Zpravodaj obce Vacenovice
Červen 2011
Dnes se Vám dostává do rukou
první pololetní Vacenovický zpravodaj. Jeho snahou je přiblížit dění
v obci a poutavě připomenout něco
málo z její historie. Dále Vás chceme
informovat o naší práci o připravovaných investicích. Vždyť obec - to jste

vy občané a bez Vás by jakákoli snaha
byla marná a zbytečná.
A i když máme pomalu prázdniny a léto už je v plném proudu, chtěla bych poděkovat všem těm, kteří
v zimě uklízeli sníh, od jara sekají
trávu, zametají před svými domy

a udržují veřejná prostranství, všem,
pro které je obec místem společným a cítí za ni svou zodpovědnost.
Díky Vám je naše vesnička hezčí a je
příjemným místem k životu.
Ing.Jana Bačíková
starostka obce

NÁZVY ULIC
Naše obec se úspěšně rozrůstá
a pro některé návštěvníky a hosty
Vacenovic je problém orientovat se ve
všech našich ulicích a uličkách. Proto
se již delší dobu zabýváme myšlenkou
názvy ulic zaregistrovat na Ministerstvu vnitra ČR, ulice pak označit
a jejich názvy užívat oficiálně.
Rádi bychom do tohoto projektu zapojili Vás, občany Vacenovic. Je
nám jasné, že kolik lidí, tolik názo-

rů, ale s přihlédnutím k již zažitým
názvům chceme pojmenovat s Vaší
pomocí ulice tak, abychom tím přispěli k reprezentaci obce v širokém
okolí. A co víc - názvy ulic budou
našim potomkům vyprávět o její historii, nářečí, významných obyvatelích, stavbách nebo událostech.
Přílohou tohoto Zpravodaje je
plánek s ulicemi označenými barevně i čísly. Do tabulky z druhé stra-

ny plánku vepište k číslu ulice Vámi
navrhovaný název (nemusí být vyplněny všechny) a odevzdejte do konce
července 2011 na Obecní úřad, Poštu,
do Hospody U Letochů nebo v prodejně Pekárny.
Děkujeme za Váš zájem, budeme
se těšit na spolupráci s Vámi.
Ing.Jana Bačíková
starostka
stranaobce
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Dechová hudba

Lidové misie 2011

Lidové misie - závěrečné foto

Mužský sbor z Vacenovic

Předfašaňkové setkání mužských sborů

Lidové misie - krojovaní
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Výstava kraslic 2010

Společenská kronika
Děti narozené v r.2011:
„Zatímco sladce spíš tichounce na oušku,
maminka spravuje rozbitou punčošku.
Přišije knoflíky, kabátek zašívá,
když žehlí košilku,nad ní si zazpívá.
Potom tě pohladí,políbí,když jde spát.
Měj svoji maminku hodně a hodně rád“.

Datum:
Jméno a příjmení:
Rodiče:
******************************************************************************************
10.12.2010
Oliver Mikovič
Lada a Roman Mikovičovi
6.1.2011
Dominik Brhel
Monika a Jan Brhelovi
7.1.2011
Lukáš Macháček
Eva a Radim Macháčkovi
23.1.2011
Šimon Bábík
Kamila a Lubomír Bábíkovi
9.2.2011
Natálie Ševčíková
Markéta a Jaroslav Ševčíkovi
11.2.2011
Adéla Cmajdálková
MDDr. Nikola a Josef DiS. Cmajdálkovi
15.2.2011
David Horáček
Veronika a Václav Horáčkovi
19.4.2011
Zuzana Večeřová
Jana Večeřová
9.5.2011
František Harca
Bc. Zuzana a Bc. Petr Harcovi
13.5.2011
Natálie Petruchová
Vladimíra a František Petruchovi
20.5.2011
Štěpán Šimeček
Eva a Ondřej Šimečkovi
22.5.2011
Lenka Řiháková
Lenka a Josef Řihákovi
1.6.2011
Eliška Šimečková
Eva a Jiří Šimečkovi
7.6.2011
Pavel Leskovan
Pavla a Jan Leskovanovi
Vítání do života
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Společenská kronika
VÝZNAMNÁ OSOBNÍ VÝROČÍ V R.2011

„Dejte mi, chlapci, trochu hlíny,
chtěl bych si s vámi stavět hráz
a nedívat se na hodiny
a neslyšet, jak míjí čas.
A brouzdati se chladnou strouhou,
vždyť ruce, nohy nezebou.
A život, cestu krásnou, dlouhou,
teprve míti před sebou.“

Nejstarší občanka p. Bedřicha Koutná

95.narozeniny oslavila:
Paní Bedřicha Koutná

Vacenovice 276

93. narozeniny oslavila:
Paní Josefa Frolcová

Vacenovice 207

91. narozeniny oslavili:
Paní Jiřina Křižková
Pan Emanuel Blaha

Vacenovice 122
Vacenovice 328

85. narozeniny oslavily:
Paní Marie Ingrová
Paní Kristina Příkazská
Paní Libuše Šimečková

Vacenovice 183
Vacenovice 132
Vacenovice 360

80. narozeniny oslavili:
Paní Anežka Dobešová
Paní Blažena Macháčková
Paní Josefa Kotásková
Paní Marie Gasnárková
Pan Martin Neduchal
Paní Růžena Ingrová

Vacenovice 394
Vacenovice 370
Vacenovice 290
Vacenovice 314
Vacenovice 101
Vacenovice 386

Zlatou svatbu, tj. 50 let společného života oslavili
manželé:
Adéla a Zdeněk Křižkovi
Věra a František Červinkovi
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Vacenovice 27
Vacenovice 52

Společenská kronika
SVATBY V R.2011:
„Když večer usínám,
sen o tobě zdát si nechávám,
kde ty jsi princ na koni
a já tvá princezna na lodi.
Ty za mnou přijedeš
a drakovi hlavu usekneš,
kolem krku se ti vrhnu
a na tvář tě políbím trochu.
Na to ti řeknu MILUJI TĚ ….“
Snoubenci:
Trv.bydliště
Místo sňatku
******************************************************************************************
Ladislav Šimeček
Vacenovice
Vacenovice
Marie Svobodníková
Vacenovice
David Řičica
Jana Špačková

Hodonín
Vacenovice

Hodonín

Jiří Šimeček
Eva Chvátalová

Vacenovice
Vacenovice

Vacenovice

Radim Konečný
Ing. Miroslava Valkovičová

Kyjov
Vacenovice

Vacenovice

Patrik Ingr
Iveta Šťastná

Vacenovice
Vacenovice

Vacenovice

Jiří Kučera
Marie Blahová

Vacenovice
Vacenovice

Vacenovice

Lukáš Adamec
Jana Leblochová

Brno
Vacenovice

Zastávka u Brna

ÚMRTÍ V R.2011:
Datum:

Jméno a příjmení:

4.1.2011
29.1.2011
17.2.2011
5.3.2011
10.3.2011
14.3.2011
15.3.2011

Květoslava Nováková
Ludmila Pluháčková
Josef Těšina
Ján Mišík
Anna Grufíková
Anežka Valkovičová
Kristina Dobešová

Číslo domu: Ve věku
543
487
503
33
13
181
467

79
67
80
63
56
80
76

„Co když člověk zůstane sám
a nebude ho mít nikdo rád?
Komu své srdce dám
a s kým se budu smát?
Kdo mě bude utěšovat,
když mi budou padat slzy do dlaní?
Bude mě někdo pohřešovat,
když nebudu k nalezení“?

STATISTIKA
V I. pololetí roku 2011 se ve Vacenovicích:
narodilo
14 dětí
přihlásilo k trvalému pobytu
6 občanů
odhlásilo se z trvalého pobytu
11 občanů
a zemřelo
7 občanů
*************************************************************************
Stav obyvatel před uzávěrkou zpravodaje činí
2208,
z toho je 1104 mužů a 1104 žen - vzácná shoda!
průměrný věk muži – 38.10 let; ženy – 40,35 let; celkem 39,23 let.
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TROCHU NOSTALGIE
Ještě jsme se nezbavili vánoční
nálady, ještě nám koledy zněli v uších
a bum vánoční smrk byl pryč. Jeho
silueta čněla ve středu obce mnohé
roky a všichni jsme s radostí hleděli
na jeho majestátnost.
Ačkoli se to nezdá, i na náš smrk
sáhl zub času. Celý vrcholek stromu
byl seschlý, měl rezavé jehličí a některé větve hrozily ulomením. Kořenový
základ smrku byl na povrchu. Celá
stabilita byla při větších poryvech
větru na pováženou. Strom se nakláněl do nebezpečných úhlů a můžeme
mluvit o zázraku, že se nic nestalo
a to nejen na majetku, ale hlavně na
životech. Naše děti chodí touto cestou denně do školy, na autobus, celou
zimu zde dokonce sáňkují. Bylo tedy
nutné strom porazit nejenom kvůli
jeho napadení a nemoci, ale hlavně
z bezpečnostních důvodů. Vždyť
všichni známe tragédii, která se stala ve Zlíně. Dva dvanáctiletí chlapci
zaplatili životem, když na ně spadl
strom na tržišti. Kdo byl tehdy viník,
je nyní vlastně jedno, protože život

mladým chlapcům nikdo nevrátí. Buďme jen rádi, že náš vánoční
strom byl všechny roky celé obci jen
pro potěchu a radost. A společně se
můžeme těšit na vánoční zpívání
u nového stromu.
A ještě jedno zastavení - lípy
u sklepa. Pozůstatek pravděpodobně
lipové aleje. Oba stromy měly bobulovitý kmen. Vyznačovaly se rozsáhlou hnilobou, zvenčí byla patrná až

do výšky 2m. Na kmenech bylo velké
množství ran a infekce. Kořenový systém byl značně poškozen přejížděním
vozidel v bezprostřední vzdálenosti
od kmene. Lípy prodělali v minulosti
radikální ořez. Výsledkem bylo torzo
bez koruny. Agentura pro ochranu
přírody a krajiny ČR rozhodla vzhledem k souběhu závažných defektů
o odstranění obou lip.
Ing. Jana Bačíková, starostka obce

Co budujeme
Vážení spoluobčané, v loňském předvánočním zpravodaji jsem v publikovaném příspěvku nastínil hlavní cíle
nového zastupitelstva v oblasti investiční výstavby pro
letošní rok. Nyní po téměř sedmiměsíčním působení se
pokusím zrekapitulovat co všechno se v této oblasti podařilo zrealizovat či alespoň posunout jejich přípravu blíže
k cíli. Jedná se o následující akce:
1) Kanalizace „Dolní konec“:
Na tuto již projekčně připravenou stavbu s platným stavebním povolením bylo vypsáno výběrové řízení v měsíci
únoru a v tomtéž byly i uzavřeny. Jednalo se o zakázku
malého rozsahu a soutěže se zúčastnily tři firmy. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší cena díla. Vítězem tohoto tendru se stala firma Swietelsky a.s. s cenou
220 tis. Kč vč. DPH. Tato částka byla uhrazena ve výši
100 tis. Kč z dotace přiznané obci Jihomoravským krajským úřadem a zbytek z vlastních prostředků. S firmou
Swietelsky a. s. byla v únoru uzavřena smlouva o dílo
a toto bylo ihned v průběhu měsíce března realizováno
a ukončeno. Jednalo se o prodloužení stávající kanalizace
k bytovce. K dnešnímu dni je již nová větev stoky B2 zkolaudována a plně funkční.
2) Sběrný dvůr odpadů
V případě této stavby se v poměrně velmi hektickém
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období prosince loňského a ledna letošního roku podařilo vypsat a uzavřít souběžně čtyři výběrové řízení na zhotovitele či dodavatele jednotlivých dílčích celků této akce.
Opět i zde bylo stanoveno jediné hodnotící kritérium pro
vyhodnocení vítěze a to nejnižší nabídková cena. Pro otvírání obálek a vyhodnocení nabídek firem byly jmenovány
komise skládající se ze zastupitelů obce a konzultační firmy Ekomanagement Brno. Po zpracování všech předepsaných dokumentů z výběrových řízení a následně pak smluv
o dílo a kupních smluv s jednotlivými dodavateli byly
všechny tyto doklady zaslány na Státní fond životního prostředí (SFŽP) ke schválení. Vítězi jednotlivých dodávek pro
stavbu sběrného dvora se staly následující firmy:
a) Zhotovitelem stavební části je firma Strabag a.s. s nejnižší cenou 10 299 885,- Kč vč. DPH. Této části soutěže
se zúčastnilo celkem 12 firem, z nichž dně byly vyloučeny pro nesplnění zadávacích podmínek
b) Dodavatelem vnitřního vybavení (kontejnerů) se
stala firma Laššan Metal, s.r.o. s cenou 839 880,- Kč
vč. DPH. Zde se zúčastnily výběru tři firmy.
c) V tendru pro dodávku štěpkovače zvítězila firma Evergreen VZ s.r.o. s cenou 340 200,- Kč vč. DPH z celkového počtu čtyř zúčastněných.
d) Dodavatelem malého nakladače je firma Bobcat Cz

