/28,57.

Fotbalový oddíl
Nejstarší a nejpočetnější oddíl
klubu vyvíjí svou sportovní činnost v
kategorie
6-ti věkových kategoriích.
Muži:
muži
Již 19 odehraných sezón na úrovni krajských soutěží. Počátkem roku
v rámci zimní přípravy absolvovali
Zimní turnaj na nově vybudovaném
hřišti s umělým povrchem v Dubňanech a účastnili se zimního soustředění v Luhačovicích. Loňský soutěžní
ročník v 1.A.třídě ukončili na 7. místě
26 9 7 10 31:35 34. Do letošního
ročníku jsme si posílili na ½ roční
hostování hráčem Snášelem Františkem se Ždánic. V podzimní části
jsme se potýkali se spoustou zraně- dorost
ní a pracovním odloučením hráčů.
V některých zápasech měl trenér
Kopl Petr veliký problém poskládat
základní jedenáctku. Desáté místo po
podzimu 14 4 3 7 18:20 15 vybízí ke zvýšení snahy do jarních bojů a
poprat se o uchování stávající soutěže
pro nadcházející období.
Dorost:
Loňský čtrnáctý ročník byl, jak
jsme již očekávali, posledním v krajských soutěžích pro naše mužstvo.
Jejich umístění na posledním 14. místě se statistikou 26 0 1 25 26:128
1, bylo objektivním zrcadlem ochoty
a snahy pracovat na sobě a vydat ze
sebe maximum na každém zápase.
Pro lhostejný přístup hráčů postupně
rezignovali trenéři Mišík Jan, Frolec
Radek st. a Šťastný Jan a letošní ročník v okresním přeboru vede Lunga
Antonín. V dosavadním průběhu soutěže jsou na 7. místě 14 7 1 6 37:27
22 , a věříme, že kluci již pochopili, že
jejich zvýšená snaha bude korunována lepšími výsledky.
Žáci :
V loňské sezóně v okresním přeboru se starší umístili na 5.místě s 20
5 0 15 26:128 15 a mladší na 4.
místě s 20 9 2 9 74:65 29 ze
6 mužstev přihlášených do soutěže.
V letošním roce se do soutěže přihlásilo jen 5 mužstev a byla přijata
nová pravidla, ve kterých u starších

SK Mogul Vacenovice střelci ročníku 2010/11
soutěž

střelec

branky

branky

branky

starší

mladší

přípravka

JmKFS

Snášel František

5

1.A.třída

Vacenovský Tomáš 3

skupina B

Příkazský Radek

2

Příkazský Milan

2

Šrédl Pavel

2

Gasnárek Tomáš

1

Sladký Miroslav

1

Grufík Jiří

1

Ingr Michal

1

celkem:

18

OFS

Krist Martin

7

Hodonín

Špaček Marek

6

OP

Lunga Roman

5

Bábíček Miroslav

5

Novotný Miroslav

5

Nešpor David

3

Novotný Zdeněk

2

Šťastný Jan

1

Brázdil Zdeněk

1

Bábíček Jakub

1

Sabáček Tomáš

1

celkem:

37

žáci

OFS

Miléř Martin

9

starší

Hodonín

Kordula Patrik

3

mladší

OP

Brhel Kryštof

2

Fridrich Zdeněk

1

Brhel Petr

1

vlastní

1

přípravka

2

1

Hollý Mário

18

34

Marcián David

8

27

Zemánek Petr

2

14

Neuročný Richard

1

25

Koutský Stanislav

1

6

Petrucha Patrik

3

13

Ivánek Filip

1

15

Kordula Marek

1

3

Leskovjan Tomáš

1

Hajný Filip

1

cekem:

17

38

139

Jarní mistrovská utkání všech našich věkových kategorií budou zahájena 2.4.2011.
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hrajících na celé hřiště je možnost
střídání hráčů hokejovým způsobem.
U družstva začal působit trenér Bábíček René, který měl nelehkou práci
zejména s disciplínou v družstvu. Ale
jeho působení u mužstva zanechává
kladné odezvy. Po podzimu jsou na 4.
místě 8 2 1 5 17:34 7 . a zejména
je vidět herní zlepšení.
Družstvo mladších žáků je tvořeno zejména družstvem starší přípravky, doplňováno mladšími hráči
žáků. Soutěž hrají na šířku ½ hřiště v
počtu 7+1 a vede je trenér přípravky
Mírovský Luděk. Po podzimu jsou na
3.místě 8 4 0 4 38:27 12.
Přípravka:
Jenom třetí sezónu působí v
našem oddíle družstvo, které však v
rámci okresu patří mezi nejlepší. V
družstvu působí tři hráči z Kopčan
(SVK), jsou našimi registrovanými hráči, patří mezi tahouny tohoto
družstva a výrazně při nich fotbalově rostou i naši mladí kluci. V rámci
OHL starších ve své skupině skončili na 2. místě za RSM Hodonínem a
ve finále, které se uskutečnilo v Hale
TEZA Hodonín za účasti 8 nejlepších družstev okresu, se umístnili na
3. místě. Mladší přípravka také svou
skupinu vyhrála. Loňský soutěžní
ročník okresního přeboru starší přípravka svoji skupinu již vyhrála s
bilancí: 20 18 0 2 216 :30 54.
Podzimní část ve své soutěži jasně
přehrává starší přípravka své soupeře
a vedou soutěž 10 10 0 0 139:5
30. Vrcholným letošním cílem tohoto družstva by mohla být účast na
krajském finále v červnu, kterého se
účastní vítězi okresních kol.
V červnu 26. a 27. jsme již podruhé pořádali turnaj minifotbalu „O
pohár starostky obce Vacenovice“, na
kterém jsme přivítali na 240 dětí ve
věku 6–11 let z 10-ti klubů z Hodonínského okresu a jednoho z Kútů
(SVK).
V letošním roce jsme dále pokračovali ve svépomocném zvelebování
prostorů stadionu. Povedlo se nám
vybudovat dětský koutek pro nejmenší, zarovnali a zatravnili plochu pro
minifotbal, provedli vymalování prostor v šatnách, nátěr podhledu tribu-
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Zimní příprava 2011 SK Mogul Vacenovice
den
NE 2.1.
SO 8.1.
SO 15.1.

čas
12:00
13:30
9:00
13:00
9:00
13:00
8:00
9:00
15:00
13:00
20:00
8:00
/
9:00
15:00
13:00

místo
hala Lužice
stadion
ZŠ Mutěnice
ZT Dubňany
ZŠ Mutěnice
ZT Dubňany
hala Lužice
ZŠ Mutěnice
ZT Dubňany
ZT Dubňany
U Letochů
Želva Dubňany
Luhačovice
ZŠ Mutěnice
hala Lužice
ZT Dubňany
TEZA Hodonín
UT Veselí
ZT Dubňany
ZT Dubňany
UT Dubňany
doma
doma
TEZA Hodonín

soupeř(činnost)
OHL st.přípr.
zahájení muži,dorost
OH st.př.
muži - Vracov
SO 22.1
OHL ml.př.
muži - Ratíškovice
NE 23.1.
OHL st.přípr.
SO 29.1.
OHL st.přípr.
NE 30.1.
muži - Jablonica
SO 5.2.
muži - Dubňany A
Sportovní ples SK
NE 6.2.
OHL st.přípr.
9 -12.2.
muži soustředění
SO 12.2.
OHL ml.př.
OHL st.přípr.
SO 19.2.
muži - Vlkoš
NE 20.2.
OHL ml.př.
SO 26.2.
9:30
Veselí - dorost
NE 27.2.
13:00
muži - Milotice
SO 5.3.
13:00
muži - Dubňany B
NE 6.3.
11:00
Dubňany - dorost
SO 12.3.
12:00
žáci st. - Vracov
14:00
dorost - Svatobořice
NE 13.3.
8:00
finále OHL st+ml.přípr.
15:00 ZT Dubňany
muži - Hlboké
SO 19.3.
13:00 doma
přípr.st. - Milotice
14:00 doma
žáci st. - Milotice
NE 20.3.
13:00 doma
dorost - Vlkoš
15:00 doma
muži - Velká n/V.
SO 26.3.
13:00 doma
žáci st. - Ratíškovice
15:00 doma
dorost - Ratíškovice
NE 27..3.
15:30 Veselí
Veselí – muži
ny a odvodnění přední části tribuny tu nedosáhneme. Už několikrát jsme
z důvodů vlhnutí zdí v prostorách žádali o dotace u různých fondů ale
šaten. Během červnového zatopení u žádného jsme neupěli a proto bude
hřiště srážkovou vodou jsme si poří- i nadále nutným řešením daná situadili čerpadlo a odčerpáváním vody ce. Dále bychom rádi upravili povrch
jsme udrželi hřiště bez přerušení v tréninkového hřiště, který se nachází
hratelném stavu. Velikým problémem v katastrofálním stavu. Toto budou
nám dělá travní sekačka, která již nosné úkoly do dalšího období.
Z důvodu ukončení platnosdosloužila a její oprava je již nerentati
smlouvy
o pronájmu Restaurace
bilní. Proto již podzimní sezónu jsme
byli nuceni k ošetření travnaté plochy Březíčko k 30. 9. 2010 p. Jakubíčkem
si ji zapůjčovat (dovážet i odvážet). Jaroslavem, rozhodl VV SK Mogul
Na pořízení nové z vlastního rozpoč- Vacenovice o vypsání výběrového

