Zpravodaj Obce Vacenovice
Prosinec 2011
Tak už máme před obecním úřadem nový vánoční strom. Nejvíce strachu zažil Mužský sbor z Vacenovic, jehož členové měli obavy, že nebudou mít kde zpívat na Vánoce. Ale to jsme jim samozřejmě nemohli udělat, nehledě na to, že
se na tuto akci těšíme všichni. Za vzrostlý smrk děkujeme Jendovi Chvátalovi, který nám strom ze své zahrady daroval
a přispěl tak k naší sváteční náladě a dětem rozzářil oči.
Každoročně zároveň s rozsvícením vánočního stromu vydáváme prosincový Vacenovický zpravodaj. Doufáme, že
se vám bude líbit, tak jako našim spoluobčankám na fotografii ze 70-tých let.
Ing. Jana Bačíková

Sněhové vločky k zemi se snáší,
mráz si s okny pohrává, chybí už jen pár
stran v kalendáři, vánoční čas nastává.
Za oknem sype se sněhová nadílka,záclony
provoní anýza vanilka.Vánoční koledy zpívají
andělé, už jsou tu Vánoce, tak ať jsou šťastné
a veselé.Novým rokem proplujte s lehkostí
vánku, pijte sladký nektar ze šťastného
džbánku, ve zdraví užijte každý den,
ať váš život je krásný sen.
Milí spoluobčané, ani jsme se
nenadáli a máme před sebou Vánoce, Silvestr a nový rok. Konec jedné
etapy vybízí k bilancování a začátek
druhé k plánování. Na dalších stránkách se dočtete o našich budoucích
záměrech, ale ještě předtím si dovolím malé ohlédnutí.
S rokem 2010 jsme se loučili ve
vojenském. Děkuji všem, kteří si dali
práci a oprášili staré uniformy a náčiní, připravili transparenty a hesla.
Děkuji doprovodným vozidlům, která nás bez nároku na honorář doprovázela a dokreslila tak úžasnou atmosféru, kterou jste vytvořili.
Dále děkuji všem, kteří se angažují v kulturních a dobrovolných
složkách. Myslivcům, že nám připravili v tomto roce dva taneční večery:
tradiční ples a Letní noc na myslivně.

Zahrádkářům za ochotu přispět svými vzorky vína na akce mikroregionu a samozřejmě za pořádání koštu.
Hasičům, jejichž sportovní soutěže
jsou navštěvovány nadšenci z celé
ČR. Sportovnímu klubu Mogul, který zaštiťuje nejen fotbal, ale i atletiku
a stolní tenis. Naši sportovci pravidelně pořádají Běh osvobození, Turnaj
přípravek, jako oblíbenou a mladými
hojně navštěvovanou akcí je Vánoční
turnaj ve stolním tenise, aj. Dále je
nutné vzpomenout rovněž na oddíl
Kvasaco, jehož futsalová část pořádá
každoročně turnaj, kterého se účastní skoro čtyřicet mužstev z celé ČR
a také i mužstva ze Slovenska. Šachový oddíl Kvasaco, který svou sportovní dráhu začal teprve před pár měsíci,
slaví obrovské úspěchy, nyní je první
v tabulce průběžného pořadí okres-

ní ligy. Nesmím zapomenout na obě
vacenovické dechovky. Jedna hlásá
slávu naší obce nejenom v okolí, ale
i v zahraničí a bez té druhé si nedovedeme představit žádnou akci v obci,
a to jak kulturní, tak sportovní. Děkuji
oběma mužským sborům, cimbálové
muzice a samozřejmě Marijánkám,
jejichž vystoupení a písničky jsou
pro nás vždy potěšením. Folklornímu
souboru Omladina a Oskoruška, kteří
nás reprezentují na folklorních akcích
v regionu a učí naše děti a mládež
milovat folklór a rozumět mu. Další poděkování patří všem skupinám
různých žánrů, které na půdě obce
Vacenovice vznikají a hrají. Mladým
The Cellars, ale i už ostříleným Na
Všechny 4. Pokud jsem na někoho
zapomněla, velmi se omlouvám. Vy
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všichni ve svém volném čase chys-

Dechová hudba Vacenovjáci

Misko-hraní v MŠ

Rodiče v MŠ

Vacenovičtí myslivci

Myslivci-norování lišky

Přeborník okresu – starší přípravka
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Hody 2011- Vacenovští muzikanti

První mistrovské utkání B mužstva s Želetice

mi

táte pro nás ostatní kulturní a sportovní akce, propagujete jméno naší
obce za hranicemi katastru, okresu,
ale i za hranicemi vlasti. Dokazujete,
že naše vesnice je živá, že se umíme
bavit a radovat ze života.
Ještě než skončím, musím poděkovat také vám, občané. Po roce sta-

rostování si uvědomuji, kolik práce, kolik lidí, kolik času je potřeba
k tomu, aby naše obecní pozemky
byly v zimě čisté od sněhu, v létě pěkně posečeny, zameteny a na podzim
bylo shrabané listí. Bez vás ani vaší
pomoci by to obecní úřad nikdy nebyl
schopen zvládnout. O to víc si toho

vážím, protože to není samozřejmost.
Vím, jak se někteří starostové potýkají se lhostejností občanů a jejich
nezájmem. Děkuji, děkuji vám za vaši
starost o obec, za vaši ochotu přiložit
ruku k dílu. Díky vám jsou Vacenovice hezkým místem k životu.
Ing. Jana Bačíková
starostka obce

Společenská kronika
DĚTI NAROZENÉ VE II. POL. R. 2011:
„Vteřiny štěstí jsou křídla motýlí,
chraňme si je, ať nám neuletí.
Vteřiny štěstí jsou křídla motýlí,
průzračné jak oči dětí.
Vteřiny štěstí jsou křídla motýlí,
lehoučké jak pavučina.

Vteřiny štěstí jsou křídla motýlí
a hřejí jak náruč maminčina.
Vteřiny štěstí jsou křídla motýlí,
zatřpytí se jak rosa v trávě.
Vteřiny štěstí jsou křídla motýlí,
darujme si je teď právě.“

Datum:
Jméno a příjmení:
Rodiče:
****************************************************************************************************
19.7.2011
Štěpán Blaha
Mgr. Jaroslava a Petr Blahovi
2.8.2011
David Procházka
Hana a Ing. Radek Procházkovi
17.8.2011
Lukáš Ingr
Ivana a Pavel Ingrovi
18.8.2011
Kamil Profota
Kamila Harcová a Přemysl Profota
31.8.2011
Dominika Ingrová
Iveta DiS. a Patrik Ingrovi
5.10.2011
Ema Štěpánková
Barbora DiS. a Miroslav Štěpánkovi
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Společenská kronika
SVATBY VE II. POL. R.2011:
Pak budem ptáky slyšet zpívat,
jeden druhému do očí se dívat
a bojovat s touhou,
nedat ani pusu pouhou.
Očima mě pohladíš
a přitáhneš si mě blíž,
abys mi mohl pošeptat:
Lásko, vážně, mám Tě rád.“

„Chtěla bych být stále s Tebou,
letět krajinou oslnivou,
po louce a po stráni,
tam, kde motýli se prohání.
Natrhal bys mi náruč kopretin
a jako ježek bez bodlin
pohladil mou tvář, můj vlas
a ztišil bys docela hlas.

Snoubenci:
Trv.bydliště
Místo sňatku
***********************************************************************************
Tomáš Bělík
Táňa Truclová

Vacenovice
Bulhary

Lednice

Miroslav Foltýn
Zuzana Skřápková

Vacenovice
Hovorany

Milotice

Ing. Josef Bábík
Ing. Alena Mezihoráková

Vacenovice
Vracov

Vracov

Ing. Tomáš Krist
Zuzana Obrová

Vacenovice
Ostrava

Vacenovice

Radek Špaček
Karolína Bangová

Vacenovice
Vacenovice

Vacenovice

Aleš Vanďurka
Romana Bábíková

Vacenovice
Vacenovice

Vacenovice

Radek Krakovič
Mgr. Marie Suchánková

Vacenovice
Bánov

Bánov

Pavel Racek
Dagmar Hejnová

Hodonín
Vacenovice

Milotice

Mgr. Dagmar Lukešová
Jana Večeřová

Vacenovice
Vacenovice

Brno

Bc. Václav Kovařík

Modrá

Vacenovice

ÚMRTÍ VE II. POL. R.2011:
„Vidím tě všude,
vzpomínka mi v srdci ležet bude.
Slzy mi tečou po líci,
že „tě mám ráda”, jsem ti chtěla říci.
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Ve snech ke mně přicházíš,
můžu o tobě jen snít.
Po probuzení hned zmizíš,
nechci bdít, ale jenom snít!“

Datum:

Jméno a příjmení:

Číslo domu:

Ve věku

8.7.2011
24.8.2011
19.9.2011
19.9.2011
3.10.2011
3.12.2011

Petr Sabáček
Květoslava Bábíčková
Miroslav Chvátal
Pavel Tomašovič
Ludmila Fidrichová
Kristina Můčková

588
402
473
471
505
69

55
81
69
43
62
82

Společenská kronika
VÝZNAMNÁ OSOBNÍ VÝROČÍ II. POL. ROKU 2011
„ Živote, díky, že se ráno probudím.
Dík. Jsi tak pestrý, že se vůbec nenudím.
Díky za lásku, naději, za kytky, co se sázejí.
Díky za vítr, co slzy osuší,
za mír a klid, co hřeje na duši.
Díky za prohry a pocit zklamání,
bez nich by krása a láska nenabyly poznání.
Díky.“
90. narozeniny oslavili:
Paní Mária Ježková
Paní Marie Bábíková

Vacenovice 333
Vacenovice 31

85. narozeniny oslavily:
Pan Antonín Ryba
Pan Isidor Ingr

Vacenovice 403
Vacenovice 383

80. narozeniny oslavili:
Paní Jiřina Bábíčková
Paní Růžena Formánková
Pan Václav Krištof
Paní Terezie Ingrová
Pan Josef Rygar
Paní Ludmila Těšinová
Paní Miloslava Korčáková

Vacenovice 364
Vacenovice 548
Vacenovice 221
Vacenovice 80
Vacenovice 57
Vacenovice 503
Vacenovice 395

Zlatou svatbu, tj. 50 let společného života oslavili manželé:
Anežka a Antonín Stašovi
Jana a JUDr. Ladislav Luckých

Vacenovice 292
Vacenovice 460

Jana a JUDr. Ladislav Luckých

Anežka a Antonín Stašovi

STATISTIKA
Ve II. pololetí roku 2011 se ve Vacenovicích:
narodilo
6 dětí
přihlásilo k trvalému pobytu
11 občanů
odhlásilo se z trvalého pobytu
20 občanů
a zemřelo
6 občanů
*************************************************************************
Stav obyvatel před uzávěrkou zpravodaje činí 2199 ,
z toho je 1102 mužů a 1097 žen,
průměrný věk muži – 38,37 let; ženy – 40,66 let; celkem 39,51 let.
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NAŠI RODÁCI NA NÁS NEZAPOMÍNAJÍ
Každý rok přijíždí na návštěvu
hřbitova a obce naše rodačka paní
Jiřina Staňková. Za svobodna se jmenovala Sukopová, její rodiče provozovali ve Vacenovicích trafiku. Po svatbě se odstěhovala do Nětčic. Život jí
nenadělil děti, navíc byla postižena
vážnou nemocí, kvůli které přišla
o obě nohy. Nyní bydlí v Centru pro
seniory v Kyjově. V tomto roce oslavila paní Staňková krásné 79. narozeniny
Je ráda, když potká ve Vacenovicích známé tváře a může se zastavit
na kus řeči. Nikdy nezapomene navštívit kostel a obecní úřad. Je neuvěřitelné, jak svůj úděl zvládá s lehkostí
a veselou myslí.
Přeji paní Staňkové hodně zdraví
a radosti ze života.
Ing. Jana Bačíková

Co se podařilo a co plánujeme
Ta pomyslná svíce času odměřila každému z nás další
rok z našeho života a po pracovním vypětí a tvůrčí činnosti nadchází vánoční čas, čas klidu a pohody, ale také
hodnocení uplynulého období a spřádání plánů a předsevzetí pro nadcházející nový rok. Stejně tak i zastupitelstvo obce po svém ročním působení musí shrnout plody
své práce a předložit je vám, občanům obce k hodnocení.
Věřím, že každý z vás sledoval průběžně práci zastupitelstva, ale přece jen se pokusím v následující zprávě shrnout
jeho činnost v konkrétních výstupech. V průběhu r. 2011
se podařilo realizovat následující projekty:
1) Prodloužení kanalizační stoky „B2“
Jedná se o prodloužení kanalizačního řadu na dolním
konci obce, budovaném především pro odkanalizování
stávajícího bytového domu. Stavba má délku 68 m, je z
hladkého PVC prům. 250 mm a byla realizována v měsíci
březnu. Na tuto akci byla Krajským úřadem Jihomoravského kraje poskytnuta dotace ve výši 100 000,- Kč.
2) Sběrný dvůr odpadů
Po výběrovém řízení, které proběhlo přesně v tomto období předchozího roku, byla stavba zahájena dne
16. 3. 2011 a dokončena ve stanoveném termínu
27. 9. 2011. Poté následovalo kolaudační řízení a toto bylo
ukončeno kolaudačním souhlasem dne 4. 11. 2011. Provoz
sběrného dvora byl zahájen 8. 11. 2011 a od této chvíle mají
všichni naši občané možnost zde uložit všechen vyprodu-
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kovaný odpad. Nejdůležitějším faktorem vybudování sběrného dvora je jeho přínos pro ekologickou likvidaci odpadů, odstranění černých skládek v okolí obce a tím přispěje
ke zlepšení životního prostředí. Dále pak SDO umožňuje
zvýšit objem tříděných odpadů, což je předpokladem pro
omezení nákladů jak občanů, tak obecního úřadu na jejich
likvidaci. Součástí dodávky sběrného dvora odpadů je
i jeho vybavení. To jsou především kontejnery pro ukládání
jednotlivých druhů odpadů, dále pak štěpkovač a nakladač
s nakládací lžící a paletovacími vidlemi. Z vlastních prostředků jsme dovybavili nakladač radlicí na sníh a zametacím kartáčem. Tyto stroje je možno využít pro služby obyvatel. Na tuto stavbu byla poskytnuta dotace z EU-fondu
soudržnosti ve výši 85% z celkových uznatelných nákladů,
dále pak ze Státního fondu životního prostředí ve výši 5 %
a z Krajského úřadu Jihomoravského kraje dalších 5%. Celkem tedy velmi úspěšných 95% z celkových uznatelných
nákladů. Tímto žádám všechny občany obce, aby plně využívali možnost třídění odpadů a služeb nabízených sběrným
dvorem a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí.
3) Příjezdová komunikace ke sběrnému dvoru odpadů
Součástí stavebního povolení pro sběrný dvůr odpadů
byla i závazná podmínka vybudování přístupové komunikace. Zde došlo před vypsáním výběrového řízení
a vlastní realizací k úpravě projektové dokumentace (změna
konstrukčních vrstev) za účelem snížení celkových nákla-

dů stavby o cca 700 000,- Kč. Vlastní realizace probíhala
současně s budováním sběrného dvora a byla dokončena
k 27. 9. 2011. Na tuto komunikaci se dotace nevztahovala a byla nákladem 1 326 000,- Kč vč. DPH plně hrazena
z vlastních prostředků obce.
4) Rekonstrukce místní komunikace „U sv. Jana“
a „U Větřáku“
Oprava těchto komunikací spočívala především
v položení nových silničních obrubníků, vyspravení stávajícího štěrkového povrchu, vybudování odvodnění pomocí dešťových vpustí a položení nového povrchu
z asfaltových směsí.
5) Rekonstrukce místní komunikace ulice „Ježkova“
Zde došlo k vybudování zbývající poloviny vozovky na
celkovou šířku 5,2 m vč. vybudování plných konstrukčních
vrstev vozovky, její odvodnění a opět s obrusnou vrstvou
z obalovaných směsí.
6) Rekonstrukce místní komunikace ulice „Střední“
Tady opět v rámci rekonstrukčních prací došlo k úpravě
stávajícího štěrkového povrchu, položení nových silničních
obrubníků v nové niveletě komunikace a novému povrchu
Poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7

z asfaltobetonu.
Rekonstrukce těchto komunikací přispěla ke snížení
hluku dopravy a zlepšení životního prostředí v obci
a především pak občanů žijících v jejich bezprostřední blízkosti. Finanční náklady na vybudování těchto silničních staveb byly hrazeny z vlastních prostředků obce.
7) Parkoviště pro osobní automobily u hřbitova
V této novostavbě došlo před vypsáním výběrového řízení k přepracování projektové dokumentace a to
především z důvodů umožnění příjezdu na přilehlé polní parcely. Realizace stavby byla zahájena dne 5. 10. 2011
a dokončena dne 14. 11. 2011. Nově vybudované parkoviště má kapacitu 30 parkovacích stání a povrch byl vytvořen
ze zámkové dlažby pro možnost lepšího odvodnění celkové plochy. Tady patří velký dík všem majitelům parcel, kteří souhlasili s výkupem vlastních pozemků potřebných pro
výstavbu.
Dále je třeba poděkovat i předchozímu zastupitelstvu za
jeho práci v předchozím volebním období, kdy se podílelo
na přípravě těchto akcí. Na všechny tyto akce byla vypsána
jednokriteriální výběrová řízení, kde jediným hodnotícím
ukazatelem byla cena díla. V následující tabulce se pokusím
na jednotlivých číslech vyjádřit přínos výběrových řízení.

STAVBA
Kanalizační stoka B2
Sběrný dvůr odpadů vč. vybavení
Příjezdová komunikace ke Sběrnému dvoru odpadů
Místní komunikace ul. „U sv. Jana“ a „U Větřáku“
Místní komunikace ul. „Ježkova“
Místní komunikace ul. „Střední“
Parkoviště u hřbitova
SOUČET

Cena dle PD
v tis. Kč
207,15 651,1 644,3 968,1 402,118,1 324,24 314,-

Cena realizační v tis. Kč
203,12 630,1 326,3 548,1 194,611,1 206,20 718,-

D ot ace
v tis. Kč
100,11 814,----------11 914,-

Uvedené ceny jsou vč. DPH.

Výstavba parkoviště u hřbitova

strana 7

Z uvedených čísel je patrné, že ceny jednotlivých staveb byly výběrovými řízeními sníženy o částku 3 600,- tis.
Kč a po započtení získaných dotací byly použity vlastní
prostředky obce ve výši 8 804,- tis. Kč vč. DPH.
Dále je ještě třeba zmínit vlastní drobné investice, a to
pořízení nového ozvučovacího zařízení pro potřeby obce
a nový sněhový pluh za traktor.
V příštím roce se zaměříme především na následující
akce s možností získaní dotací:
1) Kanalizace – prodloužení stoky „X1“ a tlakové
kanalizace pod poštou.
Jedná se o kanalizační řad od křižovatky u drogerie
budovaný levostranně, dále kolem prodejny potravin až
ke stávající čerpací stanici pod poštou. Část tlakové kanalizace slouží pro odvedení odpadních vod pro dolní RD.
Celkové náklady stavby, která obnáší i část přeložky vodovodního řadu jsou dle rozpočtu projektové dokumentace 2 736 000,- Kč vč. DPH. V současné době je na tuto
akci přiznaná dotace z Krajského úřadu Jihomoravského
kraje ve výši 1 500 000,- Kč vč. DPH. Nyní již probíhá
výběrové řízení na zhotovitele stavby, které bude ukončeno otvíráním obálek dne 20. 12. 2011 s následným uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. V případě
příznivého počasí počítáme s možností zahájení prací cca
v polovině ledna 2012 a ukončením vč. opravy dotčených
komunikací nejpozději do 30. 4. 2012.
2) Zateplení mateřské školy
Problematika této akce byla popsána již v letním Vacenovickém zpravodaji a je třeba dodat, že žádost o dotace
na Státní fond životního prostředí a příslušný operační
program byla podána a přijata s přidělením registračního čísla. V současné době probíhá hodnocení podaných
žádostí s ukončením procesu v prvních měsících příštího
roku. Celková cena díla je cca 10 500 000,- Kč a dle energetického auditu a ekonomického vyhodnocení je podíl
dotací možných 6 000 000,- Kč a vlastních prostředků
4 500 000,- Kč, vše vč. DPH. Tato stavba by se v příštím
roce stala prioritní, ale pouze v případě přiznání dotace
z operačního programu.
3) Čistička odpadních vod Milotice
Stavba byla zahájena v měsíci říjnu 2011 příjezdovou komunikaci a demoličními pracemi na kalových
polích. V současné době jsou probíhající práce omezeny
činností archeologů, kteří v místě nové budované ČOV
provádí archeologický průzkum. Investorem celé akce
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je Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,
Vlkoš a každá z jmenovaných obcí se podílí na úhradě
části neuznatelných nákladů dle poměru počtu obyvatel.
V současnosti na naši obec připadá částka cca 5 200 000,Kč z vlastních prostředků. V předchozích letech obec do
svazku již vložila 2 600 000,- Kč a zbývající prostředky ve
stejné výši musí uhradit v průběhu dvaceti měsíců, což je
plánovaná doba výstavby. Část prací proběhne na úpravě
čerpací stanice U sv. Anny ve Vacenovicích a vybudování
dešťové zdrže.
Dále se jenom krátce zmíním o dalších připravovaných akcích pro příští rok. Jsou to následující stavby:
- Vybudování mokřadu, kde je již zpracována projektová dokumentace a je zažádáno o dotaci
- Cyklostezky na Vinohrádky a k ZŠ Milotice. Zde
probíhá uzavírání smluv o smlouvách budoucích s majiteli pozemků, což bude ještě zřejmě dlouhodobý proces
- Autobusové zastávky jsou ve fázi taktéž výkupu
pozemků a rádi bychom v příštím roce dospěli i do fáze
realizace
- Úprava plochy u drogerie Duha. Zde uvažujeme
v průběhu nadcházejícího roku o zadláždění plochy
obecního pozemku a tento prostor využívat i pro občasné
prodejce a tyto vytěsnit z prostoru pod lipami.
- První změna územního plánu musela být rozdělena dle náročnosti projednávaných změn na část
„A“, kde byly zařazeny poměrně bezproblémové návrhy
a tato dokumentace je v současnosti již ve fázi zpracování s předpokládaným dokončením do konce března 2012.
Poté nastane fáze odsouhlasení zpracované dokumentace zainteresovanými orgány. Část „B“, vlastně druhá část
změny územního plánu, bude procesem dlouhodobým,
souvisejícím především v novém sledování a posuzování
stávajících hranic Natura 2000.
Všechny tyto uvažované akce jsou samozřejmě podmíněny získáním finančních prostředků z již podaných
žádosti o dotace a dále pak finančním tokem do obecního
rozpočtu z rozpočtového určení daní, v dnešní době tolik
diskutovaným, v minimálně stejné výši jak předcházející
rok.
Závěrem Vám všem přeji já i celé zastupitelstvo obce
krásné a klidné prožití vánočních svátků, alespoň trochu
odpočinku a do nového roku hlavně zdraví a naplnění
všech tužeb, předsevzetí a plánů.
Ing. František Novák, místostarosta obce

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VACENOVICE
Dne 13. 4. 2011 proběhlo zasedání zastupitelstva obce
Vacenovice, na kterém byla schválena změna č. 1 Územního plánu obce Vacenovice (ÚPO). K tomuto návrhu se
vyjadřoval Odbor územního plánování a stavebního řádu
z Krajského úřadu Jihomoravského kraje a také odbor
životního prostředí Městského úřadu Kyjov. Oba tyto
orgány požadují vyhodnocení vlivů územního plánu na
životní prostředí.
Co to obnáší? Obec Vacenovice se nachází v oblasti
zvané Natura 2000, to znamená, že tato oblast má přísnější pravidla ochrany. Jakýkoliv zásah do přírody musí
být konzultován s odborníky. Při naší změně ÚPO nám
do režimu Natury 2000 spadlo hned několik lokalit. Tyto
lokality bude nutné monitorovat alespoň rok odborníky,
kteří posoudí vliv změny ÚPO na jednotlivé druhy ptactva
a živočichů. Zastupitelstvo obce se proto rozhodlo změnu
č. 1 Územního plánu obce Vacenovice rozdělit na změnu
č. 1A, která bude pokračovat v režimu schvalování, a změnu č. 1B, při které se bude čekat na biologické hodnocení
autorizované osoby.