a.s. s nejnižší cenou 658 800,- Kč
Výstavba sběrného dvora
vč. DPH. Této soutěže se zúčastnilo 6 firem.
Z těchto údajů plyne, že celková cena sběrného dvora je tedy
12 138 765,- Kč.vč. DPH a celkový firem, který se zúčastnil výběrových řízení dosáhl celkového počtu
25 firem. Po únorové a březnové administraci se SFŽP, jeho kladnému stanovisku k průběhu a výsledku výběrového řízení se nám podařilo začátkem
dubna uzavřít smlouvu o financování
s tímto fondem coby poskytovatelem
dotace. Dotační smlouva je uzavřena s
následujícími parametry:
termínem do 30. 09. 2011. Po tomto datu bude sběrný
- dotace ze SFŽP ve výši 606 392,- Kč vč. DPH
dvůr plně sloužit všem občanům ke sběru odpadů a záro- dotace ze státního rozpočtu 10 308 668,- Kč vč. DPH
veň věřím, že jeho služby beze zbytku využijete a nebudou
- vlastní prostředky obce 1 212 784,- Kč vč. DPH
Z těchto částí vlastních prostředků jsme dále požádali se již objevovat černé skládky v okolí obce.
Toto jsou dvě stavby, které byly dotaženy do fáze realio poskytnutí dotace ve výši 50 % Jihomoravský krajský
zace
a v následujícím se v krátkosti zmíním o těch, jež se
úřad, jehož rozhodnutí zatím neznáme. Stanovená výše
dotačních prostředků se může měnit v závislosti na sku- posunuly z fáze přípravy směrem k možné výstavbě:
1) Parkoviště u hřbitova:
tečně prostavěných prostředcích se závěrečným vyúčtováU této akce je k dnešnímu dni zpracována projektoním po ukončení výstavby.
Fyzické práce na stavbě byly zahájeny dne 21. 03. 2011 vá dokumentace, která čeká na poslední vyjádření dotčea to skrývkou ornice a dalšími zemními pracemi na úroveň ných orgánů státní správy a to Policie ČR ke stanovenépláně plochy sběrného dvora. Poté byly práce na tři týd- mu dopravnímu značení. Nejpozději do poloviny měsíce
ny v měsíci dubnu přerušeny a to z důvodu nedostatečné června bude PD ukončena a je možno požádat všeobecný
projektové dokumentace především z hlediska výškového stavební úřad Vracov o umístění stavby (územní rozhodosazení nivelety stavby a s tím souvisejícím odvedením nutí) a poté speciální stavební úřad Kyjov – referát doprapovrchových vod. Po vyřešení všech problémů a úpravě vy o vydání stavebního povolení. Při optimistické víře
projektové dokumentace se v květnu práce opět rozběhly v orgány státní správy doufáme v ukončení tohoto procea v současné době jsou rozestavěny tři objekty. Jedná se su koncem měsíce července či začátkem srpna. Poté bude
o vykládací rampu, provozní budovu a část odvodňova- vypsáno výběrové řízení na dodavatele s cílem realizace
cích žlabů. Další práce budou probíhat dle schváleného stavby do 1. 11. 2011. U této akce je potřeba velmi poděkoharmonogramu postupu stavebních prací s konečným vat všem dotčeným majitelům pozemků za jejich opravdu
vstřícný přístup k vypořádání záboru
Výstavba sběrného dvora
části jejich parcel. Ještě jednou všem
jménem obecního úřadu děkujeme.
2) Zateplení mateřské školy
Zde je, co se týká zateplení
a výměny oken a dveří, projektová
dokumentace připravená a dokonce
ve velmi krátké době bylo vydáno
i stavební povolení. Ovšem tak, jak
jste všichni zřejmě informování
z médií, operační program „Zelená
úsporám“ na podzim loňského roku
zkolaboval a dle vyjádření našich
státních představitelů bude obnoven
zřejmě až koncem letošního roku
a nikdo neví, v jaké podobě. Ovšem
v průběhu měsíce března jsme objevili zprávu, že bude vypsán dotační
titul SFŽP na kategorie ekologických
zdrojů energií. V našem případě se
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jedná o instalaci tepelného čerpadla a s tím jsou spojeny i dotace na zateplení budovy MŠ. Neprodleně jsme
nechali dopracovat projektovou dokumentaci rozšířenou
o instalaci tepelného čerpadla. Tato nám byla v pátek
27. 05. 2011 předána a obec dnem 1. 6. 2011 požádala stavební úřad o dodatek stavebního povolení – změnu stavby před dokončením. Do 20. 06. 2011 musí být doložena
všechna vyjádření dotčených orgánů a předpokládáme, že
do poloviny července t.r. budeme schopni získat dodatek
stavebního povolení tak, aby žádost o poskytnutí dotace
byla podána na SFŽP do 31. 07. 2011. Opět je vše časově velmi napjaté, protože uvedený dotační titul je otevřen
od 16.04. 2011 do 18. 08. 2011. Předpokládané finanční
náklady zateplení MŠ vč. tepelného čerpadla představují
částku cca 10 500 000,- Kč vč. DPH. Z tohoto čísla je jasně
patrné, že pokud nebude dotace z operačního programu
přiznána, pak nedojde ani k její realizaci.
3) Čistička odpadních vod Milotice
Jak bylo uvedené již v loňském zpravodaji, na této
kompletní rekonstrukci stávající ČOV se podílí Svazek
obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vlkoš a Vacenovice.
I zde došlo od začátku letošního roku ke značnému posunu směrem k realizaci. Bylo vypsáno dvoukolové výběrové
řízení na zhotovitele, které je k dnešnímu dnu v jeho druhé fázi a to podání cenových nabídek deseti vylosovaných
firem z celkového počtu 24 účastníků z prvního kola. Po
ukončení výběrového řízení, doložení všech dokumentů

Kabelová televize
Obec
Vacenovice
vyčlenila
v rozpočtu na rok 2011 částku ve
výši 1 000 000,- na rekonstrukci
páteřní sítě.
Současný přenos televizního
kabelového signálu je veden metalickým kabelem, který je umístěn
v zemi. Pro již probíhající modernější
přenos dat digitálně je nutné osadit
stávající síť optickým kabelem. Ten
umožňuje nejenom lepší kvalitu přenosu, ale pojme i více signálů než stávající metalický kabel. V budoucnosti
se nám tím otevírá možnost přenosu
internetového signálu po obci. Vedení optického kabelu bude po sloupech
a konzolách.
Další část rekonstrukce se bude
týkat výměny zesilovačů. Bude se
jednat o nové kvalitnější a modernější výrobky, které budou schopny
přenést digitální signál. Stávající zesilovače v domech jednotlivých občanů
budou zrušeny.
Česká republika stejně jako větši-
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k odsouhlasení na SFŽP, uzavření smlouvy o financování
s Ministerstvem životního prostředí, je plánován začátek
stavebních prací nejdříve na říjen 2011.
4) Kanalizace „Pod poštou vč. výtlaku“
Jedná se o kanalizační stoku levostranně od křižovatky hlavní komunikace směrem pod poštu a část výtlaku
v dolní části ulice. Zde je zpracována PD, vydáno z měsíce
března t.r. vodoprávní povolení a požádáno o dotace na
Jihomoravském krajském úřadu, jejichž rozhodnutí zatím
neznáme. Toto je další z akcí, která bez získání finančních
prostředků nebude realizována.
Další investiční a rozpracované akce: cyklostezka na
Vinohrádky, cyklostezka na Milotice k ZŠ, kanalizace
pod kostelem, oprava místních komunikací, vybudování
mokřadu a nového propustku na lesní cestě vodního toku
Rúdníček, osazení a úprava autobusových zastávek v dolní a horní části obce. Dále pak hodláme zadat zpracování
PD na rekonstrukci obecního úřadu a v rámci spolupráce
mikroregionu i na revitalizaci vodních ploch, v první řadě
Húštíku. Z tohoto krátkého výčtu je patrné, že popsané
plány jsou dlouhodobého charakteru přesahující letošní
a zřejmě i následující roky. S postupem přípravy a pak
možné následné realizace těchto akcí budete průběžně
informování na veřejných zasedáních zastupitelstva obce.
Děkuji Vám všem za pozornost.
Ing František Novák
Místostarosta obce

na států se rozhodla na svém území
zahájit digitální vysílání a postupně
jím vyměnit současné analogové.
Digitální televizní vysílání je
modernější způsob přenosu televizního signálu, umožňuje jednodušší
nakládání s frekvencemi. Digitální
vysílání totiž podporuje pomocí jediného kmitočtu vysílat větší množství
programů. Naopak analogové vysílání funguje
na principu 1kmitočet-1kanál. Přechod ze
současného zemského
analogového vysílání na
zemské digitální vysílání
probíhá po jednotlivých
územních
oblastech
a řídí se harmonogramem, který stanovila
předpisem vláda ČR.
Nesmíme si myslet, že tyto změny
postihnou jen nás. Přechod na digitální televizní vysílání probíhá současně v celé Evropě a bude v České
republice ukončen v polovině roku
2012. Co se týká nahrazení analogové za digitální technologii - majitelé

individuální antény si budou muset
pořídit set-top-box.
Slovenská televize přešla k digitálnímu vysílání začátkem června tohoto
roku. Poznali jsme to tak, že se vytratily slovenské pořady. Provozovatel nám
během jednoho dne zajistil přenos těchto programů. Jelikož slovenské vysílače nemají ještě přechod dokončen, je
kvalita signálu špatná,
pravděpodobně nás
čeká ještě jedno přeladění těchto kanálů.
Konec
června,
respektive 30. 6. 2011
je dalším datem
ukončení analogového vysílání z vysílače
Hodonín, stanoviště Babí lom, odkud
je přenos přenášen
i k nám do Vacenovic. Jedná se o programy ČT1, ČT2, NOVA a PRIMA.
Obec Vacenovice se rozhodla u těchto základních programů pořídit zařízení pro převod z digitálního signálu
do analogového. Kdo má televizní
přijímač pro příjem digitálního vysí-

lání, má již v současné době přenos
v digitální kvalitě. Ti, kteří mají staré
televizory, si budou muset u programů ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA naladit nové parametry přenosu.
STAV PO 30. 6. 2011 VE ZKRATCE:
Digitálně vysílané programy: ČT1,
ČT2, ČT4, ČT24, NOVA, NOVACINEMA, PRIMA, PRIMA-COOL,
BARANDOV, STV1, STV2, MARKÍZA, JOJ.
Ostatní programy zatím nepřešly
na digitální vysílání. Jestli plánujete koupi nové televize, zatím je nutné, aby přenášela obraz v digitální
i v analogové technologii. Nebo problém vyřeší set-top-box. Současná cena
na trhu se pohybuje kolem 1000,-Kč.
Výhodou digitálního vysílání je
zlepšená kvalita obrazu a již avizovaná větší programová nabídka. Další
výhodou je elektronický programový
průvodce, což je vlastně obdoba tištěného programu. Tím budeme pomocí
ovladače zjišťovat jaký program sledujeme a jaký program bude následovat. Tuto programovou nabídku bude
možno prolistovat i týden dopředu.
Elektronický programový průvodce
(EPG) bude obsahovat i krátké texty o programu a u některých pořadů
bude doplněn i o fotografie.