řízení dnem 16.6.2010. K výběrovému řízení se přihlásilo 8 uchazečů, ze
kterých ve 3. kole vyšel vítěz, kterým
se stala Blahůšková Kamila. Po převzetí, provedených úpravách a vybavením novým zařízením je dnem 1.
12. 2010 Restaurace Březíčko opět v
provozu.
Výbor SK Mogul děkuje Všem příznivcům, kteří se v průběhu soutěžního ročníku podíleli při zabezpečení
chodu a činnosti v klubu buď finanční, materiální pomocí 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 společně
vytvoříme prostředí pro naše spoluobčany, kteří ho budou rádi navštěvovat
a hlavně aby měli kde svou pohybovou
aktivitu provozovat.
Závěrem výbor SK děkuje všem,
kteří svůj volný čas věnují práci při
řízení nebo výchově mladých spor-

tovců, jsou nápomocni při zabezpečování sportovního života ve Vacenovicích a zejména všem sponzorům
- Obci Vacenovice, drobným podnikatelům a živnostníkům za dary
poskytnuté v průběhu roku na zabezpečení chodu klubu a činnost v něm.
Do nového roku 2011 přejeme všem
příznivcům vacenovického sportu
hodně zdraví, pracovních úspěchů a
štěstí v osobním životě.
Sekretář SK Mogul Vacenovice
Steinhübel Marian

A CO TO JE - TO KVASACO?
Futsalový klub KVASACO Vacenovice v sezóně 2009/2010 hrál stejně jako v předchozím ročníku okresní
Joma ligu ve futsalu. V soutěži naše
mužstvo obsadilo po základní části
třetí místo, bohužel v play off jsme
vypadli hned ve čtvrtfinále s celkem TJ
Kovo Ždánice. V okresním poháru se
náš celek dostal až do finále, kde podlehl silnému celku Stamaha Hodonín
6:3.
V kádru mužstva pro letošní rok
došlo k minimálním změnám, při-

šli dva noví hráči. Současnou sezónu
hraje soutěž pouze devět celků, z toho
důvodu se změnil systém soutěže, což
ji činí atraktivnější.
V letošním roce jsme pořádali již
osmý ročník tradičního turnaje v malé
kopané Letocha cup. Vítězné mužstvo
posledních dvou ročníků V 42 Lazaři
z Hané letos nedokázalo znovu zvítězit a tím přišlo o prémii za tři po sobě
vyhrané turnaje. Letošní ročník tak
vyhrál celek Franka Tour Prešov, který
ve finále porazil pořádající All Stars.