•

•

•

•
•

Změna č. 1A územního plánu obce Vacenovice
Číslo 1 -Lokalita E2-změna z výhledově obytná na
obytná, (pozemky po pravé straně při silnici na Ratíškovice).
Číslo 3 -Lokalita H2-změna z výhledově občanská
vybavenost na občanská vybavenost, (pozemky za KD
a domem č. p. 242).
Číslo 4 -Lokalita C2-změna z výhledově obytná na
obytná, (část pozemků za zahradami na dolním konci).
Číslo 5 -Lokalita za zahradami-změna z funkční zeleně
na výhledově obytná, (pokračování na dolním konci).
Číslo 8 -Lokalita firma Šmelc Fišman-změna z trvale travnatého porostu na ostatní plocha, (soukromý

pozemek pana Fišmana).
• Číslo 9 -Lokalita určená k dopravě a technickému
vybavení-změnit na obytnou plochu, (pozemek v ulici
Na pile).
• Číslo 10 -Lokalita cyklostezka Vacenovice-Miloticevyznačit v ÚPO jako cyklostezku.
• Číslo 15 -Lokalita dolní konec garáže-vyznačit v ÚPO
pro možnou občanskou vybavenost, (pokračování
garáží na dolním konci vedle bytovky).
• Číslo 16 -Lokalita G-změna z občanské vybavenosti na
obytnou, (pozemky u aknaglobu)
Číslování se odvíjí od původního schváleného záměru.
Změna č. 1B územního plánu obce Vacenovice
• Číslo 2 –Lokalita B6-mezi Dřínovcem a B5 - změna z
výhledově obytné na obytnou plochu,
• Číslo 6 –Lokalita za Dřínovcem 7RD - změna z orné
půdy na plochu pro sport
• Číslo 7 –Lokalita za Stanovniskem - změna z trvalého
travnatého porostu na plochu pro sport
• Číslo 11,12,13,14 – Lokalita Rúdník, (možnost chovu,
agroturistiky, jednoduché výstavby infrastruktury).
Změnu č.1A jsme již zadali ke zpracování architektovi,
poté bude celý návrh připomínkován dotčenými orgány
a sousedními obcemi. Vyhodnocený a schválený návrh
se pošle k posouzení na Krajský úřad Jihomoravského
kraje. Po jeho úpravě bude veřejně vystaven a proběhne
veřejné projednání. Teprve poté dojde k oficiální změně
ÚPO. Musíme si uvědomit, že každý dotčený orgán má na
vyjádření 30 dnů, a pokud má nějaké připomínky, podněty a požadavky, celá procedura se vrátí o krok nazpět.
Schvalování územních plánů je zdlouhavé, první kroky
jsou už za námi a nyní musíme jenom vše dotáhnout do
úspěšného konce.
Ing. Jana Bačíková

Nové stavební možnosti v obci
Vacenovice se v současné době potýkají s nedostatkem
stavebních míst, tento stav ale není dlouhodobý. V minulých letech se každé vedení obce Vacenovice snažilo uspokojit poptávku po nových bytech či stavebních pozemcích. V roce 1999 se podařila výstavba bytového domu
Esmeralda s 22 byty, od čtyřpokojových až po garsonky,
svůj domov zde našlo asi 53 lidí. Dalším počinem v rozšíření bytové zástavby v obci je vybudování bytových domů
s družstevními byty v lokalitě Dřínovec. Na Kasandře, jak
ji všichni nazýváme, bydlí 30 rodin od roku 2002. Tím
výčet zdaleka nekončí: v roce 2006 je celá lokalita u Rúdnické cesty s 20 pozemky připravena na novou výstavbu
a v roce 2011 se prodává poslední stavební parcela v lokalitě B2 za Dřínovcem, zde je připraveno 11 pozemků. Za

posledních 11 let připravila Obec Vacenovice na obecních
pozemcích bydlení 81 rodinám. Ale to zdaleka nekončí,
žádost o stavební parcelu má v současnosti více jak 50
občanů.
Každé zastupitelstvo obce ocení, pokud rodáci chtějí v
obci zůstat a pokud je zájem i z okolních obcí o bydlení ve
Vacenovicích. Nárůst obyvatelstva má za následek zvyšující se potenciál celé obce.
Obec Vacenovice v současnosti nevlastní žádný pozemek vhodný na stavby rodinných domů. Změnou územního plánu budeme mít možnost zastavit plochu označenou jako E1 A E2. Jedná se o pozemky po pravé straně
ve směru na Ratíškovice. Všechny tyto pozemky jsou
v soukromém vlastnictví. Žádost o změnu územního plánu
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vyvolala nutnost vypracovat k těmto pozemkům zástavbový plán, který určí rozmístění budoucích rodinných
domů, infrastrukturu, napojení na komunikaci a vše, co je
nutné při zastavení velkých ploch. Nutnost zástavbového
plánu podtrhuje, že se v této lokalitě nachází dvě ochranná pásma: vedení vysokého napětí a přivaděč vodovodu.
Dalším krokem obce bude uzavírání smluv o smlouvách
budoucích na odkup předmětných pozemků, bez těchto

smluv nemá Obec Vacenovice možnost vybudovat zde
infrastrukturu, a tím z polí ležících ladem vytvořit tolik
žádané stavební pozemky.
Zástavbový plán bude k nahlédnutí na obecním úřadě
a bude vyvěšen na vývěsce. Jednání s majiteli pozemků
proběhne v měsíci lednu.
Ing. Jana Bačíková

Kabelová televize – co nás čeká v roce 2012
V minulém zpravodaji jsem se
sáhodlouze rozepisovala o změně
vysílání kabelové televize. Jednalo se
o změnu vysílání z analogového na
digitální. Přechod nakonec nebyl ani
tak bolestivý, jak jsme si mysleli. Většina z nás si pořídila nové televizory a
nebo set-top-boxy. Mnoho programů
už máme rovněž v digitální podobě.
Proč ne všechny? Snadná odpověď.
Současná kvalita kabeláže nám nedovoluje přidat více programů do digitální kvality. Avizovaná rekonstrukce
páteřní sítě kabelové televize se zatím
neuskutečnila, nepodařilo se nám
vyřídit některé formality ani povolení nutné k výměně kabelů za optické vlákno. Přesto v současné době
vysíláme tyto programy v digitálním
rozlišení: ČT 1, ČT 2, ČT 4, ČT 24,

Jak se rozhodnete?

Každé veřejné zasedání obce
Vacenovice se nese ve stejném duchu.
Projednají a prodiskutují se jednotlivé body programu, a pak přijde bod
poslední, diskuze. Nyní mají možnost
občané probrat, co je zajímá a pálí.
Jedna otázka se opakuje pravidelně:
„Co uděláte s odstavenými auty na
krajnicích?“
Co uděláme? Obec má několik
možností. Požádat občany, aby svá
auta parkovala mimo vozovku, a to
nejenom v zimních měsících, kdy
je nutné odklidit sníh, ale celoročně. Pokud to nepomůže? Požádat
dopravní inspektorát o povolení
nainstalovat v problémových ulicích
svislou dopravní značku zákaz stání.
Opravdu to chceme? Opravdu nemáme jinou možnost?
Ing. Jana Bačíková
starostka obce
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NOVA, NOVACINEMA, PRIMA,
PRIMA COOL, PRIMA LOVE, BARRANDOV, STV 1, STV 2, MARKÝZA, TV DOMA, JOJ, ORF 1, ORF 2.
Do konce roku 2011nám přibude
možnost podívat se v digitální podobě na tyto programy: NOVA SPORT,
NOE, MÍSTNÍ KANÁL (naše kabelové vysílání).
Ostatní kanály jako: SAT 1, S. RTL,
DSF, RTL 2, VOX, EUROSPORT,
ÓČKO bude možné sledovat v analogové podobě do té doby, než budou
jednotliví zprostředkovatelé vypínat
družicové vysílání. Po vypnutí budeme muset počkat na rekonstrukci,
která nám umožní rozšířit si nabídku
programů.
Pro ty, kteří nesledují často televizi a nemají zájem o nová přenoso-

vá zařízení a set top boxy, budeme
i v budoucnu vysílat v analogové kvalitě tyto programy: ČT1, NOVA, PRIMA.
Celý převod vysílání z nemoderního analogového na digitální přišel
obec Vacenovice k dnešnímu dni cca
na 190 000,- Kč. Další výdaje v hodnotě asi 1 milion Kč budou nutné
na plánovanou rekonstrukci páteřní
sítě, která se, jak doufáme, uskuteční v příštím roce. V obci Vacenovice
máme k dnešnímu asi 70% uživatelů kabelové televize. Proto cítíme
jako nutnost investovat do obnovy
a modernizace. Domácnost, která je
ve Vacenovicích přihlášena k odběru
vysílání kabelové televize, zaplatí za
27 televizních stanic 2 Kč za den.
Ing. Jana Bačíková

V listopadu proběhlo na úřadě Jihomoravského
kraje slavnostní podepisování smlouvy na dotaci ke stavbě Sběrného
dvora odpadů ve Vacenovicích. Byla podepsána smlouva na částku
650 000 Kč.

V letošním roce naši obec poprvé navštívil náš kamarád,
fotograf Vladimír Gdovín z Prahy.
Jako milovník vína si přijel nafotit naše vinohrady, sklepy a vše, co je
s vínem spojeno. Při jeho první návštěvě na jaře jsme strávili celý den
na Vinohrádkách, na Nákle a mezi
sklepy. Nafotil skoro 1000 fotografií
a byl nadšen krásou našeho kraje. Na
podzim přijel opět, na hody. A nevycházel z úžasu: stavění máje, hodová
zábava, cimbálovka v Habánském
sklepě. Ještě ráno ani nestačil procitnout, už ho budila řízná dechovka,
doprovázející početný průvod krojovaných do kostela. Hody ho uchvátily, úplně zapomněl, že přijel doplnit
svou kolekci fotografií moravských
vinohradů o podzimní snímky.
Takže ho určitě uvidíme ještě v příštím roce a pak, jestli se vše podaří,
budou mít naše vinohrady a sklepy
svou vernisáž.
Vladimír Gdovín se narodil v
České republice, po ukončení studií pracoval jako fotoreportér. Poté

řídil módní ateliér Květen v Praze.
Po návratu ze studijních pobytů si
v roce 1993 otevírá v Praze vlastní
studio. Do podvědomí vešel zejména svými pictoriály hereček pro
magazín Playboy. V roce 1996 ote-

vírá studio na Manhattanu v New
Yorku a zakládá společnost GNY
photo – art – fashion. Po návratu
zpět do ČR otevírá ateliér v Praze v
ulici Celetná.
Ing. Jana Bačíková

Ulice
Výsledky ankety:
Číslo ulice

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nejčastěji navrhovaný
název ulice
Dolní konec
Dědina
Vinohrádky
Ratíškovská, U Sv.
Jana
(stejný počet hlasů)
Palouček
V agácí
Jezérka
Pod poštou
Špitálka
Juliánov
Rúdnická
Dřínovec
Stanovnisko
U cukrárny

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vetřák
U hřiště
U školky
Ježkova
Lesní
U Mlýna
Pod kostelem
Čajkova
Dřínovec
U Húštíka
Jednotky
Na Větřáku
Martínkova
U Mlýna
Kopce
Rúdník
Březíčko

V letošním prvním letním vydání Vacenovického
zpravodaje byla zveřejněna anketa k pojmenování ulic
v naší obci, kterou se mohli všichni občané na této
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důležité a zajímavé akci, jakou pojmenování ulic jistě je,
svým názorem podílet. A jak to dopadlo? Kolika lidem
není lhostejné, co budou uvádět za své jméno do adresy?
Na obecní úřad se vrátilo 48 vyplněných tabulek. A které
názvy zvítězily?
Účastníci ankety většinou akceptovali názvy léty zažité,
ale objevila se i pojmenování zcela nová, jako např. Rudé
gardy, Kradlov, Fejfarova, Řezbářská, Medová, Nerezová, U Pálenice, Poslanecká, Esmeraldino náměstí, Zelená
náves apod. O která místa v obci se v těchto případech
jedná, si může čtenář domýšlet…
Jediná ulice, na kterou měli všichni zúčastnění stejný
názor, jsou Jezérka. Z čeho vznikl tento název je jasné,
kdysi zde z důvodu jílového podloží stávala voda, tvořila se jezérka. Ale každé místo v obci má svoji historii. Zajímavé jsou staré, některé již nepoužívané názvy,
ze kterých na nás dýchnou časy dávno minulé, kdy děti
nesedávaly u televize a u počítačů, ale hrávaly si v místech za dnešním mlýnem Petra Neduchala, proto se tu
říkalo Na rajčúdě a kdy pasáci pásávali dobytek na vlhkých loukách v místech dnešního „Bahňáku“ a stavěli
si zde stany, proto dodnes Stanovnisko. Na nejvyšším
místě v obci stávala důležitá stavba - větrný mlýn, proto
U Větřáku, ulice Pod Poštou by se klidně mohla jmenovat K Pivovaru, protože tím směrem stával pivovar.
V místech za dnešními bytovými domy bytového
družstva Dřínovec kdysi tábořili kočovní cikáni, proto

Cikánský kopec. A proč vlastně Dřínovec? Kdysi zde
hojně rostl dřín, keř s trpkými červenými plody, typický
pro výše položené oblasti. Zajímavě se také kdysi sešlo
několik Julií v jedné ulici (Stratilová, Nováková, Pospíšilová a Julius Chvostal), proto dodnes Juliánov. Časté je
také pojmenování podle důležité osobnosti v ulici bydlící, jako např. Ježkova (švec), Jagošova (listonoš), Čajkova (holič).
Kdo z občanů pamětníků a patriotů znáte z vyprávění svých předků další události nebo historky vysvětlující názvy ulic a míst ve Vacenovicích, přispějte svým
příběhem třeba do dalšího Vacenovického zpravodaje.
Můžeme mít svůj vlastní seriál „Ulice“! Ulice č. 30 byla
„kvízová otázka“, zkoušeli jsme pozornost občanů… (ve
skutečnosti se Rúdník nevešel na mapku…). A jestli si
myslíte, že jsme zapomněli na jednu z nejdůležitějších
a nejznámějších ulic v obci – Žlébky, tak nezapomněli. Akorát zde není přiděleno žádné číslo popisné, proto
tento název bude dále neoficiální.
Výsledky ankety jsou pouze orientační, některé názvy
vyšly stejné pro 2 ulice (U Mlýna, Větřák a Dřínovec)
nebo se liší pouze předložkou (např. Húštík – U Húštíka
– Za Húštíkem apod.), proto o definitivním pojmenování bude ještě jednáno.
Dále uvítáme Vaše připomínky, které můžete sdělit
osobně nebo písemně na Obecní úřad Vacenovice.
Marcela Tomašovičová

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA ODPADŮ
V ROCE 2012
KAŽDÉ ÚTERÝ
KAŽDÁ SOBOTA

8 – 12 h
8 – 12 h

13 – 17 h

Mikroregion Nový Dvůr má za sebou již IX. Trh místních produktů
a řemesel
Třetí zářijovou neděli uspořádaly obce Mikroregionu Nový Dvůr
v pořadí již devátý ročník Trhu místních produktů a řemesel, a to na
tradiční adrese - na nádvoří zámku
Milotice.
Pokud jste tam toho dne byli,
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,
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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,
zkusit si práci s keramickou hlínou
či zručnost při aranžování drobných
suchých vazeb… pamatovali jsme
však i na ty dříve narozené; pro ně byl
připraven košt vín, do něhož vzorky
věnovali místní vinaři z mikroregionu, nově mohli také využít lazebnu,
v níž jim bylo zkušenými pohyby
dvou masérek ulehčeno od bolesti
a napjetí svalů. 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 – tep-

lé škvarky, chleba se sádlem a kvašákem, povidla na lízačku, perníčky,

laty, béleše… Letošní ročník byl navíc
ještě obohacen o fotografickou výsta-

vu exponovanou v zámecké konírně,
jejímž autorem je starosta obce Vlkoš
Ing. Jiří Flora.
Závěrem bych ráda poděkovala
všem, kdo svou ať už aktivní účastí či ochotným přístupem, přispěli

k zdárnému průběhu Trhu místních produktů a řemesel, a to i přes
ztížené podmínky, způsobené silným
větrem, který nám polámal a odnesl většinu stánků na hospodářském
nádvoří. Opět jsme se tak přesvědčili,

že větru dešti ještě stále neporučíme.
Věřím však, že ten příští, jubilejní
desátý ročník, přinese nejen slunečné
počasí, ale i nové a nezapomenutelné
zážitky.
Mgr. Bc. Veronika Gasnárková
Svobodová
Manažerka mikroregionu
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Postřehy
Když procházím malebnou krajinou v okolí naší obce, vidím ledacos. Vzorně ošetřované vinohrady a ovocné sady,
lidi obdělávající pečlivě svá políčka už od časných ranních hodin až skoro do tmy. Často také potkám volně pobíhajícího psa velikosti telete bez páníčka i bez náhubku, sem-tam hledače pokladů chodící po poli s detektorem kovů, a teď,
když se brzy stmívá, i auto jedoucí od Vinohrádek směrem do dědiny po tmě bez rozsvícených světel..... To všechno
patří ke zdejšímu koloritu.
Ale čas od času tu malebnost krajiny něco pokazí. Třeba starý mrazák i s potravinami zabalenými ještě v mikrotenových sáčcích. Že by kdosi takto krmil hladovou zvěř? Ne ne, to se někomu ten mrazák pokazil, tak ho prostě
a jednoduše i s obsahem opřel o strom u cesty k Vinohrádkám. To je panečku nápad! Chtěla bych poznat toho, kdo
takové řešení nerudovského problému „kam s ní“ vymyslel. Soudě podle místa uložení na hranici katastru to byl občan
některé ze sousedních vesnic, řídící se podvědomě heslem „šak do Vacek je to dobré...“
U „ratíškovské meze“, na kopečku mezi vinohrady s krásným výhledem do okolí, kde se vzal tu se vzal, karavan
velikosti třípokojového bytu, pěkně usazený na betonových základech. A vedle další základy, takže stavba bude zřejmě
ještě pokračovat. Záclonky v oknech, dřevo na topení nachystané, odpady vyvedené novodurovými trubkami přímo
do orné půdy... prostě jen se nastěhovat. Vymakané bydlení I. kategorie uprostřed přírody. A to všechno „na černo“
včetně studny a oplocení. Majitel je jistě milovník přírody a pracovitý člověk, to musí každý uznat!
Tož tak. A to chodím na procházky jen směrem na Náklo.
Marcela Tomašovičová