Přechod na digitální vysílání je
součástí modernizace sítě. K tomu
se pojí zlepšení služeb i nabídky programů. Proto Obec Vacenovice bude
v budoucnosti podporovat v analogovém vysílání pouze omezený počet
programů.
Kvalitnější příjem, více prograprogram

STV1
Markíza
STV 2
FM rozhlas
Eurosport
NOE
Nova
Nova Sport
Prima
Čt 1
Infokanál
MUX 1
MUX2
MUX STV

MUX ORF
Čt 4 sport
Čt 24
Očko
Nova Cinema
Prima COOL
Tv Barrandov
PRIMA LOVE
ČT2
SAT 1
Super RTL
DSF
RTL 2
VOX

kanál

E
E
R

2
4
3

kmitočet
Mhz
48,25
62,25
77,25

S
s
S
S
S
S
S
E
E
E
E
E
E
E
E
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

3
4
5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

119,25
126,25
133,25
140,25
147,25
154,25
161,25
177,5
184,5
191,5
198,5
205,5
212,5
219,5
226,5
238,25
245,25
252,25
259,25
266,25
273,25
280,25
287,25
294,25
303,25
311,25
319,25
327,25

mů, zlepšení navazujících služeb. To
všechno je výhodou digitálního vysílání. Je jen na nás, jestli učiníme krok
v před, zakoupíme televizní přijímače
nebo set-top-boxy a budeme připraveni na výhody digitálního vysílání.
Ing.Jana Bačíková
Starostka obce

DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ

ČT1, ČT2, ČT4, ČT24 - digitálně
Nova, Nova Cinema, Prima, Prima COOL, Barrandov
JOJ, STV1, STV2, Markíza (provizorní, jsou možné změny)

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
Jak už většina ví, chystáme novou
investiční akci a to vybudování cyklostezky Vacenovice - Milotice – BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Plánovaná trasa bude
kopírovat silnici na Milotice, po levé
straně. Najíždět budeme od vinných
sklepů Žlébky a pohodlně se dostaneme až k prvním domům na katastru
obce Milotice u základní školy.
Plány velkolepé. Ale ještě než se
nám věc podaří dotáhnout do konce,
čeká nás spousta práce. V současnosti
se připravuje projektová dokumentace.
Jsou zahájeny zeměměřické práce. Plánovaná trasa vede přes vodní tok Zamazaná, proto je nedílnou součástí žádosti
o stavební povolení smlouva s Povodím
Moravy na přejezd a užívání. Rovněž se
k chystané cyklostezce budou vyjadřovat jednotlivé odbory Městského úřadu

Kyjov.
Jsou rozesílány smlouvy
o smlouvách budoucích na
odkup pozemků. Plánovaná cyklostezka vede asi přes
150 parcel. Někteří vlastníci
pozemků mají zahraniční
adresy a tím nemyslím jenom nejbližší
sousedy, ale dokonce až dálný východ
- Sibiř.
Dalším krokem při vyřizování je
žádost o změnu ÚPO Vacenovice a to
na dopravně technickou propojenost.
Žádostí, smluv, věcných břemen, odůvodnění bude ještě hodně, ale snad se
vše podaří dotáhnout do konce.
Vždyť současná doba dává rozvoji
cyklostezek zelenou. Každý rok se otevírají nové trasy. Spojují nás s okolními
vesnicemi a městy. Rozmach cyklos-

tezek je tak velký, že se propojují celé regiony a nejsou
výjimkou ani cyklostezky
mezinárodní.
Bezpečné dojíždění našich
dětí do spádové Základní
školy v Miloticích cítíme jako
prioritu. A proto musíme udělat maximum, aby se správná věc podařila.
Závěrem bych chtěla požádat
a zároveň poděkovat všem majitelům
dotčených pozemků plánované cyklostezky Vacenovice-Milotice-BEZPEČNĚ DO ŠKOLY, za rychlost, vstřícnost
a ochotu při uzavírání smluv. Protože
jakákoliv naše snaha by byla zbytečná
a marná bez Vaší ochoty odprodat část
pozemků Obci Vacenovice.
Děkuji.
Ing.Jana Bačíková, starostka obce
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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
Co to je? A proč ho vlastně obec potřebuje?
Územní plán obce (ÚPO) stanovuje základní koncepci
rozvoje území obce. Jeho úkolem je určovat, jakou stavební činnost lze na území obce provádět. Respektive jednotlivé podmínky výstavby určují regulativy.
Územní plán je soubor map a textů. Grafické zpracování ÚPO je barevný výkres, kdy jednotlivé barevně rozlišené části obce určují podmínky rozvoje obce v této lokalitě.
Textová část jsou regulativy a vysvětlující informace.
ÚPO je dlouhodobá záležitost a k jeho schválení
a změnám se vyjadřují všechny orgány územně plánovací, orgány ochrany přírody, okolní obce, rovněž všichni
dotčení majitelé pozemků a v neposlední řadě se může
vyjádřit i laická veřejnost. Je nasnadě, že tato schvalovací
procedura je velmi složitá a zdlouhavá.
Projednávání a schvalování územního plánu je upraveno zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Nejpozději při veřejném projednání územního plánu, má každý možnost uplatnit své připomínky
a dotčené osoby (tj. vlastníci nemovitostí, kteří jsou přímo
dotčeni -navrhovanými opatřeními) své námitky.
Písemné připomínky a námitky musí obsahovat:
• identifikační údaje osoby, která námitky podala,
• údaje podle katastru nemovitostí, které dokládají práva a vymezení území na které je podána námitka,
• na pozdější uplatnění připomínek už není přihlíženo.
Všechny změny, pořizování a schvalování územního
plánu obce jsou povinně zveřejňovány prostřednictvím
úřední desky obecního úřadu. V praxi to znamená, že
podrobnosti lze získat jak na úředních deskách fyzických,
tak i na internetových stránkách obce.
Pořízení nebo změnu územního plánu může iniciovat:
• orgán veřejné správy,
• zastupitelstvo obce,
• občan,
• FO nebo PO, která má vlastnická či jiná práva
k pozemku či stavbě na území obce.
Na pořízení územního plánu ani na jeho změnu není
právní nárok a záleží tak výhradně na rozhodnutí zastupitelstva jak se ke změnám a návrhům postaví. Pokud je změna
iniciována výhradní potřebou občana-navrhovatele, může
obec vyžadovat uhrazení nákladů spojených s touto změnou.
Pořizování územního plánu probíhá v několika etapách a každá z nich, i když je zajišťována v přenesené
působnosti, je následně schválena a ukončena usnesením zastupitelstva (jedná se o schválení zadání, konceptu a návrhu územního plánu). Pořízení územního plánu
je sice výkonem státní správy, ale schválení jednotlivých
etap a samotné vydání územního plánu je celé v kompetenci samosprávy.

Zastupitelstvo obce Vacenovice na svých zasedáních
schválilo změnu ÚPO Vacenovice. Některé změny byly
iniciovány občany, jiné jsou nutné jako podmínka investičních záměrů obce.
Konkrétně se jedná o tyto změny:
• Lokalita E2, podél silnice na Ratíškovice, žádost na
obytnou plochu.
• Lokalita B6, les mezi B5 a Dřínovcem, žádost na obytnou plochu.
• Lokalita H2, mokřiny za KD a rodinnými domky,
žádost na občanskou vybavenost
• Lokalita C2, dolní konec za rodinnými domy, žádost
na obytnou plochu
• Lokalita navazující na C2, žádost na výhledově obytnou plochu.
• Lokalita za Dřínovce u nových rodinných domů,
žádost na občanskou vybavenost, plochy pro sport
a rekreaci.
• Lokalita 2127/1, 2129/1, 2130/1,změnit na plocha pro
sport a rekreaci.
• Lokalita 2126/4, změnit na ostatní plocha
• Jedná se o plochu v současnosti vedenou jako plocha
pro dopravu a technické vybavení, veřejně prospěšná
stavba č.14 – rozšíření koridoru. Žádáme na zařazení
obytná plocha.
• Lokalita v současnosti vedená jako orná půda. Jedná se
o pozemky po levé straně silnice Vacenovice – Milotice.
Obec zde plánuje vybudovat stezku pro pěší a cyklisty.
Tato stezka bude sloužit jako bezpečná spojnice nejen
pro žáky navštěvující spádovou ZŠ Milotice, ale i pro
občany navštěvující Zdravotní středisko Milotice, kde je
ambulance dětská, pro dospělé a ordinace zubařská.
Změny schválené ZO Vacenovice v minulých letech
a doplněné ke změně ÚPO.
• Lokalita Rúdník, žádost o zastavitelnost ploch.
• Lokalita U vodojemu značená jako G, žádost na obytnou plochu.
• Lokalita dolní konec, garáže, žádost o možnost rozšíření plochy pro vybudování nových garáží.
Změna ÚPO je prvním krokem. Jakýkoliv záměr obce,
či občana je dále podmíněn dalšími kroky a tím navazujícími povoleními. I když žádáme hlavně o změnu na obytné plochy, neznamená to ještě, že se bude během jednoho
roku stavět. Některé plochy dále spadají do kompetence
Odboru životního prostředí Kyjov. Jiné jsou v majetku
soukromých osob. Obec nemá v tomto případě možnost
zde vybudovat infrastrukturu. Jak je patrné čeká nás ještě
hodně práce. Přesto věřím, že všechny pozemky, kterých
se změna týká, budou v budoucnosti využity k takovému
záměru, který změnu inicioval.
Ing.Jana Bačíková, starostka obce

Upozorňujeme občany na přísný zákaz dláždění a vysypávání uliček mezi hroby na místním hřbitově.
Obec si je vědoma neutěšené situace v době dešťů, ale je v zájmu všech řešit tento problém komplexně.
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Nepříjemné povídání, aneb jak v rámci společného soužití občanů se
postarat o svoji nemovitost, kterou majitel zanedbává,
ale vždy dobře ví, co má dělat ten druhý….
Již tento dlouhý název odpovídá,
na co chceme upozornit vlastníky
některých nemovitostí na území
naší obce. Ano, na zanedbaný stav
jejich nemovitostí, hlavně u hlavní
silnice a ve středu obce, který kazí
její estetický vzhled. Stačí se projít
po Vacenovicích a je vidět, že některé domy jsou ve špatném stavu již
mnoho let. Je možno pochopit, že ze
starého domu se bez velkých investicí nový dům neudělá, ale ráz původ-

ního vzhledu domu se dá zachovat.
Stačí jen dobrá snaha a poměrně
nízké náklady a vzhled budovy je
úplně jiný. Vyspravit zatékání v případě vadných svodů, opravit omítku, oškrabat starou malbu na fasádě
a provedení nového nátěru fasády
a naráz dům dostane svůj původní
vzhled a půvab. A hlavně udržovat
pořádek v okolí domu, posekat trávu, nepojízdná auta odtáhnout do
šrotu. Kolemjdoucí pak nechá na

Naši vandalové
Hřiště za obecním úřadem a to jak dětské i víceúčelové je pravidelně navštěvováno našimi dětmi
a teenagery. Proto obec během měsíce května
opravila plochu, pořídila novou síť, nechala vyznačit hřiště na tenis, zakoupila basketbalové koše.
Nejmenší děti dostaly pískoviště.
Jak to vypadá po měsíci? Na hrací ploše se jezdí
na kole, pletivo nahrazuje žebřík, síť houpačku, basketbalové koše nevydržely ani týden. Řádění neunikají ani herní prvky na přilehlém dětském hřišti.
Odhazují se tu nedopalky cigaret a papíry. O lavičkách u Esmeraldy ani nemluvím. On to vždy někdo
uklidí, zamete a opraví.
A minulý měsíc novinka. Velké nepublikovatelné nápisy na zdech Esmeraldy. Vytrhané kachličky.
Rozházené odpadkové koše.
Kdy se z vás děti stali vandalové?
Ing. Jana Bačíková
Starostka obce

domě oči a projíždějící si řekne: „ty
Vacenovice, to je ale pěkná vesnička!“
Není na místě pět ódy, jak vše
jde lehce a hladce, ale přiměřeně
Vás, vlastníky takových nemovitostí, inspirovat k tomu, že i Vy můžete
přispět k pěknému vzhledu naší
obce, abychom mohli být hrdi na to,
že jsme Vacenovjáci.
Marcela Tomašovičová