Vedení klubu by tímto chtělo poděkovat za podporu Obci Vacenovice ,
hlavním sponzorům Hospodě u Letochů a firmám Plášek&Profota a RIKBA s.r.o. za podporu v činnosti klubu.
Jménem vedení klubu si dovolujeme popřát všem našim hráčům, jejich
rodinám, příznivcům a ostatní široké
veřejnosti mnoho štěstí, zdraví a osobních úspěchů v novém roce 2011.
za KVASACO Vacenovice
předseda klubu
Ing. Radek Procházka
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A JAK U HASIČŮ?
Je až neuvěřitelné, jak ten čas
rychle letí. Zdá se to nedávno, co
jsme hodnotili rok 2009 a již zde
máme závěr roku 2010 a opět rekapitulujeme jeho úspěšnost či neúspěšnost. Z pohledu činnosti občanského
sdružení Sboru dobrovolných hasičů Vacenovice je letošní hodnocení
vlastní činnosti celkem složité. Na
jedné straně je zde bohatá činnost
provázena dokončováním areálu,
pořádáním různých akcí, na druhou
stranu je zde skutečnost, že se nám
opět nepodařilo navázat na sportovní
úspěchy z minulých let.
Snad již není ve Vacenovicích
občana, který by nevěděl o výstavbě
víceúčelového „Hasičského areálu“
ve „Stanovisku“. Letošní rok byl již
více či méně zaměřen na dokončovací práce, směřující ke kolaudaci
podstatné části areálu, což se také
zdárně podařilo. K dnešnímu dni je
zkolaudován hlavní objekt s klubovnou, sociální zařízení včetně sprch a
septiku, studna užitkové vody, objekt
rozhodčích, skladiště nářadí a samozřejmě soutěžní dráha se zpevněnou plochou a závlahou. Vzhledem
k tomu, že se nám podařilo, získat
téměř půl milionovou dotaci z „Programu rozvoje venkova ČR“, jsou v
závěru letošního roku dokončovány
objekty jako zastřešené posezení pro
návštěvníky areálu a zpevněná parkovací plocha. Tyto objekty budou
samostatně kolaudovány v příštím
roce. Po jejich dokončení proběhne
závěrečná výsadba stromů tak, aby
areál vytvořil příjemnou přírodní
scenérii a mohl plně sloužit všem
návštěvníkům.
Přestože ještě v letošním roce
probíhaly dílčí dokončovací práce,
areál byl již využíván k celé řadě
sportovních, kulturních i společenských akcí. V květnu se zde konalo
„Okresní kolo v požárním sportu
dorostu“, v červnu pak „Okresní
kolo hry Plamen“, které se zúčastnilo
40 kolektivů malých hasičů z celého
okresu t.j. celkem více než 400 dětí.
V červenci se na areálu konal tradiční, letos již XXXIII. ročník Memori-
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álu Mikuláše Bábíka, který byl opět
součástí celostátní EXTRALIGY ČR
v PÚ. Zúčastnilo se jej 66 soutěžních
družstev z 22 okresů ČR. Následně
po EXTRALIZE se konala celostátní
výběrová soutěž „POHÁR MISTRŮ“
v požárním útoku, pořádaná ve spolupráci se společností Bábík spol. s
r.o. Na tuto soutěž přijalo pozvání 40
nejlepších soutěžních družstev z 21
okresů. Jako doprovodný program
červencového hasičského víkendu
ve Vacenovicích bylo připraveno
koncertní vystoupení hudební skupiny „Amulet country“ a večer pak

taneční zábava se skupinou „JAMA“
a jejími hosty skupinou „PROPOLIS“. Ani touto akcí činnost na areálu nekončila. V měsíci srpnu zde
proběhlo „Okresní kolo v požárním
sportu“ dospělých hasičů. Koncem
srpna jsme pak připravili „1.dětský
den na Hasičském areálu“, jehož
součástí byl bohatý doprovodný program a vysvěcení areálu, které provedl místní farář P. Mgr. Viliam Gavula. Týden na to se zde konala taneční
zábava opět se skupinou „JAMA“. V
měsíci říjnu proběhl na areálu „Dět-

ský branný den“, který byl pořádán
ve spolupráci s OSH ČMS (Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska) a zúčastnilo se jej více než
500 malých hasičů z celého okresu. Poslední říjnovou sobotu jsme
na areálu uspořádali 0.ročník nové
pohárové soutěže v požárním útoku.
Tuto soutěž máme zájem každoročně
opakovat a tak založit novou tradici
podzimní soutěže ve Vacenovicích.
Z popsaných skutečností je dostatečně zřejmé, že „Hasičský areál“ si najde své využití, vždyť jen v letošním
roce jej navštívilo několik tisíc lidí.
Náročnost pořádání jednotlivých
akcí je různá. Ty menší se snažíme
co nejvíce zabezpečit vlastními silami, ale u těch větších bychom se bez
pomoci širokého okruhu lidí, mimo
naši organizaci, jen stěží poradili.
Proto bych rád využil tohoto prostoru a všem těm, kteří nám nezištně pomáhají při pořádání zejména
celostátních akcí ještě jednou poděkoval za jejich ochotu, práci a obětavost. Jen pro vytvoření si představy
o náročnosti přípravy těchto celostátních soutěží si dovolím uvést,
že návštěvnost areálu během tohoto
víkendu je více než 1000 lidí. Letos
se pro návštěvníky připravovalo 10
druhů jídel v celkovém počtu cca
1200 porcí. Za dva dny jsme vyčepovali 45 sudů piva a 25 sudů kofoly. I
tyto čísla svědčí o náročnosti na přípravu těchto akcí.