Ze starých letopisů
Jak jsem již na našich web stránkách avizovala, pracuje se na zveřejnění starých kronik na internetových stránkách Obce Vacenovice.
Momentálně pracujeme na knize
PAMATKI – obecnjdj zaležitosti,
založené roku 1851.
Není to tak úplně snadná práce,
hlavně kvůli tomu, že jazyk té doby
se poněkud liší od současného jazyka a taky písmo některých pisatelů je
méně čitelné, než by se hodilo. Ale
zápisy jsou to vesměs velice zajímavé, až fascinující. Touto ukázkou
Vám umožním nahlédnout do dávné historie Vacenovic a také abyste
viděli, na co se můžete těšit. Snažily
jsme se o co největší autentičnost,
ale v některých případech jsme text
kvůli srozumitelnosti, lehce pravopisně upravily.
Roku 1866
Velice památný, který navěky se spomínat bude skoro teplo a
obila všechny, slovem všechny polní
plodiny byli pěkné a na Svatý duch
totiž 23 května a 24 ho kde již rža
kvétly, takové mraze po 2 noci přišly že led na vodách potáhnutý byl a
zem zmrzla, tedy že všechno, všechno , réž se hned sekla a selo se proso
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a pohanka, to se potom trochu podařilo. Spíš byla réž míra za 2 zlaté60
kr. postupka za 5 zl. 50 kr.
Na to v měsíci červnu vyjelo
od nás na profanty 27 vozů. Objevila
se s pruským králem a naším císařem Františkem Josefem toho jména válka velká a krutá, tak že dne
3.ho července 1866 naše vojsko pod
vedením vůdce války jenerála Benedikta u Králového Hradu od Prušáků bylo na hlavu poražené, tak že
se tam zhubilo okolo 100 tisíc mužů
od obůch stran a od toho času naše
vojsko trapem uhybalo od Moravy
do Rakůs, pak do Uher a k Vídni a
pruské vojsko okolo 15 července bylo
v Moravě a dne 21 toho se objevilo i v našéj obci 13 mužů pruských
husarů, který vzali sůsedovi pavlovi
Bábíčkovi č. 59 jedného koňa, ale
dostal po válce od našej vlády druhého, zas pěknů klisnu. Potom ještě
ale 4 krát pruské vojsko přišlo rekvírovat, ale nebylo to tak strašné jak se
předpovídalo než přišli.
Že mladých lidí schopných k vojsku i mladé ženy sebou berů a to trvalo že vládli sami prušáci na Moravě
a Čechách až do 4 ho srpna, od toho
času se stalo příměří a museli se prušáci živit i z našich prostředků. Kaž-

dý voják kašu 1 funt masa 1 žídlík
vína chléb, totiž dobře se najest.
A byli na kvartýrách po
Moravě v našej obci byli jen 8 dní ale
to již fasovali již nežádali nic. Pak 2
ho září 1866 odtahli pryč a furt již
potom odjížděli do Pruska nastal
docela pokoj.
V téj době též měl Vlašský (Sardinský) král vojnu s naším
c. pánem a také vida nebezpečí pustil
poslední Itáliju totiž Benátky Sardynovi.
Později po téj válce dostali se náhrady za to živení pruského
vojska úplní tak že na jednoho muže
kdo ho docela živil dostal 50kr. Přišlo peněz do mnohých obcí např. : do
obce Vracova přes 8 tisíc, byli nejvíc
obtěžovaní v našem okresi obce Šardice a Koryčany. Naše obec také co
rekvírovali 2 tisíce, dobytka hovězího
jiné podrobnosti jako chléb dostala
264 zl. Čímž také to měli nahrazené.
Daň se neplatili čekalo se , že za ty
profanty peníze přijdou, ty ale váhali.
V roku 1868 za ty profanty o platě ani slechu.
Ten rok byla také hrubá kolera
1868.
Lenka Svorová

Zpěv je lék na všechny neduhy
Ani se tomu nechce věřit, ale letos
je tomu 25 let, co jsme začaly zpívat
ve Sboru pro občanské záležitosti při
Obecním úřadě Vacenovice. V současné době jsou členkami sboru: Jana Blahová (nejmladší a nově příchozí), Jitka
Brázdilová, Marta Grufíková, Jarmila
Mikulčíková, Lenka Svorová, Veronika
Tomečková a varhaník Libor Mikulčík. Když si vzpomenu na naše začátky,
účinkovali jsme skoro každou sobotu
buď na svatbách, vítáních do života, zlatých svatbách nebo setkáních jubilantů.
Tenkrát s námi ještě zpívala i Lenka
Bělíková, Ivana Babíčková, Ludmila
Rybová, Jana Šťastná a skvělá sólistka
Martina Kremlová. Jako varhaníci se
vystřídali Jožka Miléř a Petr Grufík. Je
to častokrát práce nedoceněná a zabere
spoustu volného času na úkor rodiny,
za což všem členům (minulým i současným) dodatečně moc děkuji.
Svateb na úřadě postupem času
výrazně ubylo, tak se naše vystoupení
zúžilo spíše na vítání do života a zlaté
svatby. Asi stokrát už jsme si řekli, že je
načase, aby nás vystřídala mladší generace, ale pokaždé to vyzní tak nějak do
ztracena….
Letos jsme byli pozváni na setkání SPOZ do Ratíškovic, tak jsme se
usnesli, že jestli tam budeme nejstarší,
skončíme a předáme žezlo mladším.
No a jak to dopadlo? Nejstarší jsme
zdaleka nebyli a co víc, všichni přítom-

ní diváci nás chválili a tvrdili, že jsme
byli dokonce nejlepší….(doufám, že
to mysleli upřímně). Takže dokud nás
bude zpěv bavit, bude nám spolu dobře a vydrží to s námi varhaník (a my
s ním), pokračujeme dál… Snažíme se
o moderní repertoár, z lidových písniček (které jsou ale pořád naše nejoblíbenější) jsme pozvolna přešli na folk,
country, popové písně, a když nám k
tomu ještě zahraje Pavel Charvát na
kytaru, úspěch je vždy zaručen…. V
měsíci září 2012 bychom chtěli uspořádat ve Vacenovicích setkání SPOZ, na
které jste všichni srdečně zváni.
Další mojí srdeční záležitostí je

každoroční nacvičování vánoční mše
s chrámovým sborem. Za těch 25 let
jsem vynechala pouze jednou vloni,
a můžu s klidným svědomím říct, že
mi ty loňské Vánoce připadaly takové
nějaké „jiné“, prázdné. Většinou začínáme nacvičovat už v listopadu a když
už má každý doma upečeno a uklizeno
a strojí vánoční stromeček, my ještě
dolaďujeme a docvičujeme poslední
tóny, aby bylo vše tip top. Libor Mikulčík jako dirigent a varhanice Petra
Šťastná by mohli potvrdit, že nejsme
žádní profesionálové, ale pouze zpěváci „z lidu“, a tak nás také doufám každý bere a nějaký ten falešný tón nám
odpustí. Atmosféra zkoušek je vždy
veselá a škádlení typu: jestli je na zkoušce víc Novotných nebo Mikulčíků, jestli
to umí lépe tenoři, basy, soprány nebo
alty, kdo tu mši vybral a proč nezpíváme nějakou jinou, už patří ke koloritům
a bez nich by to ani nebylo ono.
Zkrátka, když se sejde dobrá parta
lidí třeba i u vínka, lze očekávat skvělou zábavu.
K té neodmyslitelně patří i zpěv
a vlastně muzika vůbec. A právě písničky jsou tím, co si v sobě neseme a při
takových událostech zpíváme. Dokáží
vytvořit skvělou atmosféru a pomohou
setřást chmury všedního dne.
Ing. Marta Grufíková
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Vacenovští myslivci kontra hrabě K. Seilern – v roce 1891.
Koncem 19. století, 43 let po zrušení roboty, byla také honitba, kterou
spravovala obec, pronajímána dřívější
vrchnosti, velkostatku hraběte Karla
Seilerna.
Poněvadž v roce 1891 vypršela
smluvní lhůta, bylo nutné uzavřít novou
nájemní smlouvu. Na tehdejším obecním výboru bylo, aby tuto záležitost
vyřešil v zájmu celé obce co nejlépe.
Bohužel, vychytralost hraběte (či jeho
úředníků?) se projevila v plné míře vůči
bývalým robotníkům, tehdy sedlákům,
chalupníkům i podruhům, na jejichž
pozemcích se živila tehdy velmi početnější zvěř.
O co tehdy šlo? Nechme vyprávět
tehdejšího kronikáře a pozdějšího starostu Uhlíka Antonína v knize „Pamatki obecnich zaležitosti“ z roku 1891
- 1895. Citace je v originále včetně
chyb:
„V lednu měsíci r. 1891 velkostatek
milotický žádal, aby se jemu ponechala
z ruky, totiž bez veřejného licitací obecní honitba na 5 let za tu samou cenu,
jak ji měl minulých 5 let. Obecní výbor
se sešel a usnesl většinou hlasú, že nám

totiž jednotlivem špatně velkostatek
platí škodu od zvěře učiněnou a tedy
aby tam šla deputace s výboru vyjednávat by nám byla lepší škoda placena
a platilo nám 150 zl. ročně jak nám
platilo minulých pět let. Byli tam tedy
vyjednávat: starosta Martin Křížka,
radní Vílet radní Dobeš a Jakub Koutný a navrhli správcovi od velkostatku
Pavelkovi by nám platil aspoň za jeden
snop obilí jakéhokoliv odhadnutého
30 ks třicet. Ten pravil, že až se poradí
s panem hrabětem Karlem Seilernem a
do třech dní nám dá odpověď. Odpověď
nám nedal a zavolal k sobě Melichara
Dobeše radního koupil do něho pozemek Dlouhé louky z rány za 400 zl. a
tím sobě spojil ( totiž velkostatek spojil
) Okorály s Rybníkem a nám odřezal
pole Janáčky od naší honitby a připadli
jemu k jeho honitbě a nyní se vyslovil
- o naši honitbu nestojí. Výbor obecní
opět se sešel dne 18. ledna t. r. a prohlásil ( podtrženo) Melichara Dobeše
za padoucha a bídného zrádce za to,
že obci takovou škodu prodáním toho
pozemku učinil a usnesl se na tom by
šli k hraběti ještě jednou pánové: starosta Jan Bábíček , radní Jan Křižka č. 35

a František Miléř; ti tam šli a pořídili
tolik, že se jim správce i hrabě vysmáli.
Nyní se ukládá představenému obce že
on tou honitbu která se dne 3. února t . r.
pronajímat bude u c. k. okr. hejtmanství
v Kyjově najat musí za každou cenu.
Starosta Martin Křižka byl od 1886
až do 14.3.1894 starosta.
Po Martinovi Křižkovi zvolen byl
1894 zvolen od předešleho viboru Jozef
Babyček za starostu č. 24 a byl starostu
do 9.března 1896 - za jeho uřadovani
do pamatni knihy nic nezaznamenal.
1895 se pronajala obecní honitba
velkostatku do Hodonína za 414 z.
ročně velkostatek přepustíl tu stranu od
lesa Vacenovskeho až po silnicu vedoucí hranicemi od rybníka cestou po kříž
Knotůj silnici až do Vacenovic a cestou
až po Růdnickou alej občanům Ingrovi
Vincencovi, Uhlíkovi Antonínovi, Křižkovi, Grálovi, Čapkovi Janovi, za 30 zl.
ročního platu, Janáčky, a Dlouhé louky
po rolí Jana Křižky a splavek mimo přes
Sedmirohé velkostatku milotickému za
30 z. ročně.
Uhlík Antonín S použitím „Pamatki
obecnich zaležitosti“ - ing. Ingr Blažej

Slámové víno – dnes a před 50 lety
Jak naši vinaři dobře vědí, toto víno
bylo definováno v roce 2004 právním
předpisem – zákonem č. 321/ 2004 Sb.,
§ 19 , písm. g ):
(11) jakostní víno s přívlastkem
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slámové víno je dovoleno vyrábět pouze
z vinných hroznů, které byly před
zpracováním skladovány na slámě či
rákosu, nebo zavěšeny ve větratelném
prostoru po dobu nejméně 3 měsíců

a získaný mošt vykazoval cukernatost
nejméně 27 stupňů normalizovaného
moštoměru. Vykazuje-li však mošt již
po 2 měsících cukernatost nejméně 32
stupňů normalizovaného moštoměru,

může se provést lisování.
Toto je předpis a praxe dnešních dnů
od jeho zavedení v roce 2004. Jak s tím
ale souvisí nadpis? Byla tehdy vinařská
praxe u nás taková, že dávala možnosti výroby vína takových kvalit, že jsme
nemuseli čekat až na soulad s praxí EU
50 let? Každý vinař i konzument vína si
jistě odpoví, že je to vyloučeno.
Přesto se o to jeden „vinař“
v obci na západ od nás pokusil o „slámové víno“, dokonce je i prodával.
Uvádím to jako ukázku toho, co bývalo
možné a co je dnes již u našich vinařů
nemyslitelné:
Žili vedle sebe sousedi – vina-

Ze soudní síně :
1.Říkal jsem pravdu, že mu dám
facku až upadne, ale on zřejmě
někým postrčen upadl mnohem dříve a nešťastnou náhodou na moji již
nastavenou nohu k sebeobraně.
2. V podnapilém stavu se motali
po sídlišti tak dlouho, až je porazil
jednoroční volně pobíhající vlčák.
3. Trest se mi zdá neúměrný, jelikož jsem mu dal facku v chumlu, kde
se nebylo možné rozmáchnout.
4. K rozvodu mám vážný důvod.
Manželka chodí za mnou do hospody
a tak nemám žádné soukromí.
5. Odmítán vypovídat, protože se
jedná o mou tchyni a obávám se, že
dostane jen podmínečně.
6. Obžalovaná má mnoho poměrů, ale ani jeden pracovní.
7. Vždy jsem si stačila najít práci
a dětem otce, čímž jsem se náhle octla
v jiném stavu.
8. Jako spolupracovníci jsme ji
měli velmi rádi, až bohužel přišla do
jiného stavu.
9. S naší kuchařkou jsem navázal poměr u plotny, když tato byla
vychladlá.
Ing. Blažej Ingr

Co se dělo v
Mateřské škole
Naše mateřská škola má v současné době všechny třídy vybaveny novým nábytkem, židličkami a z velké
části máme také nová lehátka, která

ři v míru a pohodě do doby, než se
z nějakých důvodů silně nepohodli.
Jeden z nich využil vědomosti úpravy
druháku u svého souseda, které mělo
„slabou barvu“ a vylepšoval to tím, že
tento druhák „maceroval“ ještě v pšeničné slámě. Dotyčný soused tím získal
„vyšší“ barvu a lepší možnosti prodeje
takto ještě „vylepšeného“ druháku. První soused ve své pomstychtivosti však
neváhal o tom informovat písemně
tehdejší státní prokuraturu v Hodoníně. Příslušný prokurátor na toto podání
reagoval poněkud odlišným a hlavně
velmi zkráceným způsobem. Vyžádal si
odborníka na kvalitu vína a příslušní-

ka VB a navštívil dotyčného vinaře. Po
seznámení s obsahem sudů a příslušné
„degustaci„ jejich obsahu, dal vinaři dvě
možnosti:
1) provedeme příslušný zápis, víno
zabavíme jako doličný předmět pro další soudní jednání s důsledky pro podezření z falšování potravin
2) najděte si kladívko a uvolněte
spodní otvor u sudů a obsah vypusťte.
My si zatím venku zakouříme, počkáme
až to bude hotovo a odjedeme.
Jak myslíte, že se dotyčný vinař
rozhodl? Ano, hádáte správně, s velkým
bědováním použil to kladívko.
Ing. Blažej Ingr

vystřídala ty, která již měla třicet let
a spali na nich i rodiče současných
dětí. Třídy jsou dobře vybaveny
hračkami i didaktickými pomůckami. Také školní zahrada je již téměř
podle našich představ. I když některá
zařízení už začínají mít stopy stáří, ale
v současné době se těšíme na zbrusu
novou prolézačku, kterou by měly
děti dostat, když to počasí dovolí, ještě v tomto kalendářním roce. Ovšem
velké starosti nám dělají nedoléhající
okna, špatná střecha a celkový venkovní stav školy. Všichni se však těšíme, že tentokrát vyjde žádost obecního úřadu o dotaci a v příštím roce
dojde k zateplování a celkové opravě
školy.
V tomto školním roce je do MŠ
zapsáno 75 dětí ve třech třídách. Pravidelně pořádáme akce, které jsou
u dětí i rodičů oblíbené, jako divadla,
krojový ples, dýňová šou, vánoční
a mikulášská besídka. V letošním roce
jsme uspořádali Den dětí opět formou
pohádkového lesa ve
spolupráci se Svazem
dobrovolných hasičů,
akce se velmi povedla, proto se těšíme
i na další spolupráci.
Také jsme uspořádali
ve spolupráci s ČČK
přednášku
dětské
lékařky. Přednáška
byla velmi kvalitní,
škoda jen, že přišlo
málo rodičů. Nezapomínáme ani na
ekologickou výcho-

vu, tu provádíme téměř každodenně,
např. sběrem nebezpečného odpadu
/např. baterií / a spoustou jiných aktivit. Tím se snažíme dětem vštěpovat,
jak si mají chránit svou planetu pro
zdravý život. Několikrát v roce pořádáme vycházky s ekologickou náplní,
učíme se poznávat chráněná území
kolem naší obce, ale i jak se správně
k přírodě chovat a jak ji opečovávat
pro náš budoucí život.
Školní jídelna vaří stále nejen pro
děti, ale také pro naše důchodce, firmu Anticoro a pracovníky obecního
úřadu. Jsme rádi, že strávníků přibývá a přejeme si, ať jim u nás chutná.
Do budoucna si přejeme zdraví
pro všechny naše děti, aby vyrůstaly
v lásce a v míru, v jejich očích ať vždy
září jen hvězdičky radosti a štěstí.
Všem rodičům a ostatním spoluobčanům přejeme šťastný a úspěšný rok
2012.
Mgr. Květoslava Malá, ředitelka
MŠ Vacenovice
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Zpráva o činnostech Základní školy Vacenovice
Školní rok 2010/2011
V minulém školním roce navštěvovalo školu 75
žáků v 1. pololetí a 78 žáků v 2. pololetí. Na konci školního roku 60 žáků prospělo s vyznamenáním, 16 žáků prospělo a 2 žákyně 5. třídy neprospěly z matematiky. Čtyři
žáci obdrželi pochvalu za píli, aktivitu nebo vzorné plnění
svých povinností a pěkné chování vůči ostatním spolužákům. Žák 5. třídy Jiří Žebra dostal pochvalu za reprezentaci školy v matematické soutěži Pythagoriada. Nikdo
nebyl hodnocen sníženou známkou z chování, avšak byly
uděleny 2 důtky třídního učitele žákům 5. třídy za neplnění povinností a časté zapomínání školních pomůcek.
Na osmileté gymnázium se z pátého ročníku hlásil
jeden žák, který byl přijat, jeden žák se přihlásil na školu
s rozšířenou výukou jazyků a dvě žákyně odešly do speciální školy v Kyjově. Ostatní žáci pokračují na 2. stupni
v ZŠ Milotice .
Všechny učitelky působící v naší škole jsou kvalifikované s dlouholetou praxí a zkušenostmi. Do pedagogického
sboru přišla nová učitelka s aprobací učitelství pro l.stupeň
ZŠ a Anglického jazyka Mgr. Petra Konečná. Učitelky se
i nadále vzdělávaly v kurzech a seminářích, které pořádá
Středisko služeb školám v Hodoníně a jiné akreditované
školicí organizace. Celkem jsme se zúčastnili 17 kurzů,
z toho převážně zaměřených na netradiční metody výuky
a práci s interaktivní tabulí. Nové poznatky uplatňují učitelky ve své pedagogické činnosti. V 1. až 4. ročníku jsme
vyučovali podle nového vzdělávacího programu s názvem
Škola pro život – šance pro každého, který vychází z RVP.
V 5. ročníku jsme vyučovali podle osnov pro ZŠ.
Škola je po stránce materiální vybavena dobře, avšak
některé počítače jsou staršího typu. Proto jsme se zapojili
do projektu EU - peníze školám a vybrali jsme si šablony,
které nám umožní pořídit keramické tabule i interaktiv-
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ní tabuli a zakoupit nové počítače. Peníze z projektu nám
také umožní přijmout další učitelku angličtiny a tím výuku
zefektivnit. Dále jsme vybrali šablonu pro individualizaci
čtení, kde se budeme věnovat žákům s poruchami učení
v Českém jazyce. Máme dostatek speciálních pomůcek
i pro žáky, kteří dochází na logopedii, tj. nápravu řeči.
Školní rok 2011/2012
V tomto roce navštěvuje naši školu 78 žáků v 5 třídách
a jednom oddělení školní družiny. Všichni žáci jsou vyučováni podle školského vzdělávacího programu „Škola
pro život - šance pro každého“.
Žáci se zapojili také do nejrůznějších zájmových kroužků např. keramického, ekologicky zaměřeného s názvem
„Přírodní dílna“ a také počítačového. Poskytujeme třídy
učitelům hudební školy Vracov, kteří vyučují žáky na klavír, flétnu a housle.
Naše škola je zapojena do nejrůznějších projektů, jako
jsou Dotované mléko, Ovoce do škol, Zdravé zuby a také
Recyklohraní, ve kterém škola vzdělává žáky v oblasti
třídění a recyklaci odpadů a umožňuje jim odevzdávat
vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních
nádob umístěných v prostorách školy.
Do pedagogického kolektivu přibyla jedna paní učitelka Mgr. Barbora Svitková, která vyučuje Anglickému
jazyku žáky 4. třídy, kteří jsou rozděleni na dvě skupiny
a dále vyučuje čtení žáků s poruchami učení. Umožňuje
nám to zapojení školy do projektu EU, s jehož realizací
jsme v tomto školním roce začali a získali jsme finanční prostředky. Do všech tříd jsme také zakoupili nové
keramické tabule a do počítačové učebny jsme instalovali interaktivní tabuli. Slouží žákům k výuce netradičními
a zajímavými metodami. Učitelky tvoří digitální výukové programy, které se žáky v hodinách ověřují. Tato metoda je velmi
náročná na přípravu učitelek a na
schopnost pracovat v programech
ICT. Proto se neustále v těchto
metodách školíme, abychom mohli zdokonalovat i své žáky. Rodiče
měli možnost zúčastnit se výuky
ve všech třídách v rámci Dne otevřených dveří, který každoročně
pořádáme. Je jen škoda, že se ho
neúčastní více rodičů a mohli si tak
porovnat výuku a její metody dříve
a nyní.
Protože se blíží doba vánoční,
přeji všem, aby ji prožili v klidu,
pohodě a lásce. V roce 2012 hodně
štěstí, zdraví a osobních úspěchů.
Mgr. Marie Řiháková,
ředitelka školy

Přehled dávek platných od 1. ledna 2012 pro osoby se zdravotním postižením
Od ledna příštího roku vzniknou
nově pouze dvě dávky, a to příspěvek
na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Systém administrace
a samotná výplata těchto dávek bude
zajištěna na jednom místě v rámci
Úřadu práce ČR, resp. jeho krajských
poboček.
Příspěvek na mobilitu:
Jedná se o opakující se nárokovou
dávku, která bude poskytována osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo
orientace.
Výše příspěvku na mobilitu bude
v jednotné výši 400 Kč měsíčně.
O dávce rozhodne Úřad práce ČR,
resp. krajské pobočky ÚP.
Příspěvek na zvláštní pomůcku:
Jedná se o jednorázovou nárokovou dávku, která je určena osobám
s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým
nebo těžkým zrakovým postižením
nebo těžkým mentálním postižením.
O dávce rozhodne Úřad práce ČR,
resp. krajské pobočky ÚP.
Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60
kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč
(z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba
v tomto období vrátila nebo jejichž
vrácení bylo prominuto).
Dávka je zaměřena na pomoc
v oblasti pomůcek (které umožňují
sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.),
na zakoupení a úpravy motorového
vozidla a úpravy bytu. Příspěvek se
poskytne v těchto případech:

a) příspěvek na zvláštní pomůcku:
Pokud cena pořízení zvláštní
pomůcky bude nižší než 24 000 Kč,
poskytne se příspěvek jen v případě,
pokud je příjem osoby (nebo osob
s ní společně posuzovaných) nižší
než osminásobek životního minima;
v případech hodných zvláštního zřetele lze poskytnout příspěvek i když
příjem přesahuje uvedenou částku
životního minima. Výše příspěvku
se stanoví tak, aby spoluúčast osoby
činila 10 % z předpokládané nebo již
zaplacené ceny pomůcky, nejméně
však 1 000 Kč. Pokud cena pořízení zvláštní pomůcky bude vyšší než
24 000 Kč, spoluúčast osoby či osob
společně posuzovaných bude činit
také 10 % z této ceny. Pokud osoba nebude mít dostatek finančních
prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka ÚP, s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové
poměry osoby či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč.
Maximální výše příspěvku nesmí být
vyšší než 350 000 Kč.
b) příspěvek na pořízení motorového vozidla:
Výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy a také k příjmu osoby či osob s ní
společně posuzovaných. Podle zákona o životním a existenčním minimu
a k celkovým sociálním a majetkovým
poměrům maximální výše příspěvku
na pořízení motorového vozidla nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč;
opětovně lze příspěvek přiznat po
uplynutí 10 let.
Celé znění zákona najdete na

stránkách Senátu Parlamentu ČR.