Zrušení zápisu dětí do
cestovního dokladu rodiče
Plánujete cestu svého dítěte do zahraničí? Potom se vás může
týkat změna, která se chystá od 1. července 2011. K tomuto datu
totiž končí možnost zápisu dítěte mladšího 10 let do cestovního
dokladu rodiče. Dítě mladší 10 let může překročit státní hranice
bez vlastního cestovního dokladu pouze s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán a to do 26. června 2012. Tato informace je
důležitá hlavně z pohledu časového. Cestovní pasy s biometrickými
údaji se sice vydávají do 30 dnů, případně bez biometrických údajů
do 15 dnů, ale při podání žádosti o vydání prvního cestovního pasu
je nutno prokázat státní občanství. To se prokazuje tzv. osvědčením o státním občanství, které vydává na zvláštní žádost příslušný
krajský úřad. Ten má na vydání také svoji lhůtu 30 dnů. Žádost
lze podat na krajském úřadu nebo na matrice podle místa trvalého pobytu dítěte. Krajský úřad osvědčení pošle poštou zákonnému
zástupci dítěte, který až posléze může podat žádost o vydání cestovního pasu dítěte. Naopak při zápisu dítěte do cestovního dokladu
rodiče se státní občanství dítěte neprokazuje, ale jak bylo v úvodu
řečeno, jen do 30. června 2011. Zápis dítěte provádí do druhého
dne a stojí 50 Kč. K žádosti o vydání prvního cestovního pasu dítěte předkládá jeho zákonný zástupce osvědčení o státním občanství
dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Osobní přítomnost dítěte je nutná, neboť se pořizuje biometrický snímek jeho obličeje. Správní poplatek u dítěte do 15 let činí
100 Kč a cestovní pas platí 5 let. Na vyřízení je však nutno počítat až
60 dnů. U cestovního dokladu bez biometrických údajů (tzv. blesk)
se dokládají navíc 2 fotografie obličeje dítěte. Lhůta pro vydání se
sice zkrátí o 15 dnů, ale cestovní pas typu blesk vyjde u dítěte do
15 let na 1000 Kč a platí pouze 6 měsíců. Děti od 15 do 18 let si
žádají o vydání cestovního pasu sami, ale potřebují k tomu souhlas
zákonného zástupce. Cestovní pas s biometrickými údaji pak vyjde na 600 Kč a platí 10 let. Cestovní pas typu blesk stojí 1500 Kč,
ale platí také pouze 6 měsíců. Poplatky a doba platnosti cestovního
pasu je pak stejná u i dospělých.
Ludmila Kacrová
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OBČANSKÝ PRŮKAZ
Kdo musí mít občanský průkaz (dále jen OP):
• občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt
na území ČR
• občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena
Kdo může mít OP:
• občan zbavený rozhodnutím soudu způsobilosti
k právním úkolům, v případě, že o jeho vydání požádá
soudem ustanovený opatrovník
Kdo může podat žádost o OP:
• občan starší 15 let (občanem pověřený zástupce – není
požadována plná moc)
• za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce,
opatrovník, popř. pěstoun, osvojitel, osoba, které byl
občan mladší 15 let svěřen rozhodnutím soudu do
výchovy a nebo vedoucí ústavu, v němž se vykonává
ústavní výchova občana nařízená soudem
• opatrovník za občana, který je zbaven způsobilosti
k právním úkonům
• občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena spolu s opatrovníkem určeným, v pravomocném
rozhodnutí, soudem
Kdo vyzvedává hotový OP:
• občan osobně (u 1. OP po 15 roku věku občana)
• opatrovník za občana, který je zbaven způsobilosti
k právním úkonům, pokud o vydání OP požádal
Jaká žádost:
• originál, vyzvednutý na jakémkoli obecním, městském
úřadě nebo na úřadě městské části pověřené vedením
matrik či magistrátu
• nelze použít tiskopis „Žádost o vydání občanského
průkazu“ z internetu
• není možno odeslat žádost elektronicky pomocí internetu
Kde žádost podat:
• na OÚ Vacenovice, popř. kdekoliv (tj. na obecním,
městském úřadě nebo na úřadě městské části pověřené
vedením matrik či magistrátu)
Kde OP vyzvednout:
• na OÚ Vacenovice, popř. kdekoliv (tj. na obecním,
městském úřadě nebo na úřadě městské části pověřené
vedením matrik či magistrátu)
Jaké doklady předkládat:
• originál, ověřený opis, popř. ověřenou kopii
Lhůty pro vyřízení OP:
• 30 dnů od předložení všech potřebných dokladů pro
jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
Kde nahlásit ztrátu, odcizení, poškození či zničení
OP:
• na OÚ Vacenovice, popř. kdekoliv (tj. na obecním,
městském úřadě nebo na úřadě městské části pověřené
vedením matrik či magistrátu)
• u Policie České republiky jen odcizení
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Jaké fotografie:
• 35 x 45 mm, bílé nebo světle modré pozadí, čelní
pohled, ze současnosti
Poplatky za občanské průkazy:
• správní poplatek 100 Kč při vydání nového občanského
průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo průkaz obsahující neoprávněně provedené
zápisy, anebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na
žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných
údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana
• bloková pokuta 100 Kč až 10 000 Kč při překročení
lhůty, která je stanovena zákonem o občanských průkazech
V ostatních případech se správní poplatek nevybírá!
Co mám předložit na úřadě, když si žádám o OP
z důvodu:
1. OP (15 let):
• vyplněná žádost
• rodný list
• 1 x foto
• doklad o státním občanství ČR (platný cestovní pas
nebo osvědčení o státním občanství ČR, o které se
žádá prostřednictvím matriky OÚ Vacenovice)
• žádá:
• občan starší 15 let
• za občana mladšího 15 let žádá o vydání prvního OP
jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením
15 let, nejpozději v den dovršení 15 let věku dítěte
Změna údajů nebo konec platnosti či poškozený OP:
• vyplněná žádost
• dosavadní OP
• 1 x foto
• rodný list
• doklad o rodinném stavu (oddací, úmrtní list, rozsudek o rozvodu)
• popř. další doklady osvědčující skutečnosti zapisované
do OP (diplom k zapsání titulu, potvrzení o změně TP,
zapsání dítěte do 18-ti let v OP – RL dítěte, rozhodnutí
o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné
rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu aj.)
Ztráta, odcizení, zničení OP:
• vyplněná žádost
• 1 x foto
• doklad o rodném čísle (jestliže není RČ uvedeno na
jiném předkládaném dokladu)
• doklad o rodinném stavu (oddací, úmrtní list, rozsudek o rozvodu)
• popř. další doklady osvědčující skutečnosti zapisované
do OP (diplom k zapsání titulu, zapsání dítěte do 18-ti
let v OP – RL dítěte, rozhodnutí o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu
o uložení trestu zákazu pobytu aj.)
Ludmila Kacrová

Veřejná služba
Jistě jste už v médiích slyšeli nebo
četli výraz „veřejná služba“. Co to
veřejná služba vlastně je?
Úprava veřejné služby je obsažena
v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů v § 18a). Veřejná služba (dále
jen VS) je jednou z možnosti zachování, popř. rozvíjení pracovních schopností a dovedností osob, které dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné
nouze a mají objektivní či subjektivní
problémy s nalezením odpovídajícího
zaměstnání. VS má i důležitý sociální
rozměr, podporuje sociální začleňování osob, zvyšuje participaci lidí na
životu obce a přispívá k dobrým vztahům mezi osobami v hmotné nouzi
a ostatními občany. Zároveň vyjadřuje
jeden z motivačních principů pomoci

v hmotné nouzi: Ten kdo pracuje se
musí mít lépe než ten, který se pracovat nesnaží.
Přestože zákon o pomoci v hmotné nouzi neukládá obcím povinnost
organizovat VS, naše obec již od
r. 2009 uzavírá s občany v hmotné
nouzi Smlouvy o výkonu veřejné služby. Podmínkou je být v evidenci Úřadu práce a spolupracovat se sociálním
odborem Městského úřadu Kyjov.
V letošním roce již 8 nezaměstnaných osob odpracovalo potřebný
počet hodin a tím si zajistili opětovné navýšení příspěvku na živobytí.
S těmito lidmi se setkáváme převážně
při úklidových pracích a zimní údržbě místních komunikací, chodníků,
krajnic a další jednoduché manuální
práci, kterou všichni bez problému

zvládají. I oni mají tedy svůj podíl na
zlepšování životního prostředí v naší
obci, udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství, za což jim
patří poděkování.
Pro příklad uvádíme, že u jednotlivce, který v měsíci odpracuje 30 hodin
VS, činí příspěvek na živobytí částku 3 679 Kč, v případě, že odpracuje
20 hodin VS, 3 126 Kč. Osoba, která
dávku v hmotné nouzi pobírá déle než
6 kalendářních měsíců a veřejnou službu nevykonává, pobírá příspěvek na
živobytí ve výši existenčního minima,
tj. 2 020 Kč. A právě zvýšení finančního příjmu je hlavní motivací.
Závěrem lze konstatovat, že veřejná služba je nejen pro obec, ale i pro
naše občany velkým přínosem.
Marcela Tomašovičová

SNIŽME SI POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU!
Rád bych reagoval na problém,
se kterým se v současné době naše
obec potýká – jedná se o nakládání
s bioodpadem. Každému z nás je jistě nepříjemné každoroční zdražování poplatku za odvoz komunálního
odpadu, ale jeho výši si určujeme
sami svým chováním.
Za svoz odpadu platí naše obec
každým rokem stále více, v roce 2010
to byla částka 1 191 720,- Kč. Přitom
biologicky rozložitelný odpad zabírá značnou část našich popelnic,
dle statistik svozových firem tvoří
bioodpad kolem 40 % odváženého
komunálního odpadu. Každoroční
40 % úspora z částky na svoz odpadu by proto byla více než zajímavá, snížily by se poplatky za odpad
a uspořené prostředky by bylo možné využít lepším a účelnějším způsobem – například na opravu budovy
mateřské školky, jejíž stav je nevyhovující a prostředky na její opravu se
těžko shání.

se zapojili. Nemalý podíl na tom má
i naše školka a škola, které se na
třídění odpadu aktivně podílí a učí
tak naše děti už odmalička, že mezi
slušné chování například patří nejen
pozdravit na ulici kolemjdoucí, ale
i postarat se o svůj odpad. Teď je řada
na biologicky rozložitelném odpadu. Věřím, že školka i škola se opět
aktivně zapojí . Ukládání bioodpadu
na skládky přitom přímo zakazuje
zákon o odpadech a za jeho soustavné porušování České republice
zbytečně hrozí miliardové pokuty
od EU. Nečekejme proto na pokuty
a začněme hned.
Pokud organická hmota končí na
skládkách, dochází k narušení koloběhu živin v přírodě, které v půdě
chybí. Půda bez organické hmoty ztrácí svoji úrodnost, nedokáže
zadržet vodu, která při dešti rychle
odtéká a strhává s sebou úrodnou

vrstvu. Snižuje se kvalita a hladina
spodních vod, je narušena termoregulační funkce vody v krajině a stále
častěji dochází extrémním klimatickým jevům. Toto všechno je však
úplně zbytečné.
Dříve žádný bioodpad v podstatě
neexistoval, všechno se zužitkovalo,
byl považován za cenný materiál,
zdroj výživy pro půdu a záruku dobré příští úrody – zbytky z kuchyně
nebo tráva se dávaly domácím zvířatům, listí se přidalo na hnojiště, topilo se pevnými palivy, takže se spálilo i různé roští atd. Dnes už všichni
zvířata nechováme, topí se většinou
plynem a tak se může zdát využití
bioodpadu obtížnější. Řešení je však
snadné, jedná se jen o změnu zvyku,
která nic nestojí, můžeme naopak
jen získat. Přesměrujte své kroky od
popelnice ke kompostu. Organický
odpad lze vynášet obden a procház-