Pořádání akcí na areálu není
samovolné, máme zájem trvale
popularizovat naši obec a přilákat co
nejvíce návštěvníků. Samozřejmě se
netajíme také tím, že i touto činností
se snažíme získat finanční zdroje na
údržbu areálu i na zajištění vlastní
činnosti. Mimo těchto aktivit jsme
letos provedli 2x sběr kovového šrotu, čímž jsme si vytvořili určité ekonomické zázemí na činnost organizace. Již jsem uvedl, že se nám letos
také podařilo získat téměř půlmilionovou dotaci z dotačního programu
LEADER, dále pak dotaci od Jihomoravského kraje na nákup nového travního traktoru. Mimo těchto
aktivit musím zde vzpomenout i

naše sponzory a partnery, bez nichž
by naše situace byla jistě daleko
složitější. Jedná se zejména o Kamenictví Dušan Brhel Vacenovice, Stavební práce Pavel Bábík Ratíškovice,
Stavební firma Jan Dobeš Vacenovice, pan Marek Synek Vacenovice,
RIKBA spol. s r.o. Skalica, Květinářství Blanka Brhelová, Stavební společnost VASTAS s.r.o. Vacenovice,
Bábík spol. s r.o., p. Jaroslav Jakubíček, Cukrárna Libor Mikulčík,
Obec Vacenovice, HASTEX-HASPR
s.r.o. Pardubice, Truhlářství Luboš
Foltýn, Hospoda u Letochů, Truhlářství Antoš, Jiří Bábík prodejna
potravin, PNEU Koubek Rohatec,
„Čiki bar“ Milotice p. Pavel Charvát,
Sklenářství Milan Rupec, Zdravotní
pojišťovna MV ČR. Všem uvedeným
patří naše poděkování.
Hasiči Vacenovice dlouhá léta patřili k nejlepším soutěžním družstvům
v požárním sportu v celé ČR. Poslední tři roky se nám však nedaří postavit konkurence schopné družstvo a
navázat na úspěchy z minulých let.
Letos byla snaha tento neblahý vývoj
zlomit a postavit družstvo, které by
mělo předpoklady určitého úspěchu,
nejen v rámci okresu ale možná i v
rámci celostátního měřítka. Tento
záměr však velmi rychle skončil vlivem velmi nepříjemného úrazu jednoho z našich kolegů, za kterého se
již nepodařilo sehnat odpovídající
náhradu. Přes tuto skutečnost Vacenovice v průběhu sezóny stavěly v
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rámci okresní GRAND-PRIX dvě
soutěžní družstva, složená převážně
z mladých členů. Ukázalo se však, že
jejich výkonnost ještě nesnese přísnější měřítko a v celkovém hodnocení této okresní soutěže se umístily na
6. a 8. místě. Výsledky jsou to celkem
neradostné a bez přičinění všech členů soutěžních družstev a celého realizačního týmu se to nezmění. Velmi
rádi mezi sebe uvítáme nové členy
všech věkových kategorií.
Máme před sebou nový rok 2011.
Momentálně jsme v období, kdy jednak hodnotíme rok uplynulý a plánujeme činnost na rok příští. Již dnes
víme, že celostátní sněm EXTRALIGY ČR v PÚ zařadil naši soutěž do
tohoto celostátního seriálu. Současně
s ním bude opět pořádána celostátní
soutěž POHÁR MISTRŮ v požárním
útoku. V průběhu roku budeme pořadateli celé řady soutěží v požárním
sportu v rámci okresu a současně je v
jednání i jedna krajská soutěž. Mimo
toho máme zájem na areálu pořádat
další kulturní, sportovní a společenské akce. Samozřejmě zopakujeme

celkem úspěšný dětský den a možná
i další akce pro děti a mládež.
Závěrem toho zkráceného přehledu o činnosti naší organizace si dovoluji jménem Sboru dobrovolných
hasičů ve Vacenovicích popřát všem
našim příznivcům a spoluobčanům

Nádherné prožití vánočních dnů
plných pocitů harmonie, veselí a lásky.
Chvíle nového roku nechť užíváte ve zdraví
a jsou naplněním Vašich přání i radostí
třeba z maličkostí kolem Vás.
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klidné a pohodové prožití vánočních
svátků, veselý konec roku a mnoho
zdraví, štěstí a osobní pohody v roce
2011.
Pavel Bábík
Hasiči Vacenovice

Květinový bál

Mažoretky Baby Srdíčka

MŠ čerti

Psí klub-expedice Habánský kopec

Mažoretky Mini Srdíčka

MŠ Mikuláš

Oddíl aerobicu ženy
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Poslední zvonění 5.třídy ZŠ

Výherkyně výtvarné soutěže - Kapka prevence

Silvestr 2009

Silvestr - celní kontrola

Výborný silvestrovský gulášek

Silvestrovský průvod na myslivnu
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