O příspěvek na mobilitu
je nutné požádat již v lednu
2012!
Kde a jak je třeba žádat o příspěvek
na mobilitu, který od 1.1.2012 nahradí současný příspěvek na mobilitu
a příspěvek na individuální dopravu?
Přinášíme odpověď na jeden z častých
dotazů týkajících se změn, které souvisí s první etapou sociální reformy.
O příspěvek na mobilitu lze od
1. 1. 2012 požádat na Úřadu práce
v místě bydliště, a to prostřednictvím
formuláře, který na ÚP obdržíte. Podmínky dané zákonem zní:
Nárok na příspěvek na mobilitu má
osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby
v oblasti mobility nebo orientace,
opakovaně se v kalendářním měsíci
dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální
služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory,
v domově se zvláštním režimem nebo ve
zdravotnickém zařízení ústavní péče.
Podmínky nároku na příspěvek na
mobilitu, s výjimkou podmínky opakovaného dopravování, musí být splněny
po celý kalendářní měsíc.
Dodávám, že příspěvek je vyplácen měsíčně, a to ve výši 400,-Kč.
Upozorňuji na skutečnost, že příspěvek se vyplácí od data žádosti, je tedy
důležité podat žádost JIŽ v LEDNU
2012, aby Vám příspěvek začal být
vyplácen již od ledna. Pokud podáte
žádost např. až v březnu, nebude Vám
zpětně vyplacena částka 400,- Kč za
měsíc leden a za měsíc únor.
Marie Měchurová

Ze života SZPO ZO Vacenovice - Pouť na Sv. Kopeček a do Olomouce.
Tak už jsme se ve večerních hodinách v sobotu
30. července 2011 vrátili z našeho únavného a velmi
pěkného putování. Ráno jsme autobusem p. Nováka
z Rohatce v počtu 48 osob – zdravotně postižených
a seniorů, vyjeli do Olomouce a v 9 hod jsme se již

zúčastnili mše sv. na Sv. Kopečku v bazilice Navštívení Panny Marie. Po ní nás jeden z premonstrátů,
kteří slouží v bazilice, provedl po prostorách baziliky i po klášterních přijímacích sálech, se zajímavým
výkladem. Historie Sv. Kopečku se začala psát začát-
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kem 17. století, kdy zde byla vybudována kaple soukromým donátorem za podpory řádu premonstrátů. Kaple
byla za švédských válek zničena a tentýž dárce s pomocí řádu vystavěli nový chrám. V roce 1995 při vzácné
návštěvě papeže Jana Pavla II byl chrám povýšen na
„baziliku minor“. Jeden z bývalých knězů prohlásil, že
Sv. Kopeček je vlastně monstrancí nad hanáckou krajinou. Baziliku opět spravují premonstráti a stále se
zde něco opravuje. Nádherné je i vnitřní vybavení se
zářícím obrázkem P.M. s Ježíškem nad svatostánkem,
se všemi bočními kaplemi.
Už se blížilo k poledni, tak jsme autobusem sjeli do
Bystrovan. Je to malý přírodní ráj. Kousek od vchodu sedmimetrový vodopád padající s umělé skály do
jezírka hýřícího barvami koi kaprů i květů leknínů.
Přes dřevěný můstek do prostředí cizokrajných dřevin
a rostlin. Např. 7 m vysoký „blahočet čilský“ z Patagonie, je prazvláštní strom. Altánek, dřevěné hříbky
i s vousatým skřítkem, výběh pro kašmírskou kozu,
voliéra s papoušky, prodejna květin a dekorativních
předmětů a na závěr všeho dobrého odpočinek s obědem a nezbytným kafíčkem v tamní stylové restauraci.
Na 14 hod jsme byli objednáni k prohlídce
Arcibiskupského paláce. V návštěvní místnosti k nám
přes obrazovku promluvil arcibiskup Graubner a pak
už nás vedla průvodkyně po schodišti, v jejím čele je
sousoší sv. Cyrila a Metoděje, do 1. patra. Důležité pro
naše mnohé spoluúčastníky bylo, že zde mají výtah pro
zdravotně postižené, tak se prohlídky mohli zúčastnit
všichni, i ti s berličkami. Musíme konstatovat, že to
byla prohlídka velice zajímavá a pěkná. A co jsme se
dověděli?
Olomoucký arcibiskupský palác patří mezi významné raně barokní stavby na Moravě. Vznikl podle projektu italského architekta Filiberta Lucheseho na místě
staršího renesančního paláce. Tvoří jej sedm dvoupatrových křídel obíhajících dva vnitřní obdélníkové dvory. Dlouhá uliční fasáda má bohatě členěné průčelí se
třemi portály. Ve vnitřní dispozici podtrhuje palácový
charakter stavby reprezentativní schodiště a slavnostní
sály. V interiéru se dochovala původní barokní štuková
výzdoba místností. Biskupská rezidence prošla mnoha
přestavbami, kterých se účastnili přední evropští architekti a malíři. Poslední větší přestavba byla realizována po požáru v roce 1904 za arcibiskupa Františka
Bauera. V rezidenci, kde pobývalo mnoho významných
panovnických návštěv, usedl na císařský trůn roku 1848
František Josef I., a dodnes jsou zde přijímáni vzácní
a významné hosté. Ještě jsme si tady nakoupili „arcibiskupské oplatky“ a přešli ulicí na druhou stranu ke
katedrále.
Tady už nás přivítala naše milá průvodkyně Jitka
Ingrová z Vacenovic a opravdu pěkně, srozumitelně
a podrobně nám o nádherné katedrále povídala. Navíc
nás vzala na chór, kde jsme viděli jak do presbytáře
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katedrály, tak do jedné z kaplí. Těch 45 schodů byla
pro mnohé jen příprava na výstup do jedné z věží
katedrály, k největšímu zvonu na Moravě – ke sv. Václavu (váží 8 156 kg, jeho průměr je 242 cm, vyroben
v roce 1827 ve Vídni). Pak nás Jitka provedla jak
bočními kaplemi, tak i podzemní kryptou. A zase trochu té historie:
Katedrála sv. Václava se svým dvouvěžovým průčelím patří neodmyslitelně k panoramatu města. Třetí,
jižní věž, vysoká přesně 102 metrů, je nejvyšší kostelní
věží na Moravě (a druhou nejvyšší v ČR). Halové trojlodí kostela vychází z původní středověké dispozice. Stavbu katedrály zahájil olomoucký údělný kníže Svatopluk
v letech 1104–1107. Pokračoval v ní jeho syn Václav,
který stavbu před svou smrtí předal biskupovi Jindřichu Zdíkovi. Ještě nedokončená stavba byla vysvěcena
v roce 1131. V roce 1141 byla dokončena a stala se biskupským kostelem. Původní trojlodní románská bazilika prošla četnými úpravami a přestavbami. Po požáru
v roce 1265 byla katedrála kompletně přestavěna a získala gotickou podobu. Gotické pilíře trojlodí pocházejí
ze 13. století. Rozlehlý presbytář o rozměrech 35 x 23 m
vznikl jako raně barokní součást stavby. Na konci 19.
století získal – ostatně jako celý interiér i exteriér stavby – novogotickou podobu. Pod presbytářem se nachází krypta přístupná dvěma postranními schodišti. Na
jižní straně trojlodí je vstup do manýristické kaple sv.
Stanislava. Po stranách vstupu do kaple jsou náhrobní desky z 16. a počátku 17. století. Na novogotickém
oltáři při jednom z pilířů trojlodí je umístěn relikviář
s ostatky sv. Jana Sarkandra (svatořečeného papežem
Janem Pavlem II. v roce 1995). Dómské varhany patří
k nejlepším romantickým nástrojům u nás.
Přišlo nám vhod, že jsme mohli počkat na Jitku Ingrovou, až skončí s prováděním do 18 hodiny, a zajít si
odpočinout při kafíčku s „marlenkou“ či jiným zákuskem, do blízké kavárny. I když byla obsluha pomalá,
stačili jsme si oddychnout i vykonat různé jiné potřeby a už na nás čekal autobus, aby nás v pořádku, velmi
unavené, ale také velmi spokojené, dovezl z našeho
výletu domů. Děkujeme všem za pěkné společenství
a těšíme se na další pěkné chvilky v našem kolektivu
Svazu zdravotně postižených občanů, základní organizace Vacenovice.

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.
Všem našim členům i občanům přejeme požehnané
Vánoce a hodně zdraví a Boží Milosti v roce novém
a těšíme se na setkávání s Vámi.
Marie Měchurová

Ještě k 1. světové válce a Františku Profotovi
Jakub Chvátal při svém vyprávění
vzpomínal i místního občana Františka Profotu, kterého v italské Paduli
nemocného na malárii ošetřoval. Jmenovaný František Profota, domkař,
ženatý, zde 18. 11. 1918 umírá.
Italskými hlídkami byli všichni
zajatci odváděni do shromažďovacího
tábora, ve kterém jich zde bylo celkem
14 tisíc. Ti pak byli odvážení po 2 tisících do Padule vlakem, osobními vagony. V některých stanicích vlak zastavil
a zajatci dostali poměrně levně koupit

chléb, ovoce i víno. Krajina skýtala
pěkný pohled – téměř samé vinohrady
s bohatou úrodou, velké lány kukuřice a velké řady morušových stromů.
Ráno jsme však byli překvapeni změnou krajiny – krajina silně hornatá,
zčásti úhorem a po vinohradech ani
památky.
Další den jsme přijeli do Padule, kde ve vzdálenosti asi 1 hodinu od
nádraží byl náš český zajatecký tábor.
Hned po příchodu jsme šli do koupele,
dostali jsme nové prádlo a nové oble-

čení. Život v táboře plynul pomalu, až
na malé změny. Celý tábor měl kapacitu 30 tisíc mužů, kteří byli ubytování v dřevěných barácích. Ty byly čisté
a vždy pro dva z nich byla betonová
kašna, ve kterých se zajatci myli a prali
si prádlo, v barácích se však netopilo.
Hodně jich zde onemocnělo na
zákeřnou malárii a z nich mnoho proto v tomto městečku spí svůj věčný sen
– mezi nimi si místní občan František
Profota.
Ing. František Rygar

Charita Kyjov
Vážení a milí spoluobčané;
blížící se konec roku je dobrou příležitostí poděkovat zástupcům samospráv, sponzorům, dárcům a všem dobrovolníkům na všech úrovních, kteří nám
pomáhají zvládat velké množství úkolů, kterých v oblasti sociální a zdravotní každoročně přibývá. Vám všem,
kdo činnost charity jakýmkoliv způsobem podporujete,
upřímně děkujeme.
Přejeme Vám požehnané, radostné a pokojné prožití vánočních svátků a uživatelům našich služeb aby
i v novém roce 2012 byli šťastni a s naší prací spokojeni.
„Ať nejen vánoční svátky nám dávají dostatek prostoru k zastavení každodennosti; ale ať i v novém roce najdeme čas a odvahu k obdarování toho, kdo naši pomoc, přítomnost a podanou ruku právě teď potřebuje.“pracovníci
Charity Kyjov
Tříkrálová sbírka
Milí rodiče a děti!
Blíží se Tříkrálová sbírka, která proběhne v našem
děkanátu ve dnech 7. – 8. ledna 2012.
Rodiče, chceme Vás opět poprosit o Vaši milou
a vstřícnou spolupráci a motivaci dětí k této akci, protože
úspěch této sbírky velkou měrou záleží i na nich. Aktivně se můžete zúčastnit i Vy, Vaši příbuzní a přátelé (již
od patnácti let věku), ať už jako vedoucí skupinek nebo
při organizaci přípravy – vítána je zkrátka jakákoliv Vaše
pomoc.
Poslání Charity
Základním posláním Charity je milosrdná pomoc
potřebným lidem, jejich podpora a doprovázení v duchu
křesťanské lásky. Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka. Charita poskytuje pomoc potřebným lidem v nouzi
bez rozdílu rasy, vyznání a národní či sociální příslušnosti. Naše organizace usiluje o profesionální přístup. Odborně a spolehlivě provedená péče je pro nás prvořadá, neza-

pomínáme však na pochopení různosti každého člověka,
na jeho důstojnost a svobodné rozhodování. Usilujeme
o komplexnost péče vedle fyzické, psychické a sociální
stránky nepřehlížíme taky duchovní rozměr člověka.
Charita Kyjov poskytuje tyto služby
Charitní pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem se
sníženou soběstačností vést důstojný život v jejich přirozeném sociálním prostředí a zachovat si vlastní životní
styl.
Jedná se o terénní službu, která je poskytována přímo
v domácnostech uživatelů, na základě jejich potřeby.
Pečovatelská služba zahrnuje tyto základní činnosti:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
fakultativní služby (pedikúra).
Charita Kyjov má tři střediska pečovatelské služby:
Pečovatelská služba Kyjov, Pečovatelská služba Vracov
a Pečovatelská služba Svatobořice - Mistřín.
Osobní asistence
Posláním osobní asistence je podpora osob se sníženou
soběstačností, které ke svému životu potřebují pomoc
druhého člověka. Podstatou služby je pomoc osobního
asistenta se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by uživatel dělal sám, kdyby mu
v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stáří. Služba je
určena dětem i dospělým.
Charitní ošetřovatelská služba
Charitní ošetřovatelská služba (tzv. home care) je zdravotní péče poskytována zdravotními sestrami v domácnosti pacienta. Jedná se zejména o tyto zdravotní výkony
- odběry biologického materiálu (krev, moč), aplikace
injekcí a inzulinu, měření krevního tlaku, převazy ran
a defektů kůže, ošetřování stomií, výměny katetrů a také
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rehabilitační cvičení. Zdravotní péče je indikována ošetřujícími lékaři. Je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Domácí hospic
David poskytuje individuální komplexní a dostupnou péči těžce nemocným a umírajícím i jejich rodinám
v domácím prostředí. Nabízí odborné poradenství a lidskou blízkost, pomoc při doprovázení těžce nemocného,
odbornou zdravotní péči, společenství v posledních chvílích života. Služba je určena pro pacienty v pokročilých
a konečných stádiích nevyléčitelných chorob.
Charitní dům pokojného stáří Čeložnice
Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích slouží
seniorům, kteří nemohou ze zdravotních nebo sociálních
důvodů pobývat sami v domácím prostředí a jejich potřeby nemohou být zajištěny ani jejich rodinou ani terénními
sociálními službami. Kapacita domova je 26 míst. Našim
cílem je vytvořit prostředí pro důstojné dožití uživatele co nejvíce podobné domácímu prostředí – a udržet nejvyšší možnou míru soběstačnosti. Cílem je také nabídka
pravidelných duchovních aktivit. Věkový průměr obyvatel je 82 let.
Kontaktní centrum – víceúčelová drogová služba
a Terénní programy
Základní ideou programu je pomoc lidem zasaženým
drogovou závislostí, lidem, kteří jsou vznikem a rozvojem
drogové závislosti ohroženi, jejich příbuzným a blízkým
a zvýšení informovanosti a orientace veřejnosti v této
problematice. Terénní práce je specifická forma služby, poskytována přímo na ulici. Cílem je minimalizace
následků drogové závislosti.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub WuWej
Posláním Nízkoprahového klubu Wu-Wej je posky-

tovat odbornou pomoc a podporu dětem a mládeži od
11 do 26 let z Kyjova a blízkého okolí, kteří se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci nebo způsobem svého života jsou touto situací ohroženi. Vést je k pozitivní změně
v životním způsobu a k sociálnímu začlenění do jejich
přirozeného prostředí.
Občanská Poradna
Občanská poradna nabízí pomoc, radu obyvatelům
Kyjova a jeho okolí, kteří prožívají náročné životní období, zažívají krizi, a nemusí to být zrovna „velká“ krize.
Můžeme společně hledat řešení vzniklé situace, zprostředkovat následnou pomoc, předat informace o jiných
institucích, pomoci se sepsáním např. odvolání, žádosti
o splátkový kalendář a pod. Momentálně nejvíce řešíme
problémy s exekucemi a dluhy.
C-klub
C-klub Charity Kyjov je svépomocná skupina pro
onkologicky nemocné. Jejím posláním je vzájemná podpora lidí prožívajících podobné problémy. Člověk v tomto
prostředí pomoc a podporu nejen přijímá, ale současně
i poskytuje, což jej zbavuje pocitů bezmoci. Toto je pro
členy zdrojem naděje a usnadňuje to zvládání těžké životní situace.
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Charita Kyjov zprostředkovává uživatelům svých
služeb a také ostatním zájemcům zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Naše organizace se snaží
půjčovnu pomůcek pravidelně doplňovat a rozšiřovat dle
poptávky uživatelů služba. Nabízíme např. tyto pomůcky:
polohovací lůžka, stolky k lůžku, antidekubitní matrace,
invalidní vozíky, WC židle, chodítka apod.
Ing. Vladimír Měchura

Jak být světový
Žijeme už více než 22 let v době,
která pro některé z nás znamená hodně příjemných ale někdy i méně příjemných změn. Mezi ty příjemnější
patří i to, že můžeme, pokud na to
máme, cestovat prakticky po celém
světě. Bylo by jistě ideální, kdybychom
se na celém světě s každým člověkem
patřičně domluvili. Není tomu tak. Již
mnoho let trvá snaha učených lidí to
nějak zařídit.
V dobách minulých byla dorozumívacím jazykem pro panovníky
latina, prostý lid necestoval, tudíž mu
stačil rodný jazyk. Potom jeden polský
lékař vymyslel esperanto a doufal, že
se tento uměle vytvořený jazyk ujme.
Jeho úsilí bylo korunováno úspěchem
jen částečně. Po druhé světové válce
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se z důvodů politických kladl důraz
na to, aby vítězné mocnosti vnutily
slabším národům jako jazyk dorozumívací právě jejich jazyk.
Tak se na východě začala prosazovat ruština jako nástroj dorozumění
pro všechny státy východního bloku.
Stejně jako v dobách kolonizace afrických a některých asijských zemích
to byla na západě hlavně angličtina a
francouzština. Myšlenka určitě dobrá.
Po roce 1989 byla v naší zemi snaha
jaksi na ruštinu zapomenout. Myšlenka správná? Jak pro koho. Ustoupit
od ruštiny jako jazyka, kterým se lze
domluvit v bývalých zemích Sovětského svazu je pro některé firmy nemyslitelná. Někteří lidé ve Vacenovicích
vám potvrdí, že navzdory tomu, že se

ruskou azbuku neradi učili, jsou nyní
rádi, že ruštinu, i když ne vždy dokonale, ovládají.
Takže proč se jí znovu nevěnovat,
má budoucnost? Pro někoho určitě.
V devadesátých letech to byla
hlavně angličtina, která se považovala
a i nadále považuje za světový jazyk
číslo jedna. Lze se s ní domluvit prakticky na celém světě, ve Velké Británii,
v USA, v převážné části Kanady, na
jižní polokouli v Austrálii, na Novém
Zélandu a také v bývalých anglických
koloniích. Navíc zcela ovládla i počítače, protože má krátká a výstižná slova.
Učme se všichni anglicky!
Trochu v ústraní je francouzština, kdysi světový jazyk číslo jedna.
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11.7. Svoz pytlĤ

ýERVENEC
6.-7.7. Letocha cup
– stadion SK
MOGUL

15.8. Svoz pytlĤ

8.8. POHÁR
MISTRģ V PÚ
Hasiþský areál celostátní výbČrová
soutČž

SRPEN
7.8.
XXXV.roþ.Memoriá
lu Mikuláše Bábíka EXTRALIGA ýR V
PÚ
Hasiþský areál veþer taneþní zábava

23.9. Setkání sborĤ
pro obþanské
záležitosti (areál
BĜezíþko)

12.9. Svoz pytlĤ

ZÁěÍ
8.-9.9. Folklórní
akce k výroþí
souboru Omladina a
výroþí venkovské
Omladiny ve
Vacenovicích (Salaš
Rúdník, Muzeum
Vacenovice)

27.10. Pohár
republiky Hasiþský
areál - soutČž v
požárním sportu

10.10. Svoz pytlĤ

8.10. 15:00 h hodky
- recesistický prĤvod
obcí.

7.10. 14:00 h
krojovaný prĤvod
obcí stárek, stárka a
hospodáĜi,
veþerní taneþní
zábava s dechovou
hudbou.

20:00 h taneþní
zábava s dechovou
hudbou
v Sále Hospody
U LetochĤ,
cimbálová muzika
ve sklepČ
U Habána.