V třídění plastů, papíru a skla
máme výborné výsledky a už jsme
si na to zvykli. Velký dík patří všem,
kterým to není lhostejné a aktivně
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ka zahradou pro vás bude příjemnou
záležitostí. Založení kompostu je velmi jednoduché – dá se kompostovat
i na volné hromadě, kdy se na jeden
konec přidává kompostovaný materiál a z druhého konce se postupně
odebírá hotový kompost, který lze
využít jako cenné hnojivo v okrasné
i užitkové zahradě. Případně lze pro
zhotovení kompostéru využít materiál, který máme běžně doma – kus
starého pletiva, několik desek, cihly
nebo staré palety.
Pro ty, kdo si na zhotovení kompostéru svépomocí netroufají je další možností využít dotaci na nákup
vybavení pro sběr bioodpadů a kompostování až ve výši 90% z Operačního programu životní prostředí,
priority 4.1. Zkvalitnění nakládání
s odpady – tato dotace je určena pro
domácnosti, byty a bytové domy,
školky a školy, obce, firmy a organizace, zemědělce – takže skutečně pro
všechny. Registrovat se můžete na
adrese: http://www.kompostuj.cz/
zapojte-se/dotace-pro-bioodpady/

Do kompostu běžně patří například:
- listí (i ořechové)
- zbytky ovoce a zeleniny z kuchyně, vaječné skořápky, prošlé potraviny
(i slupky od banánů, pomerančů, mandarinek …)
- nahnilé i plesnivé ovoce nebo zelenina – jedná se o přirozené rozkladné
procesy
- zbytky vařených jídel (v menších množstvích klidně i kosti)
- posekaná tráva, plevele, drobné větve (větší je potřeba trochu nasekat)
- znečištěný papír i papírové kapesníky
- pytlíky od čaje, kávová sedlina
- dřevěný popel, piliny, hobliny, kůra
- peří, chlupy, vlasy
- v menším množství lze kompostovat i stolní oleje a tuky, vhodné je nechat
je nasáknout do savého materiálu – ubrousků, pilin apod.
- kompostovat lze například i dětské jednorázové plenky nebo dámské hygienické vložky z biodegradabilních materiálů, které už je dnes možné běžně
koupit
- kompostovat lze i staré oblečení z přírodních materiálů (vlněné, bavlněné,
lněné, konopné, bambusové …) - větší kusy rozstříhnout/roztrhnout
- podestýlka z chovu domácích mazlíčků (křečků, koček atd.)
- a další
Kompostér lze začlenit do každé zahrady, kde se může stát nejen funkčním,
ale i jedinečným, estetickým a moderním prvkem, fantazii se meze nekladou:
Další informace o kompostování a využití biologicky rozložitelného odpadu, o tom co do kompostu patří a co ne lze získat například na www stránkách
kompostuj.cz nebo ekodomov.cz. Zde můžete váš kompost přihlásit i do soutěže „Miss kompost“.
Ing.Josef Bábík

Mikroregion Nový Dvůr ve zkratce informuje…
V den výročí vzniku Československa – 28. října - pořádal Mikroregion Nový dvůr již tradiční Drakiádu
pro děti a jejich rodiče v areálu letiště
Kyjov. S radostí mohu konstatovat,
že celá akce byla více než vydařená.
Celé odpoledne bylo pěkné počasí
a navíc nám foukal i příznivý vítr,
takže se desítky draků k velké radosti
dětí i dospělých proháněly po obloze
a skýtaly nám tak netradiční pohled

strana 14

na nebeské rejdění. Vedle draků rozličných tvarů a barev mohli návštěvníci zhlédnout také ukázku motorových leteckých modelů Modelářského
klubu Kyjov. Nechyběly ani soutěže
o drobné ceny pro děti. Děti si tak
z Drakiády neodnášely pouze příjemný zážitek z fajn stráveného odpoledne, ale také sladkosti, drobné dárečky a rovněž i keramickou medaili na
památku. Věřím, že i následující roč-

ník Drakiády bude neméně vydařený
a že si začátek podzimu přijdete zase
patřičně užít!
Letošní ročník společného oslavení konce starého a přivítání roku nového s občany obcí našeho mikroregionu se nesl v duchu Černých baronů,
humoristického románu z pera Miloslava Švandrlíka. Řada našich občanů
se nechala inspirovat i stejnojmenným filmem, a tak během pochodu

hradech a zámcích, tak i v milotické zámecké konírně opět ožil duch
starých tradic. Letošní „Tradice na
zámku“ se nesou v duchu zimního
vánočního času, který ztvárňuje na
19 slámových figurín oděných do tradičních lidových krojů našeho mikroregionu. Celá expozice je doplněna o informační tabulky s výkladem
k dané krojové scéně a zajímavé,
dobové rekvizity. Krojová expozice
potrvá v konírně až do konce září, tak
si určitě udělejte čas a tuto jedinečnou
výstavu navštivte!

ožívaly známé postavy majora Terazkyho, vojína Kefalína, Jasánka…, ale
také z přátelských rozhovorů zaznívaly populární filmové hlášky („Boha
jeho, škoda jich zožrať!“ „Čo bolo, to
bolo…“ „Kontrolní otázka, soudruzi…“). Ve Vacenovicích se k více jak
čtyř stům pochodujícím přidaly i dva
obrněné transportéry, které nejen
celý pochod Černých baronů umocnily, ale navíc poskytly těm unavenějším zázemí netradičního taxi. Vlkoš
v čele se svým novým panem starostou se svého úkolu, pobavit a pohostit
účastníky pochodu, zhostil opravdu
se ctí. Pochodníci z jednotlivých obcí
vyrazili již před devátou hodinou,
aby před jedenáctou mohli být přivítání v areálu ZŠ ve Vlkoši nejen panem starostou v nezbytné generálské
uniformě, ale i ostatními vojíny, kteří
příchozí vítali štamprlí slivovice. Po
opravdu veselém pochodu, nesoucím
se v družném hovoru, nás všechny
čekalo bohaté občerstvení v podobě guláše, jitrnic, jelítek, ovarové
polévky…a kdo nebyl od všeho toho
vánočního cukroví ještě dostatečně
přeslazený, mohl ochutnat makové,
povidlové i marmeládové buchty. Dle
všepřítomných spokojených a rozveselených tváří pochodníků (bylo jich
více než tisíc!) soudím, že letošní silvestrovský pochod byl více než vydařený, a ani mrazivé počasí nás neodradilo slavit příchod nového roku již
od samého rána ve společnosti přátel

z těch našich dědin.
Mikroregion Nový Dvůr již poněkolikáté uspořádal 14. dubna 2011
v Restauraci Sport v Ratíškovicích pro
zastupitele jednotlivých obcí seminář
zaměřený na rekapitulaci akcí a získaných dotací předešlého roku 2010.
Součástí programu bylo také představení dotačních možností z programu
Leader v podání paní Anny Čarkové,
manažerky MAS Kyjovské Slovácko.
Po semináři byl uspořádán již tradiční turnaj obcí v kuželkách, v němž
suverénně vyhrála obec Ratíškovice.
Stejně jako začala první májový
den turistická sezona na tuzemských

Mikroregion Nový Dvůr byl
v uplynulém roce 2010 úspěšný při
získání těchto dotací:
- 400 000 Kč na opravu drobných
sakrálních staveb
- 140 000 Kč na vzdělávání volených
zástupců obcí
- 30 000 Kč na poradce mikroregionu
- 52 500 Kč na pořízení dvou chladících boxů na víno a jedné myčky na
skleničky
- 189 000 Kč na projektovou dokumentaci cyklostezek v MND – 4. Etapa
- 290 000 Kč na sochařské sympozium aneb Umění mezi vinohrady
- 91 000 Kč na sérii vzdělávacích
seminářů pro místní občany
Mgr. Bc. Veronika
Gasnárková Svobodová
Manažerka mikroregionu
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Vzpomínka na výstavu kraslic
která proběhla úspěšně v loňském roce. Obecní úřad Vacenovice
a Asociace malířů a malířek kraslic
uspořádal ve spolupráci s paní Marií
Jakubíčkovou , která je členkou této
asociace, ve dnech 26.-28.2.2010
výstavu kraslic ze všech regionů naší
republiky, kterou shlédlo cca 700 návštěvníků. Bylo zde vystaveno na 1000
kraslic všech možných technik od
našich vyškrabovaných přes slámové,
zdobené drátkovou technikou, jezerní sítinou a spousta dalších tradičních i moderních technik. Kraslice,
které mohli naši i přespolní občané

shlédnout, byly vyrobeny tvůrci, kteří
jsou držiteli titulu Mistr lidové umělecké tvorby. Na výstavě se podílely
také mladé „škrabačky“, které se od
paní Jakubíčkové a Vlasákové pilně
této hezké tradici učí. Na výstavě bylo
možno vidět i přímé ukázky zdobení
kraslic různými technikami, ale také
jiné tradiční činnosti. Např. manželé
Setínští předvedli své umění - paní
Setínská při vyšívání lidových krojů
a pan Setínský při řezbářské práci.
Mohli jsme si zde prohlédnout i malou
výstavu jeho uměleckých dílek. Jako
host ze všech nejvzácnější se zúčast-

nila paní Dana Zátopková, jejíž kořeny jsou v naší vesnici. I ona se naučila
vyškrabovat od své maminky, která
pocházela z Vacenovic. Ke zpestření
programu přispěl soubor Omladina
a Marijánky z Vacenovic a Robky ze
Séčky z Ratíškovic.
Ráda bych poděkovala Obecnímu úřadu Vacenovice za podporu při
organizování této akce a udržování
lidových tradic v naší obci. Věřím, že
i v dalších letech budeme moci uspořádat obdobné akce, které budou udržovat lidové zvyky a tradice v naší obci.
Mgr. Květoslava Malá

Sokolský přebor v lehké atletice a plavání
V sobotu 21.května se žáci
a žákyně oddílu všestrannosti zúčastnili župního přeboru,
který se konal na školním hřišti
v areálu ZŠ Bzenec.
Na start se postavilo 62 žáků
v sedmi mužských a sedmi ženských věkových kategorií. Soutěžilo se v tradičních disciplinách – hodu, skoku do dálky
a v běhu na krátkou a dlouhou
trať.
Za nádherného, slunečného počasí každý soutěžil podle
svých možností. Některé výkony byly hodny obdivu. Nejlépe uspěli žáci Jáchym Lisý
- 1.místo v atletice i plavání,
Marie Brhelová -1.místo v plavání a 3.místo v atletice, Josef
Zlámalík – 3. místo v atletice
i plavání, Josef Řihák – 3. místo
v plavání.
Organizace soutěže byla
výborná, na závěr si děti zařádily v bazénu a kromě medailí
a diplomů si odnesly také pěkné zážitky.
V příštím roce se budeme
připravovat nejenom na závody, ale i na XV. všesokolský slet,
který se bude konat v roce 2012
v Praze.
Mgr. Marie Řiháková
starostka TJ Sokol Vacenovice
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Základní umělecká škola Vracov slaví 15 let
Je tomu už 15 let, co byla ve Vracově založena Základní umělecká škola.
V prvních letech navštěvovali školu žáci z Vracova, avšak po několika
letech vzrostl zájem o výuku u rodičů
a dětí z Vacenovic a proto se tehdejší
ředitel Jan Meisl rozhodl otevřít její
místní pobočku. V prvních letech se
zde vyučovala pouze hra na klavír.
V současné době se na pobočce vyučuje hra na klavír, zobcovou flétnu
a housle. Výuka jednotlivých nástrojů
probíhá dle domluvy s učiteli v prostorách budovy Základní školy ve
Vacenovicich.
V minulých letech byla činnost

školy zviditelněna především dvěma
hlavními koncerty – Vánočním a na
závěr školního roku. Po příchodu nové
ředitelky Martiny Krigovské došlo ke
změně prezentace školy. I nadále škola pořádá dva hlavní koncerty, k tomu
však téměř každý měsíc žákovský
koncert a také na detašovaných pracovištích (Vacenovice, Skoronice) jsou
organizovány koncerty k různým příležitostem. Na tak malou školu, jakou
je ZUŠ Vracov, to jistě není málo. Úsilí vynaložené během výuky je vidět
nejen na koncertech, ale také na různých soutěžích, na kterých žáci získávají často velmi pěkná umístění.

Podrobné informace o Základní
umělecké škole Vracov a jejích detašovaných pracovištích Skoronice
a Vacenovice naleznete na internetových stránkách www.zusvracov.cz

Veliký oheň - Vacenovice, rok 1878
Je to jen několik
týdnů, kdy v Chropyni u Kroměříže vypukl
požár, který svým rozsahem byl jedním z největších na Moravě. Přes
úsilí četných hasičských
jednotek se nedalo tento požár likvidovat
v kratší době, jak je
v současných možnostech nasazené techniky.
Také v historii naší
obce byl zaznamenám požár, na který
se potom celá desetiletí vzpomínalo jako
veliké neštěstí mnoha
rodin. Pokud se zamyslíme nad hmotnou situací tehdejších obyvatel, kteří se živili
téměř výhradně zemědělstvím buď
jako čtvrtláníci ( čtvrtlán byl v dnešní
výměře 7,40 ha ) nebo jako podsedníci ( kolem 2.00 ha ) a podruzi (do
1.00 ha , půda mimo hony) .
Řada obyvatel byla nucena i po
zrušení roboty v roce 1848 pracovat,
i když za úplatu „na panském“, mladší ve službě v okolních obcích nebo
v lese a pod. I když se hmotná situace
po zrušení roboty zlepšila, příjem ze
zemědělství závisel na docilovaných
možnostech a prodejních cenách obi-

lí, brambor, drobného ovoce, mléka,
vajec a odchovaného
dobytka. Vzhledem
k horší bonitě půdy
patřili Vacenovice
ve srovnání s okolními obcemi k těm
chudším .
Obec byla také
podstatně
menší,
na původní ulicové
dědině navazovalo
jen několik počátků
dnešní ulice Ratíškovské, Růdnické
a Jezérek. Řada
domů a zejména
stodoly byly kryty
doškem a šindelem.
Pálená krytina byla uplatňována až
u nových domů .
Jak o tomto velkém požáru píše
zachovalý rukopis „Pamatki obecnich zaležitosti„ (uvedeno v přepisu
z kurentu i s pravopisnými chybami):
1868
Požár při velkem větrů .
Dne 24 dubna 1878 o 1/2 11 hodině v nocy vyhořel první čís 36
Důle až číslo 25 jen domy. Druhá strana od hornice čís. 43.44.45

jen domy a čís. 45 Frant.Vilet , domy
i mlaty až č.58 pak 59 Měchura a 6O
Řihák jen mlatevně. Dohromady 36
stavení a 21 stodol
Tento velmi stručný záznam skrývá
ovšem velké neštěstí, které si musíme
s doplněním dalšího záznamu přiblížit.
Domy byly většinou obydleny dvěma
generacemi a i větším počtem dětí, než
je dnes. Dále při tehdejším způsobu
hospodaření v usedlostech byly stáje
s dobytkem a drůbeží, na půdách zásoby sena, ve stodolách sláma. Vybavení
domácností, šatstvo, i když na tehdejší
dobu velmi chudé, mělo pro obyvatele
mnohem větší cenu ve srovnání s dneškem. Toto všechno při rychle postupujícím požáru v noci nemohlo být
také z větší části zachráněno. Z vyhořelých domů a stodol zbyly prakticky
jen holé zdi, poněvadž domy měly
dřevěné stropy .
Kolik zoufalství museli tehdejší
obyvatelé překonat, kteří tím přišli
téměř o všechno.
Nezůstali však sami. Tehdejší společnost znala velkou míru solidarity a pomoci těm, které toto neštěstí
postihlo. Také tehdejší vedení obce
prokázalo schopnost pomoci všemi
způsoby vyhořelým. Svědčí o tom
další, již rozsáhlejší zápis v uvedeném rukopise:
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Příspevky pro vyhořele
Penez
zl
1
1
13
10
2
10

kr
z Milotic
slamy
11 fůr
z Ratiškovic
„
10 „
z Mystrina
„
9„
z Skoronic
„
9„
z Vlkoš
„
10 “
z Nětčic
„
2„
z Rohatce od p. faraře Josef Vichodila
stara a mlada Semanka
pan farař z Milotic /kopec slamy / kopec otypek
Jeho Veličenstvo Cysař Pan daroval
pro vyhořele ze sve pokladnice
300
Zemský Výbor odeslál
600
od okresniho Hejtmanstvý ve Viškove
33
65
od okres Hejtmanstvý Velko Mezeřič
4
80
od okres Hejtman v Novem Jičine
6
01 ½
od okres Hejtmanstvy Hustopeče
5
59
od okres Hejtmanst Rimařov
1
50
od Městske Rady Brno
27
50
od okres Hejtmans Moravske Třebove
obce Jevičko – Březyna a Světla spolu
9
14
----------------------------------celkem
1025
19 ½
pro Vyhořele v roku 1878

zl

x

přenos
od obec Vracov skrz Hejtmanstvy
od obec Dol. Klášter okr. Třebíč
od obec Černotám okres Hranice
od obec Klobůky okres Hustopeče
z okresu Šternberk
od Mestke rady Třebíč
od okresu Hejtmanstvy v Dačicých
od okresního Hejtmanstvy z Viškova

1025
19 1/2
20
2
47
5
10
14
50
6
5
20
8
________________
suma
1096 : 36
tato suma byla mezy pohořele vydělena od tehdejšího starosty
Fr. Neduchala

Tento zápis potvrzuje, že tehdejší
obecní výbor se starostou vynaložili velké úsilí ke zmírnění následků
tohoto požáru . Zajímavý je i zápis
od tehdejšího císaře a nekorunovaného českého krále Františka Josefa
I (1848 – 1916) vládl 68 let, cit.
„daroval ze své pokladnice“ 300 zl
; byl asi požádán, jak by jinak věděl
o Vacenovicích ?
Otázkou je, jak mohla takto jistě obtížně vybraná částka rozdělená mezi vyhořelé pomoci řešit jejich
situaci, kdy se stali prakticky žebráky.
Napovědět může další záznam uvedeného rukopisu :
1870
I. Grůfíkovy Obec prodala Domek čis. 133 Jánovy Grůfíkovy
pod
následující výminku a že
ten domek žádnému obchodníku
na nejaků jinů živnost bez povolení
obce prodat nesmí jedině tak domkařovy za to se kúpila hospoda čís.
40 za 2300 zl.
Nedůchal
starosta
Pokud srovnáme hodnotu zničených uvedených 23 stavení a 16 stodol a cenu jedné hospody můžeme
si sami provést patřičný závěr . Přesto
byly tyto domy v průběhu dalších let
obnoveny .
Ing. Ingr Blažej,
s použitím
„Pamatki obecnich zaležitosti „

Vzpomínka na vacenovického rodáka
V obci Radějov se nachází v lesní oboře mezi stromy tzv. „Bábíčkův
kameň“. Text na něm vysekaný sděluje kolemjdoucím, že zde byl v r. 1934
zákeřně zbaven života hajný Julius
Bábíček. Obecní kronika obce Radějov doslovně uvádí:
„Ve středu 16. května vzrušena byla
naše obec strašným a ojedinělým případem, když se po obci roznesla zpráva, že hajný Bábíček je zastřelen. Tento 43letý muž pocházel z Vacenovic
– kam se tato zpráva rychlostí blesku
donesla – bydlel v hájovně Pustá. Na
pohled muž drsný, ale pro dobromyslnost a srdečnost byl v obci oblíben.
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Jmenovaný si vyšel v úterý odpoledne na obchůzku. Druhý den, když se
nevrátil, šli jej hledat a našli jej sedět
již mrtvého u buku se střelnou ranou
v klíně. Četnictvo zahájilo dalekosáhlé vyšetřování, ale pachatel se nenašel.
Při pitvě v márnici komise zjistila, že
byl zasažen 37 broky do klína a po
půlhodině na vykrvácení zemřel. Podle ústního podání se pachatel přiznal
až na smrtelné posteli. Kolegové hajní
pak na místě vraždy nechali postavit
kamenný pomníček.“
Tyto drobné sakrální objekty mají
zpravidla připomínat tragické události, které se na daném místě udály. Pod-

le tehdejšího náboženského myšlení
a cítění pomníčky měly mimo jiné očistit duši náhle zemřelého člověka, která
opustila jeho tělo nečekaně, bez patřičného církevního zaopatření a zároveň vybízela kolemjdoucí, kteří se tu
zastavili, k modlitbě za zesnulého. Tyto
objekty zpravidla nejsou dominantami
v krajině, spíše se ukrývají nenápadně
v lese nebo v zeleni. Nebývají ani tak
předmětem posvátné úcty, jako spíše
jen připomínkou tragických událostí.
Nechť je jich tedy co nejméně.
Použitý zdroj: Pamětní kameny,
O. Floriánová, Ing. František Rygar

Muzikant s generálských kloboukem
V jedné publikaci o Vacenovicích je stať „Dechová
hudba Vacenovjáci a její předchůdci“, ve které jsem uvedl
i jméno Jan Kapsík. Ten mimo
jiných kapel v okolí působil
i ve vacenovické cimbálce a dechovce,
kterou zde začíná zakládat v r. 1922, po
nejstarší kapele Měchurově do r. 1920,
ve které hraje i pozdější kapelník DH
„Synci“ František Synek.
Otec Vincenc Kapsík věděl o hudebním nadání jednoho ze svých dětí Jana,
věděl to i místní farář, který nabádal
otce, „aby dal Jana školit hudbě. Otec
Kapsík nemohl však dobré rady upo-

slechnout, protože jeho
rodina byla početná a Jeníka potřeboval k výpomoci
při polním hospodářství.“
A tak rodiče aspoň popřávali muzicírovat chlapci
v okolních kapelách včetně Vacenovic.
V 16 letech ovládal již všechny dechové
a smyčcové nástroje a začíná se uplatňovat jako skladatel. Ve dvaceti letech
se stává učitelem hudby na všechny
hudební nástroje i nejmladším českým
„samostatným kapelníkem“.
Jak rostly jeho úspěchy, rostla
i jeho popularita, až na úroveň knížecího kapelníka. Kníže si jej velmi oblíbil

a vymohl na císaři Františku I. povolení nosit generálský klobouk. V jednom z článků v tisku si Stanislav Pěnčík
posteskl, že se nepodařilo najít fotografii Jana Kapsíka ani jeho generálský
klobouk, který byl zcela mimořádným
vyznamenáním pro zasloužilé muže.
Slušnou fotografii jsem objevil na
jeho pomníku hodonínského hřbitova
i s datací: narozen 15. 3. 1870, zemřel
16. května 1940. I když je rodákem
z Milotic, něco málo by o něm mohli
vědět i milovníci muziky ve Vacenovicích.
Použitý zdroj: St. Pěnčík, Malovaný kraj.
Ing. František Rygar

Proč nám říkají „ R u m u n i „ ?
Nejdříve cituji – bez bližšího
komentáře – Deník HODONÍNSKO
ze středy 2. ledna 2008 článek: SILVESTR, Guláš, recese, ale i drogy.
1) Součástí recese má být i nápis
„Rumuni idú do šengenského prostoru“, který nesou dva chlapci kolem
10 let – viz foto v uvedeném tisku.
K tomu jenom malou připomínku
– jestli ti chlapci a ti, kteří je s tímto
nápisem poslali, ví, co je to Schengenská dohoda, její obsah a kde se město
Schengen nachází?
2) Pravidelně čtu i Ratíškovický ZVON i Milotický Zpravodaj
a tak mě zaujala nová kniha o více
než 800 stranách s názvem Ratíškovice – minulostí slovácké obce, vydané