ěÍJEN
6.10. Slovácké hody

Kalendář akcí 2012

22.12. Zpívání u
vánoþního stromu

24.11. KateĜinská
zábava

26.12.ROCKOVÁ
MAŠKARÁDA
NA ŠTċPÁNA
29.12.Vánoþní
turnaj ve stolním
tenise
31.12. Silvestrovský
pochod MND

26.12.ChodČní
po službČ

25.12.Vánoþní
gajdošské nokturno
(Salaš Rúdník)

22.12.Vánoce na
MoravČ s živým
betlémem

13.12. ObchĤzka
Lucek

12.12. Svoz pytlĤ

PROSINEC
5.12.Mikulášská
obchĤzka

14.11. Svoz pytlĤ

LISTOPAD
11.11.
Svatomartinské
svČcení vína
(Muzeum
Vacenovice)

LEDEN
6.1. TĜíkrálová
obchĤzka
7.1. TĜíkrálová
sbírka
11.1.Svoz pytlĤ
14.1. Myslivecký
ples
21.1. Farní ples
28.1. Obecní ples

ÚNOR
4.2. PĜedfašaĖkové
setkání Mužských
sborĤ 17.00 h
DUBEN
8.4. Velikonoce
v muzeu

Kalendář akcí 2012
BěEZEN
4.3. Degustace vín
10.3. Výstava vín
13.00 h
9.4. Šlahaþka Velikonoþní
obchĤzka
11.4. Svoz pytlĤ

14.3. Svoz pytlĤ

15.2. Svoz pytlĤ

14.4. BČh
osvobození

11.2.Reprezentaþní
ples SK MOGUL

18.2. Krojový ples
19.2. Valná hromada
SK MOGUL ve
14.00 h
19.2. FašaĖková
obchĤzka

28.4. Apríl Cup
2012
Hasiþský areál soutČž v požárním
sportu,
odpolední Pálení
þarodČjnic pro dČti,
veþer taneþní zábava
30.4. Beltine –
tradiþní rej
þarodČjnic (Salaš
Rúdník)

KVċTEN
1.5. Jaro na salaši
(Salaš Rúdník)

9.5.Svoz pytlĤ

12.5.Výroþí
Omladiny
vzpomínková
akce k výroþí 100
let od svČcení
praporu venkovské
Omladiny ve
Vacenovicích
(Muzeum
Vacenovice)

12.-13.5. Okresní
kolo dČtí a dorostu
Plamen 2012
Hasiþský areál

19.5. Májová noc
Hasiþský areál taneþní zábava

26.5. III.dČtský den
na Hasiþském
areálu

ýERVEN
9.6. Zpívání
s beranem – setkání
mužských a
ženských sborĤ
(Salaš Rúdník)

10.6.Boží tČlo

13.6.Svoz pytlĤ

16.6.Farní den

17.6. Vacenovská
pouĢ

23.6. Svatojánský
pochod (Salaš
Rúdník)
23.-24.6. 80.výroþí
založení fotbalu ve
Vacenovicích
(v sobotu hospodský
turnaj, veþer taneþní
zábava se skupinou
JAMA, v nedČli
zápasy všechny
družstva)

30.6.Bierfest
Vacenovice
Hasiþský areál
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V současné době nemohou Francouzi
strávit, že se dává přednost angličtině.
Francouzsky se domluvíme samozřejmě ve Francii, části Švýcarska a Belgie,
v zámoří v Kanadě v provincii Québec
a také v bývalých afrických koloniích,
kde se stala podobně jako angličtina
v té které zemi úředním jazykem.
I když je to
dědictví koloniálních zemí, nelze toto
považovat za přežitek. Jedna slečna
se mi svěřila, že ráda francouzštinu
poslouchá, i když neví o čem se mluví, kvůli krásné a pro nás libozvučné
výslovnosti.
Určitě by nebylo na škodu francouzštinu ovládat.
A co němčina. Jsme jí doslova
obklopeni. To víte, po roce 1945 jsme
jí kvůli válečným událostem moc
nakloněni nebyli, dokonce mohla
být pro někoho výuka němčiny stejně jako angličtiny a francouzštiny po
osmačtyřicátém z politických důvodů
přitěžující okolností.
Překročíme-li naši jižní a západní hranici, už ji máme jako na talíři.
Navíc i dosah německy mluvících
televizních a rozhlasových stanic je
značný.
Nebuďme hloupí a věnujme se
němčině!
Máme tu ještě jeden ve světě rozšířený jazyk – španělštinu. Mluví jí
Španělé a také celá jižní a střední
Amerika, mimo Brazílie. Španělština není, pokud se týká výslovnosti
a ani gramatiky nijak obtížná, jen se
jí patřičně věnovat. Připojili bychom

se tak k několika stům milionům španělsky mluvících lidí. Pak bychom se
cítili jako rodní obyvatelé v téměř celé
latinské Americe.
Tak tedy, nebylo by na škodu
osvojit si španělštinu?
A co takhle naučit se portugalsky. Domluva by byla možná nejen
v Portugalsku a bývalých portugalských
koloniích, Mozambiku a Angole, ale
také v Brazílii. Za necelé tři roky bude
tato jihoamerická a pro nás trochu exotická země pořádat mistrovství světa
v kopané a za další dva roky olympijské hry. Pro sportovního fanouška jistě důvod a pobídka částečně vniknout
do tajů tohoto jazyka a být schopen
lépe nasávat atmosféru nejvýznamnějších sportovních událostí světa.
Určitě se někdo z Vacenovic do této
země jako fanoušek vypraví. Nebyl by
z Vacenovic prvním člověkem.
Nepokusíme se o to?
Italština, krásný melodický jazyk,
vynikne hlavně při zpěvu nezapomenutelných italských písní, např.
O, sole mío nebo Santa Lucia. Určitě by se nám hodila, do Itálie to není
až tak daleko, mnoho občanů z Vacenovic již Itálii navštívilo a určitě si to
zopakují, nejen při sběru jablek.
Takže začněme studovat italštinu!
A co další evropské, asijské
a africké jazyky nebo třeba arabština,
psaná a čtená nezvykle zprava doleva.
Co čínština, která je ve světě na rozmachu nebo japonština. Já osobně bych
se tyto dva uvedené jazyky nechtěl
učit, ne z politických důvodů, ale pro-

tože se mi zdají být obtížné. Navzdory
tomuto se snad někdo najde, kdo se
do toho pustí a popře moje výhra-dy
a určitě by neprohloupil. Velmi bych
mu to přál.
A teď babo raď, co dělat, jak být
světový!
Naučit se dokonale cizí jazyk není
vůbec jednoduché. Nevěřme lákavým nabídkám všelijakých jazykových agentur, že cizí jazyk zvládneme v intenzivních kurzech za určitý
poplatek velmi rychle. Považujeme-li
se za normálně nadané, počítejme
s nejméně 5 roky usilovného studia
za předpokladu učit se denně a vytrvat a stále opakovat a nekonat jen to,
co nám ve škole doporučí, ale vyvinout také vlastní iniciativu.
Říká se, že nejlepším dorozumívacím jazykem je hudba. Ale nejen
hudba. Někdy vznikají při neznalosti cizího jazyka i úsměvné situace.
Když jsem se coby činovník v roce
1978 účastnil Evropského mistrovství
v lehké atletice v Praze, setkal jsem se
s dvěma chlapci z Finska. Přesto, že
jsme se rodným jazykem nedomluvili, finští chlapci řekli Emil Zátopek,
já Lasse Viren a hned jsme věděli oč
nám jde, každá ze stran byla pyšná na
svého čtyřnásobného olympijského
vítěze na vytrvaleckých tratích. Někdy
to může skončit i takto. Pod lyžařským vlekem v rakouských Alpách se
ptá rakouský turista českého. Fährst
du Schi? (lyžuješ?) Pohotová odpověď
českého turisty: Vši? - ne, ty u nás už
nemáme.

The Cellars
Kapela The Cellars vznikla před
třemi lety a dohromady ji pomohl dát učitel hudby Libor Půček.
Původně tříčlenné obsazení (Miroslav Vaculka, Ondra Jandásek
a Miroslav Vávra) za dobu existence prošlo mnoha změnami. Ke
skupině se přidávali a odcházeli
různí jiní hudebníci a v roli zpěváka se zanedlouho usadil Lukáš
Brázdil. Na jaře roku 2010 se ke
kapele připojili Tomáš Sabáček
a Miroslav Bábíček a vzniklo šestičlenné uskupení. To se nakonec

na začátku léta roku 2011 rozpadá
a kapela zůstává v současné podobě:
Miroslav Bábíček (zpěv a klávesy),
Ondra Jandásek (bicí), Miroslav
Vaculka (baskytara, zpěv), Tomáš
Sabáček (kytara, zpěv). Kapela hraje převážně skladby převzaté od
jiných interpretů, členové se však
snaží komponovat a postupně tvoří
i písničky vlastní. Jinde než na koncertě si kluky můžete často poslechnout při posezení u piva. Zkušebnu
mají v kulturním domě. Tady však
nezkoušeli celou dobu. Jejich první

zkoušky probíhaly u Mirka Vaculky ve vinném sklepě, od toho pramení název kapely The Cellars (z
anglického cellar = sklep). Menším
problémem pro zkoušky je v současnosti studium Mirka Vaculky
a Tomáše Sabáčka na vysoké škole
v Brně, není to však problém neřešitelný a pro kapelu to určitě nebude překážka. The Cellars mají svoje
stránky na facebooku a na bandzone.cz, kde se můžete dovědět aktuální informace a rozpis koncertů.
Miroslav Novotný
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Schóla a Schólička
V sobotu 10. září jsme s dětmi
a mládeží jeli vlakem na návštěvu do Kroměříže, poblahopřát
duchovnímu Otcovi P. Františku
Adamcovi k 65. výročí kněžství
a ct. sest. Ludvice k jejím 70
tým narozeninám. Oba měli
z naší návštěvy velkou radost

a i dětem se místní zahrada a klášter líbil. Bylo veselo. Společně jsme
zavzpomínali, v kapli se pomodlili a zazpívali. Navštívili jsme také
Podzámeckou Zahradu, mini zoo
a kostel Blahoslavené Panny Marie.
Výlet se vydařil, bylo krásné počasí a všichni jsme přijeli v pořádku,

i když trošku utahaní domů. Starost měl i duchovní Otec Adamec,
zda jsme přijeli ve zdraví a ještě
jednou děkoval, že jsme potěšili jeho srdce. Myslím, že na tento
výlet i na něj nikdy nezapomeneme!
Bc.Petra Chvátalová

Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel
Po životě naplněném službou Bohu a lidem
odevzdal do rukou Božích svou nesmrtelnou duši
kněz Kristův
P. František ADAMEC
Čestný občan Vacenovic, čestný kanovník Kolegiátní
kapituly u sv. Mořice v Kroměříži a náš bývalý dlouholetý
duchovní otec František zemřel 15. 11. 2011 v Kroměříži
ve věku nedožitých 90-ti let. Ze zesnulým jsme se rozloučili
v našem farním kostele při mši svaté dne 23. listopadu 2011.
S velkou vděčností jsme splnili jeho několikrát opakované
přání:
„aby byl pochován vedle ctěného spolubratra P. A. Tkadlečka na svatém poli vacenovského hřbitova, kde bude očekávat vzkříšení mezi svými ovečkami“.
Abychom docenili význam jeho osobnosti a vyznamenání, kterého se tímto naší obci dostalo, připomeňme si
některá důležitá životní data otce Františka. Nejenom nám,
ale i našim potomkům tak uchováme svědectví o statečnosti
již odcházející generace.
P. František Adamec se narodil 28. února 1922 v Dědicích, okres Vyškov. Jeho otec Jakub Adamec byl textilním dělníkem a matka Terezie (roz. Trnavská) pracovala
v domácnosti. Byl nejstarším ze čtyř sourozenců, z nichž
doposud žije jako vdova sestra Anna.
Otec František navštěvoval pět let obecnou školu v Dědicích (1928-33), pak studoval na arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži, kde s vyznamenáním maturoval v roce 1941.
Pět dalších let studoval teologickou fakultu v Olomouci. Po
složení dvou státních zkoušek k doktorátu bohosloví přijal
kněžské svěcení v katedrále sv. Václava v Olomouci z rukou
světícího biskupa ThDr. Stanislava Zely. Dne 5. 7. 1946 byl
vysvěcen na kněze spolu s 25 dalšími bohoslovci. Primici
měl v rodné dědině 14. července 1946 – v den, kdy jeho
otec slavil narozeniny a současně oddával svou sestru Marii.
Kazatelem byl ThDr. Josef Hlouch.
Svou první kněžskou službu P. F. Adamec nastupuje
v roce 1946, když začíná působit jako kaplan v Drahotuších,
okres Přerov. V letech 1947-9 se vrací opět do Kroměříže,
kde si může připomenout svá studentská léta. Vyučuje zde
na arcibiskupském gymnáziu češtinu, latinu a ruštinu. Na
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Benešově gymnáziu vyučoval náboženství. Pro svůj osobitý, otevřený a bezprostřední přístup k mladým, kterým
rozuměl, se stal i jejich vychovatelem – studijním prefektem. Krátké období jeho plného nasazení pro konání dobra
bylo ale nečekaně přerušeno. Ve svých 27 letech narazil na
tvrdou pěst komunistické moci. Musel přijat nespravedlivé
obvinění a těžký trest.
Nejkrásnější čas mladosti – dobu od 19.2. 1949 do
1.2.1955 – prožíval ve vězení. Soudní proces probíhající 28.
a 29. června 1949 v Olomouci mu neposkytl šanci k obraně. Hlavní důvod žaloby spočíval v tom, že mládež „nepřipravoval“ k budování socialismu. I když se proti rozsudku
odvolal k nejvyššímu soudu v Praze, byl mu trest potvrzen
a nebylo mu umožněno dodělat si doktorát. Reakce tehdy
odvážného, mladého kněze Františka na tuto skutečnost
byla: „Podívejte se, slavný soude, v kriminále doktorát nepotřebuju. Ani Kristus neměl doktorát. A co udělal pro svět?!“
A že se přitom „bojovně“ usmál, byl mu trest navýšen na
deset let za zesměšňování a pohrdání soudem.
Už jako starý kněz hodnotil tuto životní zkušenost
s výrazem vyrovnanosti, bez nenávisti, vše bylo již odpuštěno, i když ne zapomenuto. V jeho očích se ale ukázala
jiskra bojovnosti. Vypovídala o tom, že ještě nesložil zbraně
a neztratil odvahu bojovat za Krista!
Vězení strávil v Jáchymově v uranových dolech
a v kamenolomu, v Horní Bříze v kaolinových závodech,
na Borech v brašnářských dílnách, při draní peří (norma 18
kg za měsíc), na Pankráci. V Kartouzích zase zhotovoval
rohožky a při výrobě sisalových povřísel pomáhal s plněním
normy svému světícímu biskupovi Zelovi. V Praze-Ruzyni
byl ve vězeňské prádelně. Nejbližším spolupracovníkům
naší farnosti často – už s nadhledem - vyprávěl o svých zkušenostech z těchto kriminálů.
K 1. 2. 1955 byl podmínečně propuštěn na dobu 8 let. Od
1. března 1955 do 15. 3. 1957 pracoval jako dělník v cihelně
v Dědicích. Po krutých vězeňských letech se tak vrátil zpět
do svého rodiště. Jaké ale byly podmínky pro „normální“
život? Jaký byl návrat milovaného syna, bratra, občana, kněze, který byl zbaven výkonu kněžské služby, měl podlomené
zdraví a většinou společnosti byl pokládán za „kriminálníka“? Cizí prožitky jsou jenom sdělitelné, ale nedají se plně

pochopit.
Místo jeho prvního kněžského působiště jsou Ivanovice
na Hané, kde je kaplanem v čase od 15. 3. 1957 do 1. 11.
1962. Další farnosti, kde byl ustanoven jako správce jsou:
od 1. 12. 1959 do 1. 11. 1962 působil jako administrátor
ve Chvalkovicích na Hané, od 1. 11. 1962 do 1. 3. 1969 byl
kaplanem v Uh. Hradišti a od 1. 3. 1969 do 1. 3. 1975 je
farářem ve Starém Městě u Uh. Hradiště. Následuje jeho
nejdelší životní etapa – 34 let věnovaných službě vacenovským farníkům.
Otec František k nám přichází jako 53letý kněz s dvacetiletými zkušenostmi v duchovní správě. S houževnatostí
a živelností sobě vlastní se pouští do „zvelebování duší i církevních statků“. Jeho „záběr“ byl široký: odpovědné plnění
kněžské služby, rekonstrukce, opravy, vylepšení všech farních objektů, zapojení se do společensko-politického života
obce. Jeho veselá povaha nedávala okolí tušit, co všechno
ve vězení prožil ani pod jakým „dozorem“ a s jakými možnostmi může v naší farnosti duchovně působit. Neuměl
zarmoutit. Naopak! Úsměvem zdravil každého, koho při
své pravidelné cestě obcí potkával. Nevyhýbal se návštěvám v domácnostech farníků při jejich rodinných oslavách.
S otcovskou starostlivostí podporoval formování mladých
lidí, když jim ze svých prostředků hradil cesty na církevní mládežnická setkání nejenom domácí, ale i zahraniční.
Finanční odškodnění za roky prožité ve vězení nezištně
věnoval potřebným institucím i jedincům. Radost mu dělal
pohled na kostel zaplněný krojovanými mladými lidmi. Často připomínal, že cítí zodpovědnost za přípravu nových knězů, kteří vyjdou z Vacenovic. S odcházejícími silami se těžce
smiřoval s tím, že se zdejšího služebníka Božího nedočká.
Kdo z farníků žil v jeho blízkosti, mohl poznat jeho nasazení pro celkové zvelebení obce. Nerad spoléhal na druhé,
proto přetěžoval své síly fyzické i psychické. Čas „dovolené“
byl u něj neznámý pojem. Až poslední léta služby u nás si
musel z důvodu špatného zdravotního stavu „odpočinout“
v nemocnici a nechat se zastupovat. Požehnaným darem se
pro farníky stala jeho obětavá denní služba zpovědníka.
Jako sedmdesátník prožívá pád komunismu a rehabilitaci - přiznání jeho neviny. Je pravdou, že jeho veselý přístup
k lidem, často „vylepšovaný“ vtipem, nedával tušit, že může
zažívat i smutek z toho, že se jeho síla mládí nemohla
naplno rozvinout. Svobody se dožil už jako starý a nemocný, zatížený nepřipraveností lidí na velké změny ve společnosti.
50. let kněžství oslavil v Římě, kdy od papeže Jana Pavla
II. obdržel (spolu se dvěma dalšími knězi) pluviál. Byla to
pozornost od Karola Wojtyly, který přijal kněžské svěcení
stejně jako oni v roce 1946. Náš duchovní otec často vzpomínal na zážitek, kdy mu sv. otec podal ruku a ptal se jej,
kde působí. Když vyslovil slovo Vacenovice, cítil, že papeži
tento název připomněl jeho rodné Wadowice. Odměnil jej
krásným úsměvem a nechal všechny pozdravovat.
Za statečnost ve víře (v době pronásledování) byl otec
František dne 9. 7. 1994 jmenován čestným členem rytířského řádu Bratři a sestry domu P. Marie v Jeruzalémě. 14.
4. 2000 byl jmenován čestným kanovníkem kolegiátní kapi-

tuly u sv. Mořice v Kroměříži.
V roce 2005 bylo našemu otci Františkovi jako kanovníkovi nabídnuto dožití u sester Vincentek v Kroměřiži. Jistě
byl nabídkou poctěn, ale ještě v sobě nacházel sílu a hlavně
zodpovědnost za své farníky, proto je nechtěl opustit.
Životní příběh P. F. Adamce by mohl posloužit
k sepsání čtivého románu. Některé své zážitky z vězení svěřil i Katolickému týdeníku a dal čtenářům možnost zamyslet se nad socialismem s „lidskou tváří“.
Historik Vojtěch Vlček vydal v roce 2006 publikaci
„Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel“. Pisatel oslovil 15 kněží
a řeholníků vybraných z nesčetného množství pronásledovaných v letech 1948-9. Jednou z vybraných osobností byl
i náš duch. otec.
P. Adamec v knize vzpomíná na dětství, studentská léta, život v semináři. Připomíná si dobu protektorátu
a prožitek smrtelné nemoci. Nachází i stopy, které v jeho
životě zanechal spirituál Antonín Šuránek, který se stal
jeho přímluvcem u Boha a k němuž otec František choval
hlubokou úctu. P. F. Adamec popisuje zatčení, následné
věznění a otevřeně odpovídá na kladené otázky. Líčí šokující tvrdost komunistických funkcionářů, postupy soudů
a StB proti církvi v 50. a 60. letech minulého století. Zažil na
vlastní kůži při výsleších nejenom psychický teror, ale i bití
a týrání. Otec František popisuje odchod do sběrného tábora na Jáchymovsku a první zážitky ze samovazby (korekce
za nedovolené sloužení mše svaté). Vzpomíná na pokusy
o útěk spoluvězňů a na práci v jednotlivých táborech. Byl
svědkem toho, jak se zacházelo s biskupem Jánem Vojtaššákem, opatem Anastázem Opaskem, viděl i prominentní
komunistické vězně. V knize se P. Adamec zamýšlel nad
tím, jak byl těžký přechod na svobodu - estébáci ovlivňovali
i to, jakou práci může dělat. Nakonec se přece jen dostal do
duchovní správy, ale kvůli vlivu na mládež byl v roce 1968
z místa přeložen a bylo mu zakázáno působit v okresech Kroměříž, Vyškov, Přerov, Uh. Hradiště. Tehdejší biskup Vrana
mu chtěl pomoci tím, že jej poslal na krátkou dobu působit
na pohraniční farnost mezi olomouckou a brněnskou arcidiecézí – a tou byly Vacenovice. Nikdo tehdy nepředpokládal,
že se tato přechodná doba protáhne v podstatě na doživotí.
Otec František nechává čtenáře nahlédnout do hloubky své
duše. Svěřuje se, jak se jej StB snažila získat ke spolupráci, jaké má zkušenosti s hnutím Pacem in terris. Vzpomněl
i špatné podmínky pro vyučování náboženství na naší škole.
Na poslední otázku autora knihy: “Co je podle vás smyslem
života?“ odpověděl P. Adamec: „Konání dobra.“
Svým životním postojem nám otec František podal
důkaz o zodpovědnosti, kterou spatřoval ve splnění svého
kněžského slibu. Děkoval Bohu za všechny životní zkoušky,
kterými prošel. Nejenom, že statečně nesl svůj kříž, ale pod
jeho tíhou našel i sílu k odpuštění. Odměnou mu byl získaný pokoj a radost ze života.
Ať je nám odkaz jeho života povzbuzením:
„V Tebe Pane, jsem věřil, v Tebe doufal, Tobě sloužil.
Nechť mne Tvá láska přijme.“
Marie Šimečková, farní kronikářka
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23. 11. 2011 jsme na poslední cestě vyprovodili našeho
faráře Pátera a Kanovníka Františka Adamce. Na stránkách tohoto zpravodaje na něj už vzpomínku máme. Já
si dovolím jen zprostředkovat vám slova, která otec František vzkázal na sklonu života všem, které znal. Předtím

než se začtete, a zavzpomínáte chci poděkovat děkanovi
olomoucké arcidiecéze Páteru Svatupluku Pavlicovi, který
byl ochotný a poslední slova otce Františka Adamce mi
dal k dispozici do našeho zpravodaje.
Ing. Jana Bačíková