OÚ Ratíškovice v r. 2010, kde na str.
754/85/ se uvádí: Označení Rumuni
vzniklo podle součastníků z toho, že
Vacenovice osvobodila v roce 1945
rumunská armáda a „kdoví, kolik je
tam rumunských potomků….“. Jak
mne však upozornila Irena Bařinová,
v publikaci Rygar, František – fragmenty z historie obce, Vacenovice
1998 str. 196 uvádí: „…..19. dubna
odcházejí ruští vojáci a jejich pozice
zaujímá vojsko rumunské, které se
v obci zdrželo déle, než si občané přáli“. Označení by tak mohlo v podstatě
znamenat i osoby nežádané. Avšak
přezdívka byla známa již před druhou světovou válkou a tak vysvětlení
bude třeba hledat jinde – pravděpo-

dobně stejně jako u označení Srbi
v užití obou etnonym, coby posměšné
přezdívky, odkazující na v minulosti
velmi zaostalé země.
Tato kniha byla vydaná díky
finanční podpoře Evropského fondu,
byla darována do každé domácnosti
zdarma – určitě pěkný počin zastupitelů obce. Akorát mně není jasné,
proč do minulosti obce Ratíškovice
patří i „vacenovští rumuni“. Čekám
na reakci místních zastupitelů, případně ostatních občanů na tento
článek. Mně tento název totiž hluboce uráží. V čem jsou místní občané
méněcennější než občané Ratíškovice
nebo Milotic?
Ing. František Rygar

Odkaz našich předků v podobě drobných církevních staveb
Naše vesnice je na drobné památky bohatá a stojí za to se u nejedné
z nich zastavit. Zejména u těch, které jsou opatřeny věnováním s datací
nebo se s nimi pojí nějaký příběh.
K tomu, abychom se u nich mohli
zastavovat nejenom my, ale také naše
děti, je však nutné, aby byly udržovány v dobrém stavu. Jistě nezůstalo
bez povšimnutí, že o drobné památky se umějí postarat jednotlivé rodiny, spolky či dobrovolníci. Stranou
nezůstává ani obec, která se zajímá
o stav křížů, soch a kapliček a v rám-

ci mikroregionální spolupráce se jí
daří realizovat nákladné a restaurátorsky náročné obnovy těchto staveb
za využití dotačních programů, což
zmenšuje nároky na obecní rozpočet.
V posledních dvou letech byly
opraveny pod vedením restaurátora Josefa Krososky z Vracova tyto
památky: pískovcový kříž na hřbitově (oprava: 38.150,-Kč), litinový
kříž na pískovcovém soklu na Dolním konci (53.955,-Kč), litinový kříž
u pošty (37.000,-Kč), litinový kříž na
návsi (53.000,-Kč), pískovcová socha

Nejsvětější Trojice na Dolním konci.(35.000,-Kč).
Mezi udržované kříže patří Valisův kříž (L.P. 1904) v centru obce,
s kterým se pojí tragický příběh známější především starším generacím:
O tom, jak C y p r i á n zabil
M a r c i á n a.
Cyprián
Bábíček (nar. 1867)
působil na panském dvoře velkostatku v Miloticích a díky svým schopnostem se stal předákem. Jednalo se
o význačnější funkci, která vzbuzovala závist. Cyprián se tak dostal do
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sporu s nějakým Marciánem , který ho obviňoval, že jim špatně
vykazuje práci a že je
šidí. Ve Vacenovském
hostinci došlo k hádce,
která vyvrcholila tím,
že si Marcián na Cypriána za tmy počkal při
jeho večerním návratu domů. Přepadl ho
a chtěl ho bodnout
nožem. Po krátké rvačce
mu Cyprián nůž vytrhl
a v sebeobraně Marciána bodl tak, že ten na místě zemřel.

Cypriánem událost
otřásla natolik, že
po poradě s bratrem
Janem, který byl v té
době starosta Vacenovic, šel do Bzence
a sám celou událost
ohlásil četníkům.
Díky
svědeckým
výpovědím, že jednal v sebeobraně,
byl soudem potrestán jedním rokem
žaláře. Cyprián se
v roce 1891 oženil
a s manželkou Annou měl sedm dětí.

I v budoucnu se plánují další
opravy drobné sakrální architektury.
Pokud by někdo znal příběh, který se
pojí s památkami v obci, tak ať se spojí
s obecním úřadem (osobně, písemně
nebo mailem). I drobné střípky o naší
minulosti mohou přispět k zachování
kulturně historického odkazu minulých generací pro naše děti.
Manželé Ing. Pavel a Mgr. et Mgr.
Barbora Svitkovi.
(pozn. Příběh byl zachován díky
Rodinné kronice rodiny Bábíčků
s přispěním farní kronikářky Marie
Šimečkové.)

PŘIJĎTE DO KNIHOVNY
Chystáte se na dovolenkové cesty
po vlastech českých či do zahraničí.
Přijďte do knihovny a zkuste si najít v našem registru knížek takovou,
která Vám nastíní, co byste v kraji,
kam vyrazíte, ať už na kolech, auty či
letadlem, mohli uvidět a zažít pěkného. Máme tu průvodce po Jizerských
horách, Krušných horách, Kokořínsku, Beskydech, Bílých Karpatech,
ale také Azorské ostrovy, Chorvatsko, Paříž, Malta, Tunisko atd. Také
srovnávací a velmi zajímavá knížka
o Izraeli – „Po stopách Ježíše“, která
srovnává časy před Kristem i v době
Ježíšově a samozřejmě současnost
Jeruzaléma i ostatních míst Izraele.
A na co jsem přišla při své cestě
Tureckem? Jeli jsme motorovou loďkou deltou řeky Dalyen, která vede
vysokým rákosem a mezi horami,
v nichž jsou vysekané skalní hroby na želví pláž, kde se líhnou želvy
Careta Careta. Na zpáteční cestě jsme
se zastavili na oběd v jednom ze dvorků s restaurací a malou zoologickou
zahradou. Pštrosi nám zobali do fotoaparátů, divoké husy a kačeny se praly v rybníčku a mezi stolky v zahradě,
pod olivovníky si vykračovali čápi
a pózovali nám jak nějací modelové.
Nakročil, natočil hlavičku, sehnul
zobák, no paráda. A nebyl sám, měl
tam více kamarádů, kteří se vůbec
nebáli lidí. Také u vchodu do dvorku na dvou pilířích byly sošky čápů.
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A tak jsem si vzpomněla
na tu naši pověst ze Slovácka, kterou v knížce
„Bílý koníček“ popisuje spisovatelka Zuzana
Nováková. Určitě je toto
místo, kde byl vězněn
Turky zajatý milotický hrabě. Znáte ji, tu
pověst o Milotských čápech? Ne? Tak tady je ve
zkratce, jinak si přijďte
vypůjčit knížku a přečtěte si ji celou.
O Milotských čápech.
Hrabě
nechával každoročně
opravovat hnízdo pro čápy na střeše
milotického zámku tak, aby se poutníci po dlouhém letu nemuseli ihned
pouštět do díla. A čápi si tak navykli na lidské přátelství, že se přestali
člověka bát. Často se procházeli po
zámecké terase, na nádvoří s arkádovými ochozy postávali jako z kamene
vyrostlé lilie. Bylo jim dobře v milotickém zámku. Psal se rok 1683, když
Turci se potloukali našim krajem,
ničili a loupili. A došli i do Milotic.
Chtěli po hraběti výkupné, ale hrabě
tolik neměl, tak jej zajali a odvezli.
I když by se paní hraběnce podařilo
sehnat peníze, nevěděla, kam hraběte odvlekli. A tak přešel rok a znovu
se vracejí čápi ze zimoviště. Vtom
jeden z nich slétne na terase a dlouhým zobanem se snaží něco strhnout
z nohy. Ukaž, já ti pomohu, promluví

k němu paní hraběnka.
Přiklekne k dlouhé rudé
noze a sundá z ní jakýsi
kožený pásek. Když ho
rozvine, roztřásly se jí
ruce. Poznala manželovo písmo. Četla: „ Jsem
hrabě z Milotic a Turci
mně vězní v Černé věži
poblíž Cařihradu. Kdo
můj dopis nalezneš, přispěj mi na pomoc“. Hraběnka sehnala výkupné a v Cařihradě za manžela zaplatila. A tak musel
turecký voják otevřít okovanou bránu pevnosti a jednoho vyzáblého
otrhaného vězně vypustit na svobodu. A jak se dostal hrabě k čápovi?
To prý poznal svého ochránce, který na nádvoří kopal studnu, sletěl
k němu a hrnul se k překvapenému
hraběti. A tak dostal na nohu pásek
se vzkazem. Od těch dob prý hrabě
sám nařezal ve vrbinách u rybníka
pruty a dal uplést široký pohodlný
koš, vystali jej rákosím a připevnili na střechu zámku. Jak jinak se
odvděčit čápům?
A mně ta krajina se zelenými loukami a čápy připomněla mou domovinu i tu pověst. Tak, co vy si najdete
pro svá poznávání na cestách i mimo
ně, třeba v naší místní knihovně.
Pro cesty i na doma pěkné počtení
přeje knihovnice
Marie Měchurová

POSTŘEHY NOVÉ KRONIKÁŘKY
Jako čerstvá kronikářka (stávající kronikářka paní Šimečková se
rozhodla odejít do kronikářského
důchodu), jsem cítila povinnost přispět do našeho pololetního zpravodaje, ale pak jsem si řekla, že vlastně
kronikářka ještě nejsem, zatím jsem
jen pozorovatelka, sběratelka informací a usvědčujících fotografií a že
bude lepší, přispěji-li jako správkyně webových stránek. Tady si troufám tvrdit, že to opravdu dělám a už
přesně 5 měsíců. Doufám, že to snad
dělám dobře, protože už 6 lidí mně
řeklo, že jsou s mým výkonem spokojení. Není nad občasnou pochvalu.
A sebechvále, té se nic nevyrovná.
Ale ráda bych napsala pár slov
o práci v Obecních službách. Už víc jak
čtvrt století se pohybuji okolo Obecního úřadu (dříve MNV) a působím,
či působila jsem tam v nejrůznějších
funkcích. Ať už jako členka Sboru pro
občanské záležitosti, kreslím do nejrůznějších pamětních knih, taky jsem
měla tu příležitost působit ve volební komisi, nebo jako krátký zástup
v knihovně a teď spravuji web stránky
a asi bych měla i kronikařit. Po všech
těch letech jsem došla k zásadnímu
zjištění, že vše, co děláte pro obec a pro
občany, je velice bohulibé a zároveň
velice ošidné. Nikdy se nezavděčíte
lidem všem… A chybička se vloudí…
Například: Zpíváme na akci, varhaník se přehlédne, začne hrát o půl
oktávy výš a my poslušně začneme
našimi převážně altovými hlasy táh-

nout melodii do výšin a i ti zcela
„bezsluchu“ jasně slyší, že to není tak
docela ono. Ostuda u celého ročníku
1943 je hned.
Z volební komise mám nezapomenutelné zážitky a byť je to již hodně dávno, nesmazatelně se mi vryly
do paměti, ale nemohu se o ně ještě
podělit, protože hlavní aktéři stále
ještě žijí a mohli by se poznat.
Z časů mého zastupování v knihovně jsem byla z počátku překvapena
obrovským zájmem o internet. Tehdy
ještě nebyl tolik rozšířen a zájem byl
veliký, zvlášť u některých. Ve snaze
vyhovět jsem nezaváděla žádná pravidla či omezení, spoléhala jsem na
rozum a schopnost se domluvit. Až
po jedné vyloženě rvačce, naštěstí bez
krve, jsem horko těžko, po sáhodlouhém zdůvodňování a vysvětlování,
nakonec ztratila trpělivost a po asi sté
otázce: “jakto, že…?“, velmi dospěle ukončila dohadování zvoláním :
„a basta…“, musela zavést přísná pravidla a časový plán….
O chybičkách při vkládání informací na www stránky ani nemluvě.
Fotila jsem Kloboukový bál…fotím
pár a ona se fotit chce a on ne. Problém na světě. Z nervozity – moje první taková akce, jsem fotila úplně vše.
Periferně jsem zahlédla pohyb a už
jsem mačkala spoušť. Taky jsem udělala asi 400 fotek. Dokonce jsem byla
označena za obsedantního fotografa.
Dělám fotoreportáž z obecní tancovačky, udělám k ránu hezkou fotku,

mně neznámého k sobě se něžně tulícího páru a po zveřejnění na „stránkách“ zjistím, že onen mně neznámý
pár je z Vacenovic a navíc by měl mít,
dle všeho, zcela jiné partnery k tulení.
A dvojitý rozchod je na obzoru. Svým
vnitřním zrakem vidím, jak všichni
horečně hledají ve fotogalerii onen
pár. Pozdě, už tam není, ale podívat
se tam můžete i tak. Díky mé obsesi
je poměrně obsáhlá.
Nebo: Člověk v dobré víře pozve
spoluobčany na kulturní akci a posléze je upozorněn, že dle zveřejněných
informací se ta akce již konala a navíc
v minulém století.
Tohle všechno jsou drobnosti,
taky jsem jen zatím při všech svých
funkcích okolo obce jen v podstatě
„přisluhovala“. Ovšem při představě,
že bych snad měla této obci sloužit
v pozici úřednice, místostarosty, či
starosty….brr… Ta moje zodpovědnost nebyla zatím tak velká. Ale teď
s kronikou nastupují jiné a těžší časy,
ale malinko mě uklidňuje, že mě snad
budou soudit a eventuelně proklínat
až v době, kdy už nebudu naživu.
Pokud se tak stane již za mého života,
mluvím snad jen o tom posuzování,
doufám, že budete shovívaví, oceníte snahu a vezmete
v úvahu, že se člověk nezavděčí lidem
všem a chybička
se vloudí. Předem
děkuji.
Lenka Svorová