Vzkaz otce Františka!!!
Myšlenky před smrtí se vracejí
zpět. Dobře vím, že by nebylo křesťanské rozloučení, kdybych neprosil za
odpuštění.
Prosím za odpuštění všechny, které jsem zklamal, zarmoutil nebo jim
nevyhověl.
Odpouštím každému, kdo by si
ode mne odpuštění přál.
Vím, že jsem svůj kněžský život
nenaplnil jen dobrem. Mnoho dobrého jsem ještě mohl vykonat a nevykonal jsem. Mnohému zlému jsem
mohl zabránit a nezabránil jsem. Prosím pokorně Boha za odpuštění.
Loučím se se všemi. Děkuji Bohu
za vše, za radosti i bolesti, utrpení, za
zdraví i nemoci, za úspěchy i neúspěchy.
Velebím a děkuji Matce Boží Panně Marii, že mě tak mocně chránila
a pomáhala uskutečňovat mé primiční heslo: Boha duším, duše Bohu!
Maria, buď Matkou mou!
Děkuji svým zemřelým rodičům,
že mi dali život, výchovu a příklad
zbožného života.
Děkuji sourozencům, že mě měli
rádi, když jsem se vrátil z vězení.
I za to jim děkuji, že mně pomáhali,
podporovali, že mi věnovali důvěru, oddanost a srdečnost. Bylo i to

v těžkých chvílích mého života ve
vězení a později v duchovní správě
velkou posilou.
Děkuji upřímným Pán Bůh zaplať
všem, kdo mou kněžskou práci podporovali, obklopovali mě dobrým
příkladem, dodávali důvěru, pomáhali při různých opravách.
Děkuji ekonomické a pastorační
radě ve Vacenovicích za jejich pomoc
při realizování mnohých myšlenek.
Prosím vás o modlitbu.
Všem farníkům, kde jsem působil: do Drahotuš, Ivanovic na Hané,
do Chvalkovic na Hané, Uherského
Hradiště, Starého Města i Vacenovic
vzkazuji:
Z lásky k Bohu jsem pro Vás pracoval, pro lásku Boží Vás prosím:
Přijímal jsem od Vás křestní slib,
nezrušte jej!
Ve Vašich srdcích jsem posiloval
víru, neztraťte ji!
Rozhřešoval jsem Vás ve svátosti
smíření, zachovejte si milost Boží!
Ukazoval jsem Vám cestu k nebi,
neopouštějte ji!
Požehnal jsem Vaše manželství,
neubližujte si navzájem!
Miloval jsem vaše děti, nezanedbávejte je!
Požehnal jsem hroby Vašich

zemřelých, nezapomínejte na ně ve
svých modlitbách!
Nyní i já budu ležet v hrobě, nezapomínejte ani na mne!
Všechny Vás naposledy zdravím.
Všem Vám žehnám! Všechny Vás na
věčnost nesu.
Loučím se s Vámi. Opouštím Vás
pro tuto zemi. Těším se s Vámi všemi
na shledanou v nebi.
P. František Adamec
Foto z roku 1975

Svět může být lepší!
Věta, kterou v dnešní době nevyslovuje téměř nikdo, snad
jen idealista. Minulost nás často tíží a obviňuje, nosíme ji
v sobě. Přítomnost je tak krátká a hektická, že nám dny unikají bez toho, abychom je opravdově žili. Pohled do budoucna je nejistý, ptáme se: co přijde?... ekonomická krize, rakovina, konec světa,... Najednou se cítíme příliš malí, abychom
něco změnili, bezmocní a slabí něco ovlivnit.
Tereza Zukic v knížce „Skateboar Boží“ líčí svou vlastní
zkušenost: „Jednou mi jeden mladík řekl, že je bezmocný
a zuřivý kvůli všemu tomu šílenství ve světě, protože sám
nemůže nic změnit. „Ale ano!“, řekla jsem mu. „Jestliže se
v této chvíli nějaký tatínek třeba v New Yorku mazlí se svým
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synem, je celý svět lepší, i když to nevidíme. A když se právě
teď dělí dva Eskymáci o rybu, pak se také změnil svět. I když
o tom nebude informovat žádná televize.“ Můžeme tedy tento svět každý den zlepšovat každou myšlenkou, každým slovem a každým skutkem. Nechtějme řešit globální problémy
světa, ale přehodnoťme svoje vlastní postoje a změňme to, co
je nesprávné, zlé a sobecké v nás. Hledejme lepší cesty!
Vánoce nám připomínají, že svět může být lepší. Malé,
bezmocné, chudé dítě v jeslích změnilo svět, přineslo naději
a zvěst o tom, že nás Bůh hledá, nechává se najít a obdarovává. Boha lze nalézt v srdci každého člověka a jeho tvář se

mihne v každém obličeji dávajícího člověka. A to jsou Vánoce: Dáváme, protože jsme obdarováni! Každý má co dát.
Ať také letošní Vánoce budou časem nacházení, setkávání, obdarovávání! Ať v nás znovu zažehnou jiskřičku naděje,
že svět může být lepší! To Vám ze srdce přeji a vyprošuji.
O. Viliam Gavula
P.S.: Velké dík Pánu Bohu za dar O. Františka Adamce, skrze kterého nás Pán tak obdarovával. Jistě slaví první
Vánoce na věčnosti!

Vacenovští muzikanti 2011
„V dětských očích třpyt a jas ,
z dálky křičí trubky hlas,
dnes se narodil, světa mesiáš…“
Rok, o němž pomalu začínáme mluvit v čase minulém, byl rokem pro někoho dobrým, pro jiného horším. Ale jak už klasik prohlásil - jaké si to uděláš,
takové to máš.
Některé data tohoto roku byly přímo kouzelné, třeba takového 11.11.2011. v 11 hodin a 11 minut byla
chvíle přímo magická, které někteří využili k různým
marketingovým tahům, jiní k uzavření smluv, třeba svatebních a tak podobně… Pro nás, Vacenovské
muzikanty, to však byl rok jako každý jiný.
Náš hudební rok začíná i končí vánočním koledováním. Plesová sezona vlastně ještě neskončí a už
máme fašaňk, okolo fašaňku odehrajeme už tradiční
dětský krojový ples.
A už je tady šlahačka, hneť po šlahačce Boží tělo,
púť, první svaté příjímání, Vacenovské hody, Tasovické hody a už zaséj trénujeme koledy. V mezičase jsme
stihli ešče něco dobrého ugrilovat, popřát čerstvým,
prvním dechovkovým padesátníkom, stmelit kolektiv,
aby z teho měli něco aj děvčata, trochu si zazpívat,
trochu zasportovat, pinec , boulink, udělat pár brigád,
pro obec aj pro faru a už sa zas blížijú ty koledy.
Letos nejaká, zvláštní, veliká akce nebyla, ale o to
víc jsme se těšili napřesrok, na oslavu devadesátin
našeho velebného pána Františka Adamce, ten nás ale
nemile překvapil úplně všechny a místo toho, abychom
jeli my za ním, přijel on za námi.Takže jeho poslední, krásnou a důstojnou oslavou se stal jeho pohřeb.
Až budeme příští rok slavit desáté výročí působení
dechové hudby Vacenovští muzikanti, půjdeme mu
tentokrát zahrát ne na faru, ale o kus dál, na náš krásný Vacenovský hřbitov, který si zvolil za místo posledního odpočinku.

Hodně štěstí, zdraví, pracovních úspěchů
a Boží požehnání do vašich rodin, posílá
dechová hudba Vacenovští muzikanti.

Mše svaté o vánočních svátcích:
24.12. - Štědrý den: 20.00, 24.00
25.12. - Boží hod: 8.00, 10.00
26.12. - Sv. Štěpána: 8.00, 10.00
27.12. - Sv. Jana: 17.00 (Svatojanské žehnání vína)
31.12. - Konec obč. roku: 17.00 (poděkování za uplynulý rok)
1.1. - Matky Boží, Panny Marie: 10.00, 17.00

DH Vacenovjáci
Dovolte mně malé ohlédnutí za právě končícím
rokem 2011. V tomto roce jsme odehráli na 50 vystoupení. Ať už koncertů, estrád, plesů, tanečních zábav
a nebo hodů. Ale některé se člověku vryjí do paměti.
Jako například koncert 11.září v Dolní Cerekvi u Jihlavy. Obecní úřad zde uspořádal koncert k 80tinám Blahoslava Smišovského, který z Dolní Cerekve pochází.
Slávek Smišovský si z toho velkého počtu kapel vybral
právě naši DH Vacenovjáci. A to je pro nás velká čest.
Vždyť jsme Slávkovi natočili 35 skladeb. O to víc
nás zarmoutila zpráva, že Blahoslav Smišovský odešel 15.11.2011 do muzikantského nebe. Ztratili jsme
v něm velkého autora, ale hlavně výborného člověka
a kamaráda. Jak už to ale v životě chodí, někteří odcházejí a jiní přicházejí. A my máme v dechovce radostné
události hned dvě. Bubeníkovi Tomáši Vlkovi se koncem října narodil malý Tomášek a pozounistovi Stano
Orechovskému malý Petřík. Oběma přejeme do života
hodně štěstí, zdraví a lásky. DH Vacenovjáci oslavila
v letošním roce 35 výročí od založení. A proto jsme
pro naše posluchače natočili zbrusu nové CD s názvem
„Lásku mám“. Je to naše v pořadí už 24 CD. Koncert
a křest CD se uskutečnil 11.12.2011 v sále Hospody U Letochů. Celý pořad moderoval Karel Kopřiva
z Milotic a jako hosta jsme si pozvali výborného baviče a imitátora Libora Pantůčka z Brna. A bylo to myslím moc příjemné rozloučení s právě končícím rokem
2011. No a v roce 2012 bych ještě rád pozval na tradiční „Reprezentační ples“, který se uskuteční 11.2.2012.
A co vám popřát do nového roku? Určitě hodně štěstí,
zdraví a hodně krásných chvil s dobrou dechovkou.
Petr Grufík
Kapelník DH Vacenovjáci

Ženský pěvecký sbor MARIJÁNKY
Ze všeho nejdříve se chceme pochlubit zprávou, že se
náš sboreček rozrostl o tři nové členky. Nejenom jejich
pěkně znělé soprány, ale také radostné mládí, rozjasňuje
náš projev. Jako první se s velkou chutí mezi Marijánky
zařadila čerstvá maminka Zuzana Ingrová z Kyjova, následována místní zpěvačkou Lenkou Novotnou a učitelkou
Barborou Svitkovou. Jak je patrno, podmínkou vstupu
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do sboru není jméno Marie, i když u zrodu sboru v roce
2003 stálo pět Marií, které předurčily název. Ale hlavní
spojnicí Marijánek zůstává láska ke zpěvu, krojům a lidovým tradicím.
Co nám přinesl rok 2011?
V lednu jsme přijaly pozvání od Robek ze Séčky na
jejich oslavu 10. narozenin sboru. Cítily jsme se u nich
moc dobře! V únoru jsme navštívily setkání ženských sborů v Hroznové Lhotě, zpěvem jsme podpořily Sokolský
ples ve Velkých Pavlovicích. Opět jsme si s chutí zazpívaly
na místním Předfašaňkovém zpívání mužských sborů.
Březen byl ve znamení relaxace fyzické (návštěva
aquaparku Uherské Hradiště) a duševní (vedení Křížové
cesty v místním chrámě a připomínka při mši sv. 1. výročí
úmrtí Marijánky Kristové).
Jaro jsme vítaly při oslavách 90.let založení Sokola
v Hodoníně a zpíváním v Bulharech. Rádi jsme se prezentovaly na vydařeném II. ročníku Farního dne ve Vacenovicích. Zpěvem jsme podpořily přehlídku sokolských
skladeb ve Velkých Bílovicích. V červenci jsme dostaly
příležitost „nahlédnout“, jak se zpívá v pohraničí. Malá
vesnice Březí nás přesvědčila o tom, že láska ke zpěvu kvete i tam, kde chybí zázemí krojů a tradic.

Po čtyřech letech jsme se opět dočkaly oslav
Slováckého roku v Kyjově. Zastupovaly jsme Vacenovice v sobotním hlavním programu oslav pod názvem
Roky rokúcí aneb devadesátka na krku (založení Slováckého roku bylo v roce 1921). Uvedly jsme svoje pásmo Úvodnic a začlenily jsme se do závěrečného vstupu
– světelného marijánského průvodu (evokace na Žarošské
poutě). Velké zásluhy na úspěšném provedení má naše
lidová umělkyně, zpěvačka paní Ludmila Mikulčíková.
Její sólový, jemný a procítěný zpěv ukolébavky vyvolal
u diváků obdiv. Podobně jako jejíma rukama vyzdobená
socha Panny Marie, příprava a vlastní oblečení všech krojovaných účastníků našeho vstupu!
Nástup podzimních dní jsme si připomenuly
při vystoupení na místní kulturní akci Vinobraní. 28. září
jsme zase navštívily domov důchodců ve Strážnici, kde
jsme kromě zpěvu přivezly gratulaci k 80-tým narozeninám panu Václavu Krištofovi.
Blíží se čas adventu a vánoc a s tím je spojený
už probíhající nácvik koncertních a církevních zpěvů.
Věříme, že budeme i v dalším roce posluchačům rozdávat radost a tak posilovat jejich životní spokojenost.
Marijánky

Přehled předpokládaných kulturně-společenských aktivit ženského
sboru MARIJÁNKY v roce 2012
V roce 2011 se náš sbor rozrostl o tři členky, které
svými kontakty rozšíří aktivity Marijánek. Každoročně
navštěvujeme alespoň jedenkrát domov důchodců, tentokráte hodláme pěveckým vystoupením pozdravit seniory v Hodoníně. Opět se zúčastníme asi pěti přehlídek
ženských sborů a máme předběžně domluvené vystoupení v Dolních Bojanovicích a Vnorovech. Každoročně se prezentujeme při Cyrilometodějských slavnostech
v Ratíškovicích a mikroregionálních akcích v Miloticích.
Opět podpoříme kulturní akce Národopisné společnosti
Vacenovice a zaběhlou akci v muzeu tzv. Literární večery
(organizované paní Klimeckou) .
V roce 2012 máme v programu naší činnosti finančně
a organizačně náročnou akci: domácí přehlídku ženských
sborů Zpívajú sobě robky na Moravě. Během naší osmileté činnosti jde o třetí ročník.
Zapojíme se do přípravy adventních a vánočních koncertů s tím, že kromě vystoupení ve Vacenovicích se pravidelně zajíždí i do sousedních obcí. Předběžně jsme byly
pozvány do Břeclavi.

Jako členky Sokola se prezentujeme na oslavách výročí
založení jednotlivých složek Slovácké župy nebo zpěvem
podporujeme přehlídky cvičebních skladeb nebo společenských plesů. V roce 2012 chceme novým členkám
pomoci s pořízením nebo opravou krojových součástek
oblečení.
Každým rokem se pěvecky i organizačně zapojujeme
do církevních aktivit (pohřební mše svaté, vedení Křížové cesty nebo prezentace na Farním dnu). Pravidelně se
zapojujeme na poutním místě Blatnice u sv. Antonína,
kde krojově reprezentujeme naši obec.
Kromě zaběhlých akcí pravidelně zaznamenáme
„nečekané“ nabídky k vystoupení. Pokud jsou v blízkém
okruhu, rádi přijímáme. Jinak máme těžkosti s dopravou,
protože převážení krojového oblečení je náročné. Velké
pomoci se nám při údržbě krojů a správného oblékání
dostává od paní Ludmile Mikulčíkové. Jejím prostřednictvím se zapojujeme do mikroregionálních akcí Nového
Dvoru (instalace krojových figurín podle druhu obřadu).
Marie Šimečková

Rok 2011 a Mužský sbor z Vacenovic o. s.
Informace na Infokanále o termínu odevzdání příspěvku do Vacenovického zpravodaje je pro mě impulzem vzít
naši kroniku a podělit se s vámi o naše letošní zážitky.
Naše nejvýznamnější akce - VII. Předfašaňkové setkání mužských sborů se uskutečnila 26. února.
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Kdo si chcete tuto akci připomenout, tak si najděte doma v šuplíku „pololetní“ Vacenovický zpravodaj,
nebo si na internetu klikněte na „oblíbené“ stránky www.
mszvacenovic.wbs.cz. Na těchto stránkách najdete informace a fotky z našich domácích i přespolních vystoupe-

ní, aktuality ze života sboru, kdy a kde nás můžete vidět
a hlavně slyšet. Můžete si poslechnout a zhlédnout naše
nahrávky a videa. Rádi přivítáme vaše podněty v rubrice
Vzkazy.
Ale teď zase nahlédněme zpět na stránky naší kroniky.
Ani letos zde nechybí zpívání na výroční schůzi Červeného kříže a zpívání na transfúzní stanici v Kyjově. VI.
Daruj krev s mužským sborem přivedlo na transfúzku
tentokrát již 20 dárců a je potěšitelné, že mezi nimi byli
i čtyři „nováčci“. VII. ročník této akce se uskuteční příští rok v již tradičním termínu – druhé polovině měsíce
března.
Při Jarním otvírání sklepů na Šištótě v Kyjově jsme
zpěvem oslavili konec vlády paní zimy a přivítali společně
s kamarády zpěváky přicházející jaro. Kyjovské Tragačnice si pro obohacení tohoto setkání přichystaly několik netradičních sportovních disciplín, ve kterých se náš
„reprezentant“ umístil na předních bodovaných místech.
Den Země a heslo „Nigdo to za nás neukludí“ nás opět
přivedly do „našeho“ rajónu mezi Šmelcem a drůbežárnou. Jsme zvědaví, jestli i po otevření sběrného dvoru
najdeme příště v lese zase tak velké množství odpadu.
Opakuji se sice každý rok, ale je pravdou, že v květnu zpíváme každý víkend. Nově nás pozvali kamarádi ze
sboru Paniháj do Moravan na Zpívání pod májů. Naopak
tradiční je naše účast v Ratíškovicích na Slavíně při Zpívání pod Náklem. Letošní ročník byl výjimečný. Z důvodu vytrvalého deště byl zrušený oficiální program. Jak
ale konstatoval jeden náš člen: „Kromě tych osmi minut
slávy na jevišti, proběhlo setkání úplně standardně a to
aj včetně pozdního nočního návratu dom.“ Letos jsme
nejeli sekat trávu do Buchlovic. Ne, že by se nám nechtělo,
ale v sobotu 28. května jsme porušili pravidlo „říkalo sa
bez bab“ a zavítali jsme s Marijánkama do Bulhar (ne do
Bulharska) na Setkání ženských sborů. A hned v neděli
brzy ráno jsme zamířili do Vlčnova na Jízdu králů. V této
souvislosti si dovolím aktuální vsuvku – Jízda králů z Vlčnova, Hluku, Kunovic a Skoronic byla dne 27. listopadu
2011 zapsaná na ostrově Bali mezi kulturní dědictví lidstva UNESCO. Gratulujeme a na zdraví.
Zpět k naší činnosti. Velká událost v naší obci – Farní den. Naše písničky byly opravdu tematicky zaměřené.
Nechyběla slova jako: kněz, farář, trnky, víno, hřbitov,
staré baby, růženec, křížek a kropenka. Velkou folklórní
událostí našeho regionu byl XVIII. Slovácký rok v Kyjově.
I náš sbor přispěl svým „kamínkem“ do pestré mozaiky

programů této velkolepé akce.
Poprvé jsme navštívili i naše sousedy „přes les a přes
štreku“ na Přehlídce mužských sborů v Rohatci. Krásné
téměř letní počasí zlákalo i nás k aktivní účasti v pestrém
krojovaném průvodu Vacenovských hodů. Samozvaná
vláda Valašskéj spolkovéj republiky nás pozvala do Zlína na velmi významnou akci Košt pro mír. Naše delegace
využila pro cestu tam a i náročnou cestu zpět poprvé v
naší historii služeb železnice.
I v letošním roce máme ve sboru „kulaté“ jubilanty. Ač
na to nevypadají, Laďa Charvát a Staňa Ingr s námi oslavili krásných 60 roků. „Kluci, tož na zdraví a pevný hlas.“
Aj na křtinách jsme byli. Staňa Ingr ml. – tatínek a Staňa
Ingr st. – stařeček. A v listopadu i Laďa Měchura znovu
stařeček.
Rok 2011 nebyl jen ve znamení veselých událostí. V
kostele i na hřbitově jsme se rozloučili s některými našimi spoluobčany. Byl mezi nimi i mimo jiné náš kamarád,
někdejší člen mužského sboru Petr Sabáček. Všichni máme
také ve svých srdcích i poslední rozloučení s dlouholetým
správcem naší farnosti Otcem Františkem Adamcem.
Poslední měsíc v roce je obdobím příprav na Vánoce.
Opět jsme chtěli tento čas zpříjemnit i starším spoluobčanům, a proto jsme uspořádali Vánoční koncerty v domovech v Hodoníně a v Čeložnicích.
Tak jako roky minulé i letos vás 23. prosince všechny
zveme na zpěv koled u Vánočního stromu před Obecním
úřadem. Určitě nebude chybět dobrá nálada a něco pro
zahřátí.
Co nejsrdečněji vás všechny zveme na Vánoční koncert, který se uskuteční ve Vacenovicích v kostele Božského Srdce Páně „na Štěpána“ 26. prosince v 15 hodin. Tento
koncert zopakujeme ještě 27. prosince v kostele Sv. Václava v Kostelci.
Přijměte rovněž pozvání na 4. únor 2012, kdy se opět
chystáme uspořádat doma ve Vacenovicích VIII. 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.
Děkujeme našim posluchačům i divákům za přízeň,
rodinám za obrovskou podporu a trpělivost a vám všem
přejeme krásné prožití svátků vánočních a úspěšný nový
rok 2012.
Mužský sbor z Vacenovic o. s.
Zdeněk Novotný

Nový slúpek do Vacenovského spravodaja…
dyš sme byli ešče malí, stařeček
nám vykládali…
V temto slúpku budeme pravidelně rýpat do teho, co nevíme, ale vědět
chceme, co sa haňbíme říct na plnú
hubu, aby sme nebyli za blbcú, ale

o čem si myslíme, že by sa vědět
mělo…
…takže asi takto: ,,ptajte sa na co
chcete, my sa budeme snažit odpovědět…“
Nevím, v kerých rodinách a jak čas-

to vykládajú stařečci vnúčatom, co jím
kdysi, dyš oni byli malí, jejich stařečci
vyprávjali, ale myslím si, že je potřeba
sa k temuto zvyku vrátit. Přes všecky
technické vymoženosti dnešní doby sa
naše děti nemožú dovědět to, co jím
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možeme říct enom my.
Určitě si na internetu najdú , kdy žíl
Tutanchámoň, nebo že aj Lenin umřél
na sifilis, ale to, že jejich prastařeček
bojovali na Netálskéj frontě, sa tam
nedočtú.
Udělajte si doma malý test, zkuste
sa vlastních dětí optat třeba enom na to,
jak sa menovali jejich prastařečci, čím
byli, jak sa živili a kde a v čem bývali.
Možná budete překvapení…ale možná,
že v nich probudíme zvědavost a začnú
sa vyptávat, co a jak bylo. Národ, kerý
nezná svoju minulost, ztrácá budoucnost. Je teho tolik zajímavého v nedávných dějinách, že by byla veliká škoda
to zapomnět. Zkusme sa ptat s našima
dětma, co nás trápí a zajímá. Zkusme
hledat odpovědi na otázky, kdo, kdy,
kde, co, proč a jak…Dyť Vacenovice sú
tak krásná dědina a bylo by pěkné o ní
aj něco vědět. Né každý má přístup ke
kronikám, k archívům, aby všecko vyčetl sám, ale sú mezi nama takoví, kerých
to baví, majú tyto možnosti a rádi sa
s nama o svoje vědomosti podělijú.
Vím, že pohorším moc lidí tým, jak
píšu, ale tak sa mně zdá, že sa děcka
haňbijú aj za tú našu ščavnatú řeč. Ale
dyť aj v tem našém nářečí je kus historie. A když sa tak rozhlédneme kolem
sebe, jak sa dědina mění, mosíme při-

znat, že je to takový frmol, že kdyby sa
probudili tí naši stařečci, měli by veliký problém dědinu vůbec poznat. Už
enom ten vjezd od Milotic, kerý vypadál eště před pár rokama jak lipová
slavobrána, lemovaná krásnýma sklépkama, sa díky postupnému odumírání lip velice změníl a slovám básničky
,,Nad dědinú“ - za pár rokú nebude
nikdo rozumět. Tak pro Vás, keří ešče
poznáte…
Nad dědinú zakrúží sivá holubička, a už letí ke sklepom tam u kostelíčka,
Pod staletú lipú sa sklépek k sklépku krčí, vínko v bečkách dozrává, až
to sklepem hučí.
Počuj šohaj pěsničku, co ti vínko
zpívá, než sa chasa rozejde, už sa
rozednívá.
Když si s nama vínka dáš a to ve
sklepě mosíš , to sa v tobě neztratí,
zpívat z něho zkusíš.
A kdyš ti bude do zpěvu, po
pohárku vína poznáš, čím sa oplacá
VINAŘOVI DŘINA…
Za pár rokú nebude po lipách,
keré majú také svoju bohatú historii, ani slechu, ani dechu, jak sa říká
a tento text stratí svúj popisný význam.
A tak sa ptajme, pátrajme, žďárajme,
ať sa neco dovíme.

A toš, jak dycky začínali naši stařeček, mňa by například zajímalo,
kde je tá stará chodba, ten sklep bez
vchodu, o kerém mně stařeček říkali, že byla tak široká, že ňú projél vůz
s koňma, plně naložený senem…, kde
je ten prameň siřičitéj smrďavky…,
co je to ten Bezedňák…a co studně
Hornica a Dolnica…, co je na tem, že
z Vacenovic teče voda na všecky světové strany…, proč sa říká U pivováru…, kde stála a kdy zanikla Vacenovská tvrz…, sú staré sklepy a mlatevně
z části postavené z materiálu tvrze,
nebo z cihel habáňú…a co ty poklady, šak větrací šachty sa prokazatelně
našly…, habánský sklep v lesi, co ten
ukrývá…, proč sa Rúdník menovál
zrovna tak…, je možné, že na Nákle
stávál Velehrad…, proč a jak umřeli
velebný pán Tkadleček…?
Skusme otevřít staré kroniky, prostudujme archívy, staré mapy a texty, začnime třeba u téj svojéj rodiny
a zkusme začat sestavením rodokmenu. Zkusme si pro sebe zjistit, odkáď
došli naši předci zrovna do Vacenovic, jaká je historie místa, kde stojí
náš dům, vinný sklep, pole a lesy, které jsme podědili, chtějme znát svoju
dědinu, rodinu…
Libor Mikulčík

Lovu zdar!
Vážení spoluobčané,
Myslivecké sdružení Vacenovice – pole sdružuje 21 členů a hospodaří na ploše o výměře 1064 ha. Naší hlavní
náplní je celoroční starost o zvěř a honitbu, což hlavně znamená zajistit dostatek kvalitního a vhodného krmiva na
přikrmování zvěře, které probíhá již od časného podzimu až do jara. V letošním roce jsme zakoupili 50 q pšenice, 11q
kukuřice a 20 q ječmene. Mimo to má každý člen doma vlastní zásoby krmiva a sena. Přes všechno naše úsilí stavy
zvěře neustále klesají, což je celorepublikový problém. Je to způsobeno nevhodnou zemědělskou činností, střety zvěře
s motorovými vozidly a mnoho škod na drobné zvěři způsobí vrány šedivky. Letos se v našem sdružení ulovilo prozatím 6 srnců, 3 divočáci, 10 bažantů a 10 lišek. 5 lišek se podařilo vynorovat.
Mimo péče o zvěř a honitbu jsme tento rok věnovali rekonstrukci naší chaty. Vyměnili jsme okna, strop, elektroinstalaci. Zakoupili nová krbová kamna, vybudovali nový stánek na občerstvení. Po ukončení prací zde proběhla „Myslivecká noc“ se skupinou Šiška a mysliveckými specialitami. Mnozí naši občané si už na naší chatě uspořádali různé
oslavy. V příštím roce bychom chtěli pokračovat v rekonstrukci kuchyně.
Tradiční myslivecký ples, na který Vás všechny srdečně zveme, se koná v lednu. Připravili jsme pro Vás změnu.
Zahraje skupina Šiška z Vracova, která potěší jak příznivce dechovky, tak i příznivce popu a rocku.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Zastupitelstvu obce a Obecnímu úřadu za nemalou finanční podporu, bez které
by se rekonstrukce chaty neuskutečnila. Také děkujeme těm občanům, kteří při pobytu v přírodě nehlučí, neodhazují
odpadky a psy mají na vodítku.
Hodně štěstí, zdraví, úspěchů a krásných chvil prožitých v přírodě
Vám přeje za Myslivecké sdružení Irena Setínská, předsedkyně MS.
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Včelaři o včelách
V loňském zpravodaji jste se dočetli něco
málo ze života včel. Protože včela je tvor zajímavý
a užitečný, budeme ve stejném duchu pokračovat
i letos. Včely dělíme na několik kategorií. Podle
toho jak jsou staré, mají rozděleny úlohy v úle.
• čistička - prvé tři dny života čistí buňky,
• krmička – 4. až 6. den krmí čtyřdenní
a starší plod medem, pylem a vodou,
• kojička – 7. až 13. den krmí nejmladší plod
a matku krmnou kašičkou,
• stavitelka – 13. až 17. den zpracovává výměšek voskovotvorných žláz a staví plásty,
• strážkyně – 18. až 20. den chrání česno
a orientačně se zalétává,
• létavka – od 21. dne nosí do úlu vodu, pyl,
nektar a medovici,
v době intenzivní činnosti žijí 6 až 8 týdnů, na podzim jakmile jsou v útlumu, přežívají
8 až 9 měsíců.
Včela létavka navštíví 800 květů za hodinu, při
silné snůšce přinese z jednoho letu asi 40 mg sladiny, na 1 gram medu musí navštívit 7 000 květů,
na 1 kg medu uletí včely 280 000 km, tj. 7× kolem
rovníku, zahuštění sladiny na med trvá přibližně 108 hodin, tj. 4 a půl dne. Včelstvo spotřebuje za rok 24 až 36 kg zpracovaného pylu, k přežití včel patří neodmyslitelně voda, včelstvo musí donést do úlu ročně okolo 150 litrů vody.
Pro zajímavost jeden květ jabloně obsahuje okolo 100 000 pylových zrn, jedna jehněda lísky okolo 6 000 000 pylových zrn, ze 100 g pylu můžeme získat tolik základních aminokyselin, jako asi z 0,5 kg masa nebo 7 vajec.
Včelaři z obce Vacenovice patří pod svaz včelařů Kyjov. V současnosti je ve Vacenovicích 7 včelařů asi se stovkou
včelstev a dvěma kočovnými vozy.
Včelaři z Vacenovic

Chovatelé poštovních holubů
Základní organizace chovatelů poštovních holubů sdružuje 10 chovatelů. Čtyři jsou z Vacenovic: Foltýn Cyril
– předseda ZO, Synek Štěpán – jednatel ZO, Šťastný Jan a Řihák Jaroslav. Z Milotic pak pochází dalších 6. Celkem
chováme na 1500 poštovních holubů. Naše ZO CHPH patří do okresního společenství v Hodoníně, kde je sdružováno
na 140 chovatelů. Skutečná činnost je soustředěna do měsíců duben až srpen, kdy je organizována závodní sezóna,
které předchází důkladná příprava holubů. Holubi musí být připraveni po stránce sportovní, ale největší pozornost je
kladena na zdravotní stránku holubů.
Závodní plán je sestaven z krátkých tratí – Humpolec, Rokycany, Tachov, středních tratí – Rottendorf, Landshut
(Německo), a tratí dlouhých – Brusel, Ostende. Nejdelší závod z Ostende je 1050 km dlouhý, naši holubi za svoji sezónu uletí 18 závodů.
Po skončení sezóny dospělých holubů přichází na řadu tréninky a závody mladých holubů (letošních holoubat),
které začínají závodem v Humpolec 150 km a končí závodem Rokycany 275 km. Holoubata odletí celkem 5 závodů.
Nejúspěšnější chovatel naší ZO je p.Řihák Jaroslav, kterému tímto přeji hodně chovatelských úspěchů.
Totéž chci popřát všem členům naší ZO CHPH.
Za výbor ZO CHPH Štěpán Synek

KVASACO Vacenovice
Futsal:
Futsalový oddíl hrál v loňské
sezóně, tak jako v předešlých ročnících, Okresní Joma ligu Hodonín

ve futsalu. V ní se dostal až do play
off, ale bohužel skončil po prohře
s celkem 1. FTD Oranjes Dubňany již
ve čtvrt - finále. Nejlepším střelcem

minulého ročníku byl s 11 brankami
Miroslav Sladký. V okresním futsalovém poháru náš celek skončil před
branami finále po prohře 0:3 s Bull-
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dogs Hodonín.
Do letošní sezóny Okresní Joma
ligy Hodonín ve futsalu se přihlásilo
12 mužstev. Hraje se tradičně turnajovým způsobem a naše mužstvo
odehrává svá domácí utkání v hodonínské sportovní hale Teza.
Již tradičně byl pořádán devátý
ročník turnaje v malé kopané Letocha cup. Turnaje se zúčastnilo celkem
27 celků, z nichž byli tři ze Slovenska.
Celkovým vítězem se stalo po několikaletém čekání pořádající mužstvo
All Stars, které nepoznalo za celý turnaj pocit porážky a ve finále porazilo
kyjovský Dream Team 02/03 7:3.

Šachy:
V letošním roce vznikl pod hlavičkou KVASACA nový šachový
oddíl. V současné době má oddíl
9 členů, z nich dva jsou ze sousedních Ratíškovic. Mužstvo se schází
pod vedením Jiřího Neduchala každý pátek v 18:00 v Hospodě u Letochů, kde má své tréninky a odehrává
zde i svá mistrovská utkání. Zápasy
se hrají 1x za 14 dní.
V současné době hrají šachisté
Hodonínský okresní přebor II. třídy
společně s celky Dolních Bojanovic,
Domanína „B“, Prušánek „C“, Ždánic a Hodonína „C“. Vstup do sezó-

ny našemu celku vyšel a prozatím
nepoznal hořkost porážky a pokud
výsledkově vydrží mohlo by mužstvo
postoupit do I. třídy.
KVASACO Vacenovice by chtělo
poděkovat firmám Plášek&Profota,
Rikba a Obci Vacenovice za podporu ve své činnosti. Zároveň bychom
chtěli všem našim sponzorům a příznivcům popřát hodně štěstí, zdraví
a osobní spokojenosti v novém roce
2012.
předseda klubu
Ing. Radek Procházka

Sokolové dobývají svět
14. světová gymnaestráda, Lausanne 2011 - Meet the magic - setkej
se s kouzlem!

Maskoti, Cathy a Jim, kteří účastníky celou gymnaestrádou provázeli,
symbolizovali soužití města Lausan-

Letos jsem se zúčastnila cvičení sletové skladby Kontrasty na 14.
světové gymnaestrádě ve švýcarském Lausanne. Co to vlastně gymnaestráda je? Je to nesoutěžní setkání
sportovců z celého světa v kategorii
„gymnastika pro všechny“, pořádané každé 4 roky mezinárodní gymnastickou federací (FIG). Setkávají
se na ní sportovci všeho věku, muži,
ženy, inboval. Perfektní organizaci
gymnaestrády zajišťovalo více než
4400 dobrovolníků a úspěch celé
akce byl z velké části založen právě na jejich kvalitní a obětavé práci.

ne (Cathy = katedrála Notre-Dame)
se sportovci (Jim = gymnasta). Tvary
jejich klobouků byly inspirovány právě tvarem věží lausannské katedrály.
Nedělní slavnostní zahájení gym-
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naestrády na olympijském stadionu
Pontaise si nic nezadalo se zahajovacím ceremoniálem olympijských
her, chyběl snad jen ten bájný olympijský oheň. Po nástupu na tartanový ovál se každému musel zatajit
dech při pohledu na zcela zaplněné
tribuny, které nadšeně vítaly každou
novou vstupující výpravu. Po gymnastických a tanečních vystoupeních
na ploše stadionu a uvítacích projevech vyvrcholil program několikanásobným přeletem šesti stíhaček
švýcarské armády v různých formacích a zábavnou rytmickou show
bubeníků švýcarské národní gardy.
Po nedělním nesmělém seznamování s městem a hlavními sportovišti
se od pondělního rána naplno rozběhla pódiová vystoupení na devíti
scénách ve výstavním areálu Beaulieu a zkoušky na velké skladby na
stadionu Pontaise. Po celý týden pak
navíc na třech scénách na náměstích
v centu města a jedné na břehu jezera předváděli gymnasté své umění
kolemjdoucím. Každý večer probíhaly ve dvou hokejových halách v Malley národní večery vybraných zemí
a v gymnaestrádní vesničce v Bellerive na břehu jezera byly připraveny
koncerty hudebních skupin. Naše
velké chvíle přišly v úterý odpoledne a ve čtvrtek dopoledne, kdy jsme
„naostro“ předvedli skladbu Kontrasty na ploše olympijského stadionu
Pontaise a určitě jsme se v bloku dal-

ších dvanácti velkých stadiónových
skladeb neztratili. Naše cvičení mělo
jednu z nejzajímavějších choreogra-

fií se řadou změn tvaru a postavení
cvičenců a bylo odměněno několikerým potleskem již v průběhu skladby
a závěrečnými ovacemi ve stoje. Na
fotografii z vrtulníku sice již začínáme prchat z trávníku, ale stále ještě je
zřetelný tvar finálového obrazce „jin
a jang“, který v tomto případě symbolizuje kontrasty a zároveň soulad
mužského a ženského elementu.Město Lausanne však nenabízelo pouze
sportovní zážitky. Ve volných chvílích
mohl návštěvník nahlédnout na město z výšky dřevěné rozhledny v lesíku
Sauvabelin nebo z věže katedrály Notre-Dame, navštívit rozličná muzea
nebo se pouze procházet nespočtem
nádherně rozkvetlých městských
parků, z nichž se otevíraly široké rozhledy na hladinu ženevského jezera.
Snad nikdo nevynechal prohlídku olympijského muzea, před nímž

v parku stojí socha Emila Zátopka,
a v němž jsou k vidění všechny olympijské pochodně a medaile z novodobých olympijských her, ukázky historického i současného sportovního
vybavení a příběhy ze života slavných
olympijských vítězů a postav olympijské historie. Sportem a kulturou
znavený poutník pak mohl své údy
smočit přímo v ženevském jezeře.
V pátek večer a v sobotu ráno
završila sportovní část gymnaestrády
čtyři dvouhodinová exhibiční vystoupení FIG Gala. Hala v Malley pro
5000 diváků byla zaplněna do posledního místa a komponované vystoupení 17 národních skupin podtržené
barevnými světelnými efekty bylo
opravdu výběrem toho nejlepšího, co
bylo možné v Lausanne shlédnout.

Při sobotním závěrečném ceremoniálu pak stadion Pontaise shlédl
úryvky z několika velkých stadiónových skladeb i nová vystoupení secvičená speciálně k této příležitosti. Tribunami stadionu, zářícími v barvách
národních výprav, se při závěrečném
projevu starosty města Lausanne několikrát dokola prohnala mexická vlna.
Na závěr ceremoniálu švýcarští organizátoři předali pomyslný
štafetový kolík dalšímu pořadateli
- finským Helsinkám 2015 – tentokrát pod heslem „Make the earth move –rozpohybuj svět“. A pak
už se pestrobarevný průvod vedený
stovkami dobrovolníků s finskými
vlaječkami vydal na pochod městem
na nábřeží Bellerive, vstříc večerní
taneční párty a nočnímu ohňostroji.
Účast na gymnaestrádě mi přinesla nezapomenutelné zážitky
a emoce, které lze slovy těžko vyjádřit.
Na gymnaestrádě v Lausanne
2011 jsme potkali kouzlo a dnes už
vůbec nepochybujeme o tom, že stojí za to jet na další gymnaestrádu do
Helsinek 2015 rozpohybovat svět.
Nashledanou v Helsinkách 2015.
Marie Řiháková TJ Sokol Vacenovice
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SK Mogul Vacenovice
Již 79 let uplynulo od vzniku SK
v naší obci.15-ti členný výbor v čele
s p. Radimem Kacrem řídí činnost
třech oddílů, ve kterých je organizováno 294 členů, ze kterých je 141
aktivních sportovců, z nich 77 mládežnického věku.
Oddíl lehké atletiky: dlouholetá
vedoucí oddílu p. Eva Bařáková svá
úsilí věnuje organizaci tradičního
„Běhu Osvobození Vacenovic“. Jeho
37. ročník se konal 16. dubna 2011.
Pěkné slunečné dopoledne sice trochu kazil nárazový vítr, přesto se na
start hlavního běhu postavilo 11 žen
běžících 4 km a 81 mužů na trati
6 km. Závod byl součastně i přeborem okresu Hodonín v krosu, dětských a dorosteneckých kategoriích
s účastí 121 dětí a mládeže. S cel-

Seznam aktivních hráčů:

kovou účastí 213 závodníků byli
pořadatelé spokojeni. Nadcházející
38. ročník je zařazen do společné soutěže Moravsko-Slovenského běžeckého poháru Grand Prix Slovácka
(ČR) a Grand Prix Záhorie (SVK) a
je plánován na 14. dubna 2012. Běžet
se bude ve všech kategoriích tj. 6000
m muži, 4000 m ženy, 2000 m dorostenci a junioři, 1000 m žáci, 500 m
přípravky a 60 m nejmladší. Organizátoři uvítají na ní účast zejména
mládežníků z naší obce. Všem, kteří
tento závod připravují a podílejí se
na provedení jejího průběhu, patří
náš dík.
Oddíl stolního tenisu: organizačním pracovníkem oddílu je Miroslav
Novák mladší. V letošní sezóně máme
přihlášeny 3 družstva: A - družstvo

Žebříček v okresu
(2010/2011)

hraje okresní ligu, B - družstvo
okresní přebor a C - družstvo okresní základní skupinu. Jako každoročně budeme pořádat už 8. ročník
Vánočního turnaje, který se uskuteční v pátek 30.12.2011 v sále i přísálí
KD. Do budoucna bychom si přáli,
aby ve Vacenovicích vyrostla nějaká
víceúčelová sportovní hala, která by
sloužila pro SK Mogul Vacenovice
(stolní tenis, fotbal) i pro jiné sportovní kroužky. Bylo by nám umožněn lepší trénink, zdokonalování
hráčských dovedností a tím možnost
postupovat na vyšší příčky v tabulkách okresních soutěží. Pokud by to
bylo reálné i postup do kraje. Věřím,
že další rok se nám bude dařit stejně jako doposud a zůstaneme někde
uprostřed žebříčku.

Úspěšnost (2011/2012)
po 9. kole %

A – družstvo:
1. Novák Radek
2. Křižka Zdeněk
3. Novák Miroslav st.
4. Novák Václav

1984
1969
1962
1986

71. - 80.
81. - 90.
91. - 100.
91. - 100.

56.25%
65.00%
68.75%
37.50%

B- družstvo:
5. Chvátal Petr
6. Charvát Petr
7. Mikulčík Libor
8. Novák Miroslav ml.

1967
1977
1987
1983

101. - 110.
121. - 130.
121. - 130.
121. - 130.

45.00%
66.67%
72.22%
63.89%

C – družstvo:
9. Bábík Josef
10. Fišman Jan
11. Koubský Radek
12. Ilčík Jakub
13. Nikl Jan
14. Kreml Pavel

1951
1973
1990
1993
1990
1980

151. - 160.
221. - 230.
251. - 260.
271. - 280.
271. - 280.
281. - 290.

56.25%
75.00%
50.00%
28.57%
20.00%
56.25%

Tabulky okresních soutěží po 9 kol. 2011/2012
Okresní liga
1. TJ Slovan Hodonín C
9
8
2. T.J. Sokol Hodonín A
9
7
3. TJ Sokol Lužice A
9
7
4. SKST Hodonín E
9
7
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0
1
1
0

1
1
1
2

0
0
0
0

116:46
106:56
94:68
95:67

33
31
31
30

5. TJ Sokol Kyjov A
6. SK Mogul Vacenovice A
7. TJ Sokol Vracov C
8. TJ Jiskra Strážnice C
9. TJ Sokol Čejč A
10. SK Baník Ratíškovice A
11. TJ Slavoj Rohatec B
12. TJ Sokol Vlkoš A

9
9
9
9
9
9
9
9

6
5
3
3
2
2
1
0

0
1
1
0
1
0
0
1

3
3
5
5
6
7
8
8

0
0
0
1
0
0
0
0

92:70
95:67
73:89
72:90
65:97
71:91
55:107
38:124

27
25
19
17
16
15
12
10

Okresní přebor
1. SKST Hodonín F
2. SKST Dubňany C
3. SK Mogul Vacenovice B
4. TJ Sokol Vracov D
5. TJ Sokol Kyjov B
6. TJ Vlast Ježov A
7. TJ Sokol Lužice B
8. Orel Vnorovy A
9. TJ Slovan Hodonín D
10. TJ Baník Mikulčice B
11. TJ Sokol Veselí nad Moravou A
12. TJ Sokol Bzenec A

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
7
5
4
4
4
2
3
2
1
1

0
0
0
1
1
1
0
3
0
1
2
1

1
1
2
3
4
4
5
4
6
6
6
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

98:64
104:58
99:63
89:73
77:85
79:83
84:78
74:88
77:85
67:95
54:108
70:92

33
33
30
25
22
22
21
18
18
16
14
13

Okresní základ
1. TJ Sokol Kyjov C
2. SKST Dubňany D
3. TJ Baník Mikulčice C
4. TJ Sokol Bzenec B
5. TJ Sokol Veselí nad Moravou B
6. TJ Slovan Hodonín F
7. SK Mogul Vacenovice C
8. TJ Sokol Lužice C
9. TJ Slavoj Rohatec D
10. SK Baník Ratíškovice C
11. SKST Čeložnice

8
8
8
9
8
9
8
8
8
8
8

7
7
6
6
5
4
4
2
1
1
0

1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1

0
1
1
3
3
5
4
6
6
7
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

97:47
100:44
82:62
98:64
83:61
93:69
79:65
64:80
40:104
56:88
18:126

30
29
27
27
23
21
20
14
12
11
9

Fotbalový oddíl:
Soutěžní ročník 2010/11 dokončilo všech 5 přihlášených kategorií s následujícími výsledky:
muži
1.A třída
11.místo
26
8
6
12
38:41
dorost
OP
8.místo
26
12
2
12
64:63
žáci starší
OP
4.místo
16
3
2
11
30:60
žáci mladší
OP
3.místo
16
7
1
8
68:52
přípravka starší
OP
1.místo
30
20
0
0
273:11

30
38
11
22
60

Hráči přípravky navázali na vítězství v halové lize a ve finále vítězů 3. skupin v domácím prostředí se stali přeborníkem okresu a vybojovali tak historickou účast na krajském finále, které se konalo v Ivančicích, kde se umístnili na
pěkném 4. místě v rámci Jihomoravského kraje. Do nové sezóny bylo přihlášeno již 7 mužstev nově přibylo B-družstvo
mužů a družstvo mladší přípravky.
V podzimní sezóně družstva pracovala s následujícím vedením:
A-muži: Kopl Petr, Broda Luděk, Tomčala Antonín, ( Steinhübel Marián), Konečný Petr
B- muži: Šťastný Jan st., Frolec Radek st.
B- muži: Šťastný Jan st., Frolec Radek st.
Dorost : Bábíček René, Lunga Antonín, Macháček Michal
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Žáci + přípravka: Mírovský Luděk, Novák Zdeněk, Mgr. Mlýnek Zbyněk, Zemánek Petr, Mišík Marek.
Nová sezóna 2011/12 byla zahájena se zásadními úpravami zejména v mládežnických soutěžích. Hrací plochy byli
rozděleny na menší hřiště :
- mladší přípravka 19 x 30 m hráčů 1+4 střídání opakované
- starší přípravka 25 x 40 m hráčů 1+5 střídání opakované
- mladší žáci ½ hrací plochy 1+7 střídání opakované
- starší žáci celé hřiště hráčů 1+10 střídaní opakované max.7 hráčů
Situace zejména v družstvu mužů je neuspokojivá. K dlouhodobě zraněným 6-ti hráčům již z jarních bojů vypadli
Gasnárek Tomáš, Šrédl Pavel, Grufík Zdeněk, Nedvěd Zdeněk, Šrédl Pavel, Ingr Michal a Staša Radim, v průběhu
podzimu přibyli Macek Jakub, Grufík Pavel, Křižka Jakub, Bařák Václav, Jaštík Marek, Příkazský Radek, Vacenovský
Tomáš a Trávníček Tibor. Jen ztěží trenér poskládal mužstvo na jednotlivé mistrovské zápasy, které jsme byli schopni
odehrát jen díky hráčům se zřízeného B-družstva. Jenomže výsledky jsou pak takové jaké jsou, jelikož u nich chybí připravenost na zápasy úrovně krajské soutěže. Musíme věřit, že nemocní udělají vše pro to, aby se co nejdříve uzdravili
a že budou trenérovi k dispozici při záchraně soutěží a nedovolí, aby bylo dobrého jména našeho klubu a obce zneužito
špatnými výkony. Zejména by se neslušelo opustit soutěž v roce oslav 80. výročí založení kopané ve Vacenovicích.
Podzimní umístění našich mužstev:
Muži A
1.A.třída
Muži B
IV.třída
Dorost
OP
Žáci starší
OP
Žáci mladší
OP
Přípravka starší
OP
Přípravka mladší
OP

14.místo
7.místo
6.místo
5.místo
3.místo
1.místo
bez umístění

14
15
13
9
10
9
8

2
6
6
5
7
9
5

3
4
2
0
1
0
0

9
5
5
4
2
0
3

7:37
24:30
25:34
34:23
99:24
125:16
61:57

9
22
20
15
22
27
15

Kromě mistrovských utkáních jsme se s A týmem účastnili Zimního turnaje v Dubňanech, pořádali okresní finále
vítězů skupin přípravek, 3. ročník Turnaje starší a mladší přípravek „O pohár starostky obce“, účastnili se Okresní
halové ligy starší a mladší přípravky a zabezpečili spoustu přípravných zápasů v zimním a letním přípravním období
pro všechny věkové kategorie.
V oblasti obnovy a rekonstrukce se nám podařilo pořídit novou travní sekačku, čerpadlo k umělé závlaze, obnovit
nátěry na reklamních panelech na tribuně, byla provedena oprava topení v restauračním zařízení Březíčko a zahájena
svépomocní výstavba kabiny pro B-mužstvo, kterou by jsme chtěli v příštím roce uvést do 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 svoji pohybovou aktivitu provozovat.
Závěrem výbor SK děkuje všem, kteří svůj volný čas věnují práci při řízení nebo výchově mladých sportovců, jsou
nápomocní při zabezpečování sportovního života ve Vacenovicích a zejména všem sponzorům, Obci Vacenovice,
drobným podnikatelům a živnostníkům za dary poskytnuté v průběhu roku na zabezpečení chodu klubu a činnosti
v něm. Do Nového roku 2012 přejeme všem příznivcům vacenovického sportu hodně zdraví, pracovních úspěchů
a štěstí v osobním životě.
Sekretář SK Mogul Vacenovice, Steinhübel Marián

SK Mogul Vacenovice střelci ročníku 2011/12
M
u ži
stĜelec
PĜíkazský
Milan
Sladký
Miroslav
Grufík JiĜí
Š
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A
4
2
1

B

doro
st
žáci
pĜípravka
starš mla starš mla
í
dší
í
dší

ŠkolaĜ Jan
Novák OndĜej
BaĜák Marek
Bolf ZbynČk
Špaþek Martin
Chvátal JiĜí
KĜižka Jakub
Frolec Radek
ŠĢastný Jan
Jakubíþek
Michal
ŠĢastný Petr
Šimeþek
Viktor
Krist Martin
Kmínek
Jaroslav
Korþák Petr
Lunga Roman
Brhel Roman
MiléĜ Martin
Nešpor David
Bábíþek
Miroslav
Kordula Patrik
Hollý Mário
Ivánek Fiip
Brázdil Petr
Krist Marek
Marcián
David
Kukula Lukáš
Petrucha
Patrik
Neuroþný
Richardý
Stanislav
Kordula
Marek
Leskovan
Tomáš
Bílý Tomáš
Blaha
Rostislav
Krist Šimon
Plášek Radim
Hajný Filip
Mišík Martin
Novák ZdenČk
Chvátal
Daniel

6
2
2
1
1
1
1
2
1

3

3
2
2
8
2
3
2
2
2
2

8

1
6
5
4
3
2

22
7

2
1

34

2

8

37

1

9
5

23

3
1
1

5

16
9
3
3
2
2
1

25
5
21

1
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Nová
de Č
Chvátal
Daniel
Chvátal
Marek
Václavík Petr
Šural Jakub
Koutský
Roman
vlastní
celkem:

1

1
5
1
1

7

Zimní

24

25

34

99

125

1
1
61

pĜíprava 2012

den
þas
místo
soupeĜ(þinnost)
SO 7.1. 8:00
hala Lužice
OHL st+ml.žáci
14:00 hala Lužice
OHL st.pĜípr.
13:30
hĜištČ
zah.pĜípr.A,B,dor
NE 8.1. 8:30 TEZA Hodonín
OHL m.pĜípr.
SO 14.1. 9:00 hala MutČnice
OH st.pĜípr.
SO 21.1. 9:00 hala MutČnice
OHL st.pĜípr.
NE 22.1. 13:00 UT DubĖany
muži - Hlboké
SO 28.1. 9:00 hala MutČnice
OHL ml.pĜípr.
15:00 UT DubĖany
muži - Ratíškovice
NE 29.1. 12:00 hala Lužice
OHL st+ml.žáci
NE 5.2. 13:00 UT DubĖany
muži - Jablonica
ýT 9.2. 17:30 UT DubĖany
muži - Milotice
SO 11.2. 9:00 hala MutČnice
OH ml.pĜípr.
11:00 UT DubĖany
muži - DubĖany B
20:00
U LetochĤ
Sportovní ples
NE 12.2. 12:00 hala Lužice
OH st+ml.žáci
NE 19.2. 14:00
BĜezíþko
Valná hromada
SO 25.2. 8:00
hala Lužice
OH st+ml.žáci
NE 26.2.
TEZA Hodonín
OHL ml.pĜípr.
15:00 UT DubĖany
muži - Rohatec
SO 3.3. 8:00
hala Lužice OHL st+ml žáci umístČní
14:00 hala Lužice
OHL st.pĜípr.
NE 4.3. 12:00 hala Lužice OHL st+ml žáci umístČní
15:00 UT DubĖany
muži - DubĖany A
SO 10.3. 15:00 SvatoboĜice
SvatoboĜice A - muži A
NE 11.3. 13:00
hĜištČ B
dorost - Milotice
15:00
hĜištČ B
muži B - Milotice B
PÁ 16.3. 8:00 TEZA Hodonín finále OHL pĜípravek
SO 17.3. 15:00
hĜištČ B
muži B-SvatoboĜice B
NE 18.3. 13:00
hĜištČ B
dorost - Veselí
15:00
doma
muži A - Veselí
SO 24.3. 13:00
doma
dorost - Ratíškovice
15:00
doma
muži A - OĜechov
Program bude průběžně doplňován chybějícími 3 turnaji OHL přípravek a přípravnými zápasy mládeže. Mistrovská utkání budou zahájena 25. 3. 2012 u B-muži a dorostu, 1. 4. 2012 A-muži, ostatní mužstva mládeže. O možných změnách budeme průběžně informovat přes obecní infokanál a web. stránky.
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Hasiči Vacenovice v roce 2011
Aniž by se člověk nadál, máme zde opět konec roku,
což je vždy obdobím, abychom se trochu ohlédli zpět
a zrekapitulovali jsme, co se nám podařilo, co méně a co
je potřeba do budoucna zcela změnit. Ne jinak je tomu
v občanském sdružení Sboru dobrovolných hasičů ve
Vacenovicích. Tato organizace, která patří k nejstarším
v obci a svou činnost vyvíjí, dá se říci nepřetržitě od roku
1904, má ke konci letošního roku 42 registrovaných členů.
Hasiči ve Vacenovicích mají bohužel trochu jinou pozici, než je zvykem ve většině obcí v EU. Je to dáno tím,
že Obec Vacenovice již dlouhodobě neustanovuje zásahovou jednotku požární ochrany obce a tuto zákonnou
povinnost zabezpečuje smluvně s Obcí Ratíškovice. Tato
skutečnost a zájem zachování tradice hasičské organizace ve Vacenovicích, vedli k tomu, že organizace se již
v minulosti zaměřila na aktivity v požárním sportu, pořádání kulturních a společenských akcí a alespoň tímto
způsobem se snaží propagovat a popularizovat myšlenku požární ochrany a dobrovolného hasičského hnutí.
Z úvodních
řádků vyplývá
i obsah činnosti
organizace v roce
2011 a je potěšující, že i v tomto
roce si organizace zachovala
svou
aktivitu
a zejména vytvořila si podmínky
pro další roky své činnosti. Určujícím pro další činnost
organizace byla skutečnost, že se počátkem roku podařilo, po dvouleté oficiální výstavbě, dokončit a zkolaudovat „Hasičský víceúčelový areál“. Tento hasičský stánek,
který byl vybudován zejména z prostředků organizace
a z dotací, které se ji podařilo získat, vytváří slušné podmínky pro činnost do budoucnosti. I v letošním roce byla
v plné míře potvrzena opodstatněnost takového areálu,
což bylo potvrzeno i jeho využitím. V průběhu roku zde
probíhala příprava tří soutěžních družstev vacenovických
hasičů, byla zde uspořádána celá řada kulturních a společenských akcí, jako taneční zábavy, koncert dechové
hudby „Mistříňanka“. Spolu s MŠ jsme uspořádali dětský
den. Ve spolupráci s OSH ČMS jsme na areálu pořádali
2x okresní soutěž malých hasičů, při účasti cca 500 dětí
na každé soutěži. Proběhla zde okresní kola v požárním
sportu dospělých i dorostu. Byli jsme spolupořadateli
prestižních regionálních soutěží v požárním sportu jako
„Slovácký džbánek“ a „Moravsko-záhorácký pohár“.
Sami jsme uspořádali regionální soutěž v požární sportu „Apríl cup 2011“ a dále pak říjnový „Pohár republiky“,
kterého se zúčastnilo 40 soutěžních družstev z 18 okresů České i Slovenské republiky. Vrcholem organizační
náročnosti bylo pořádání XXXIV. Ročníku Memoriálu

Mikuláše Bábíka, který je součástí nejprestižnější celostátní soutěže v požárním sportu EXTRALIGY ČR v PÚ
a následně výběrové, nominační soutěže „POHÁRU MISTRŮ V POŽÁRNÍM ÚTOKU“. Obou těchto akcí, které
byly pořádány druhý červencový víkend, se zúčastnilo
přes 80 hasičských soutěžních družstev z 30 okresů ČR.
V návaznosti na uspořádání všech výše uvedených akcí je
třeba poděkovat těm, kteří se na jejich pořádání podíleli,
pomohli jej připravit, zorganizovat a materiálně zabezpe-

čit. Upřímné poděkování výboru SDH Vacenovice patří
jak všem aktivním členům organizace, tak i jejich rodinným příslušníkům a všem našim příznivcům mimo organizaci. V neposlední řadě patří poděkování našim sponzorům, jejichž přízně si velmi vážíme. Zejména se jedná
o společnost Vastas spol. s r.o., Kamenictví Dušan Brhel,
společnost RIKBA spol. s r.o., Truhlářství Jiří Antoš,
Požární služby - Bábík spol. s r.o., Truhlářství Luboš Foltýn, Pekařství Jiří Marcián, Květinářství Blanka Brhelová,
Sklenářství p. Milan Rupec, Výroba prádla p. Jiří Bábík,
provozovatel internetu p. Michal Rupec a p. Roman Synek
obchodní činnost. Taktéž chceme touto cestou poděkovat
obecnímu zastupitelstvu a Obci Vacenovice za pochopení a vstřícnost při zajišťování jednotlivých akcí, zejména
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poskytnutí velkokapacitního stanu a mobilního pódia.
Z výše uvedených řádků je zřejmé, že organizační
činnost SDH Vacenovice je velmi bohatá. Mimo toho
se organizace snaží vytvářet podmínky pro volnočasové
aktivity mladých lidí a jak již bylo uvedeno výše, značnou část aktivit vyvíjí v oblasti požárního sportu. Pár let
zpět patřili Vacenovičtí hasiči v disciplíně požární útok k
těm nejlepším v republice. Bohužel dnes to již není dávno pravda a výkonnostně se upadlo na průměr okresu
a to i při skutečnosti, že v organizaci je celá řada mladých
lidí, ovšem jejich výkonnost není zatím tam, kde by měla
být. Vacenovice šly do letošní sezóny s dvěma družstvy.
Přes celkem pěkné druhé místo na úvodní soutěži se již
dále nepodařilo ani jednomu z těchto družstev v průběhu
sezóny nijak zvláště vyniknout. Paradoxně snad začalo
svítat na lepší časy cca v půlce sezóny, kdy po dvou letech
obnovilo svou činnost mírně omlazené původní staré družstvo, které ještě převážně pamatuje úspěšné roky
mezi republikovou elitou. Toto družstvo letos odjelo sice
jen pár soutěží a bylo znát, že dvouletá pauza zanechala na
družstvu určité stopy, přesto se dokázalo v rámci okresní
požární GRAND-PRIX celkem prosadit. A z pěti absolvovaných soutěží z 12 získalo celkem 48 bodů a obsadilo celkově 7 místo v této okresní soutěži. Není to sice
žádný zázrak a ani tento výsledek nijak nepřeceňujeme,
ale vzhledem k dosaženým časům a skutečnosti, že toto

družstvo nemělo dostatek tréninkového času na vyladění útoku, je to určitý malý příslib pro příští rok, že by se
Vacenovice mohli alespoň částečně vrátit na dřívější pozice. U dalších družstev bude hodně záležet na tom, zda
letošní neúspěšný rok jednotliví členové těchto družstev
správně vyhodnotí a zlepší svůj přístup k danému sportu.
Konec roku není jen o hodnocení toho uplynulého
roku, ale je i obdobím, kdy se plánuje rok příští. Jak jsme
již naznačili, chtěli bychom se v rámci požárního sportu
alespoň trochu přiblížit pozicím z let minulých. Hodně
by pomohlo, kdyby se objevili noví zájemci o tento sport.
Také chceme v příštím roce zlepšit práci s dětmi. Co se
týká programu na „Hasičském areálu“ bude opět velmi bohatý. I pro rok 2012 byl Memoriál Mikuláše Bábí-
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ka zařazen do celostátní EXCTRALIGY ČR v PÚ, mimo
toho budeme pořádat „Pohár mistrů v PÚ“, „Apríl Cup
2012“ a „Pohár republiky“, v květnu se budeme opětovně
podílet na okresním kole v PS dětí a dorostu. Mimo uvedených hasičských akcí připravujeme „Pálení čarodějnic“,
dětský den, určitě budou i taneční zábavy a již teď připravujeme na některý z letních měsíců „Bierfest Vacenovice“.
Z uvedeného je zřejmé, že i do budoucna chceme vytvářet podmínky pro volnočasové aktivity mladých lidí a podmínky pro kulturní a společenské vyžití našich spoluobčanů.
Závěrem našeho informativního článku si dovolujeme
popřát všem občanům Vacenovic příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a rodinné pohody do
nového roku.
Pavel Bábík za výbor SDH Vacenovice

Obec Vacenovice pořádá v sobotu 28.1.2012
od 20.00 h v Kulturním domě a sále Hospody
U Letochů

Obecní ples
v barvách BLACK AND WHITE AND RED
(s červenými doplňky, aby nebyl smutný),
na který vás všechny srdečně zveme.Fantazii se meze
nekladou.K tanci a poslechu bude hrát oblíbená skupina
JAMA.

Čtenářský maraton v ZŠ

Přírodovědný kroužek ZŠ

Žáci 1.třídy ZŠ

Slovácký rok 2011- Mužský sbor z Vacenovic

VI. Daruj krev s mužským sborem

Společné hry v MŠ

SK Mogul Vacenovice A mužstvo

Okolí MŠ
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U kostela sv.Václava v Olomouci - SZPO

Vzpomínka na P.Fr.Adamce

Slavnostní otevření Sběrného dvoru odpadů

Chrámový sbor

Táborák na dýňové šou v MŠ

Návštěva divadelního představení dětí z MŠ a ZŠ

Běh osvobození 2011

Běh osvobození 2011
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Každý asi poznal cestu za farou a někteří jistě poznali již bohužel neexistující „Tunélek“.

Vacenovice tehdy
a dnes.
Dostaly se mi do rukou staré fotografie
ze života obce a napadlo mi porovnat, jak se
Vacenovice mění. Snad to přijde zajímavé
i ostatním.
Lenka Svorová

Kaplička dnes už bez zábradlí a v novém kabátě.

Na první pohled pořád stejné.

Špitálka….
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Škola krásně prokoukla.

Chodníky už taky máme o něco lepší.

Tady je změna asi největší. Ten dům si vybavuji, ale už si nevzpomenu, kdo v něm bydlel.

Do kostela pořád ta samá cesta, jen to okolí se mění.
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