Listování farní kronikou
Prohlížením
farních
kronik
dostáváme živý obrázek prošlého
života farnosti. Nejstarší a zároveň
nejkratší jsou zápisy z roku 1947
až 48 od zakladatele farní kroniky
P. A l o i s e
Tkad lečka.
Předkládám jeho zprávu o pořízení
kostelní zpovědnice, protože právě
v tomto roce byla nahrazena novou.
„Moderní, uzavřenou zpovědnici
z tvrdého dřeva zhotovil stolář Dostal
z Vacenovic v roce 1937. (Letopočet
je dodatečně dopsán tužkou!) Stála

2 000,- korun a darovala ji vdova po
mlynáři Dobšovi, rodák z Vacenovic, na památku svého manžela, jenž
v tom roce zahynul při motocyklovém
neštěstí u Bzence.“
Druhý duch. správce farnosti
P. R u d o l f M a t ě n a velice pečlivě zaznamenal seznam křížů, soch,
obrazů a vybavení našeho chrámu.
Velkou měrou se také o jejich pořízení a obnovu zasloužil. Přikládám
jeho záznam o některých památkách
pořízených před 60 lety.

„Socha anděla strážce u kostela
2. září 1951 byla v tichosti po
odpoledních službách Božích posvěcena socha sv. Anděla Strážce. Byla
zakoupena duch. správou u kamenosochaře Antonína Švece v Brodku
u Nezamyslic. S pískovcovým podstavcem – kvádr hrubě opracovaný stála
Kč 15 350. Figura jest dílem kamenosochaře Kořínka z Brodku, který
zanechal po sobě na tamním hřbitově
více děl. Nadějný umělec zemřel však
v mladém věku.
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Socha Neposkvrněného
Srdce
P. Marie
Roku 1951 byla pořízena nová
dřevěná socha Neposkvrněného Srdce Panny Marie pro oltář májový.
Jest dílem mistra Františka Charváta
z Kutné Hory. Posvěcena byla o první
májové pobožnosti. Náklad uhrazen
z milodarů.
Kazatelna
V roce 1951 byla kazatelna v kostele ozdobena řezbou holubičky s paprsky – symbol Ducha sv. a vedle vchodu
na kazatelnu umístěn sv. kříž a jeho
předobraz měděný had. Práce Františka Charváta z Kutné Hory. Týž zhotovil uměleckou dřevořezbu „Zasnoubení Panny Marie“ pro nové klekátko
snoubenců. Práci stolářskou v dubu
provedl Bernard Dostál, čalounickou
(vyložení sametem) Cyril Blahušek.
Socha Božského Srdce Páně
3. června 1951 o pouti B. S. Páně
posvěcena byla nová kamenná socha
Nejsv. Srdce Páně u Húštíka. Dal ji
postavit Martin Bábíček z Vacenovic č. 217 na památku své zesnulé
dcery Anděly. Na sochu složil obnos
15 000 Kč. Práci figurální provedl
kamenosochař Foltýn z Ostrožské
Nové Vsi, podstavec Jaroslav Kocourek,
kamenosochař v Hodoníně. Týž sochu
na místě postavil. Pozemek obecní
na žádost Martina Bábíčka byl obcí
soše postoupen. Celkový náklad činil
18 400 Kč. Kč 400,- darovala manželka již zemřelého fundátora - posvěcení

Farář P. Rudolf Matěna a ročník 1900
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se nedočkal, ostatní doplaceno duch.
správou. Později rodina zemřelého
postavila kolem sochy železný plot,
který opatřila duch. správa a dodala
potřebný říční písek. Socha byla posvěcena místním duch. správcem odpoledne při eucharistickém průvodu. Ke
slavnosti byla velmi důstojně ozdobena. Na černé desce v podstavci nese
nápis: “Srdce Ježíšovo, pokoji a smíre
náš, smiluj se nad námi!“
Oslavy Těla Páně
Zajímavý je i zápis P. Matěny
o první vacenovské veřejné oslavě
Božího Těla. Náš duchovní správce
natolik obdivoval krásu našich krojů, že se v „parádním“ mužském kroji
i sám vyfotografoval.
Farář P. Rudolf Matěna
„Pisatel těchto řádků (P. Matěna)
vyprosil si ze svého rodiště Hronova tam odložený oltář Božího hrobu
a sochy sv. Cyrila a Matoděje, sv. panny Barbory a Kateřiny, které bývaly
v hronovském kostele na bočních
oltářích. Po opravě byl oltář určen
pro Boží Tělo ve Vacenovicích a staví jej pan Frant. Ryba, rolník zdejší.
K němu opraveny i sochy sv.Cyrila
a Metoděje. Sochy sv. Panny a mučednice Barbory i Kateřiny umístěny na
zdi vedle varhan, kde dobře zapadají do jejich architektury. Oprava
k Božímu Tělu stála 16 253 Kč s dopravou, oprava čtyř soch s dopravou
9 053,50 Kč.“

„Poněvadž se pobožnost a oslavu
svátku Božího Těla koná již jenom
v kostele, zaznamenávám zde pro
budoucnost a na památku, jak zde
tento svátek byl oslavován.
První průvod Božího Těla se
zde konal 5. června 1947 ke čtyřem
oltářům, které byly postaveny. První u sochy Nejsv. Trojice Boží, druhý u sochy P. M. Růžencové, třetí
u domu Jana Gregoroviče č. 228,
čtvrtý u domu Fr. Ryby č. 38. Později oltáře byly přemístěny z důvodu,
aby průvod netrval tak dlouho. První
u kapličky před kostelem pod lipami,
druhý u sochy P. M. Růžencové, třetí
u kříže na návsi a čtvrtý u domu pana
Ryby č. 38. Pak třetí oltář přemístěn
ke kříži Valisovému pod lipami.
Slavnosti Božího Těla se zúčastnilo velmi mnoho věřících, zvláště dětí
a mládeže ve slováckých krojích. Též
hudebníci chodili v krojích. Hasiči
a horníci v krojích s prapory. Baldachýn nosili ženatí mužové v krojích,
chlapci, kteří nesli korouhve velké
i malé, rovněž v krojích. Cesta, kudy
se průvod ubíral, byla posypána trávou, kterou obstarala místní obec
a lemována břízkami, které obec rovněž dávala i k oltářům. Oltáře byly
krásně vyzdobeny břízkami a květinami a odklízely se až po odpolední
bohoslužbě.

Pohled na tuto krásu a pestrost slováckých krojů je nezapomenutelný!
Při požehnání se střílelo z hmoždířů.“ … „ Poslední průvod venku byl
tedy v roce 1958.
Za ta léta se už také odložil kroj
a Slovácko tím ztratilo na své kráse,
která se už kdy sotva obnoví.“
Aktuální je i jeho zpráva o lidových
misiích v roce 1949 .
„Ve dnech 21. – 30. října 1949 koná-

na zde první sv. misie pod vedením
otců Redemptoristů Josefa Čichoně
a Antonína Kostelky z Brna. Ačkoliv
byly ještě polní práce, přece kázání i stavovské promluvy byly četně navštěvovány, sv. zpovědí přes 900, sv. přijímání asi 1 400. Na ukončení v neděli 30.
října (svátek Ježíše Krista Krále) konán
průvod s misionárním křížem, který po
posvěcení zasazen u vchodu ke kostelu.
Dřevo dubové na něj daroval Vincenc
Jaštík. Počasí v tu neděli nebylo příznivé na slavnostní kroje. V úterý při

sv. misiích konána svatba Stanislava
Bábíka a Františky Šťastné. Přes prosby
duch. správy uspořádali si v tomto kajícím čase v hostinci u Letochů taneční
zábavu – charakter Slovácka – pro tanec
se dá všechno!
Po skončení sv. misie v kratičkém
čase vyšel všeobecný zákaz konání sv.
misií. P. Kostelka měl po svém návratu
do Brna policejní vyšetřování pro falešná udání. Zjistilo se, že se ničím neprovinil!“
Marie Šimečková

Lidové MISIE – VACENOVICE 8. – 17. dubna 2011
Nejenom farní, ale i obecní událostí roku 2011 se staly lidové misie.
Každá domácnost obdržela pozvánky
s podrobným programem. Symbolem vystihujícím hloubku myšlenky misií se stal obraz velkého srdce,
kterým prorůstá strom duchovního
života nesoucí plody lidské a boží
lásky. Otec Viliam vybízel farníky
k využití nabízeného času a povzbuzoval k odvaze přijetí darů milostí,
kterých dnešní člověk k pokojnému
životu potřebuje.
Svoje duchovní služby nabízeli misionáři z Loštic u Olomouce:
P. Stanislav Bindas, CM a P. Łubomír
Konfederák, CM. Na dobu deseti dnů
jim byla předána „moc“ nad celou
farností symbolickým předáním klíčů od svatostánku i kostela.
Bohatý program misií byl určen
všem věkovým skupinám a stavům.
Denní mše svaté měly promluvy
zaměřené na přípravu k jejich duchovní obnově a následné přijetí svátosti
smíření. Jedna pobožnost byla i za
naše zemřelé na místním hřbitově.
Otcové Stanislav a Lubomír se zcela otevřeně obraceli k ženám, dívkám,
mužům. Na příkladech ze života jim
ukazovali nesprávné směrování, kdy
nepevná víra stojí na špatných základech. Souběžně probíhala během
týden katecheze a sportovní aktivity pro děti a mládež. Velký časový
prostor byl určen seniorům. Misionáři osobně navštívili všechny vážně
nemocné a nepohyblivé.
Náš kostel přivítal dvě milé sestry
Vincentínky. Zapojily se do vznešené-

ho obřadu udílení svátosti pomazání
nemocných. Kdy během mše svaté asi
250 farníků s úctou přijímalo žehnání
a mazání rukou olejem. S dětmi ještě
připravily malé divadelní představení
o Zázračné medailce. Mládeži a dětem
byl nabídnut (kromě katecheze) program se sportovními hrami v tělocvičnách škol ve Vacenovicích i Miloticích.
Všem účastníkům misií byla
poskytnuta literatura, která jim osvětlila život sv. Vincence a jeho myšlenky. Mládeži a manželským párům
byly nabízeny základní informace
o významu mateřství, způsobu regulace početí, o hnutí Liga pár páru ČR.
Zájem vyvolala katecheze zabývající se budováním dobrých mezilidských vztahů. Misionáři přizvaný
manželský pár měl dobře zpracováno téma lásky – spojnice rodinného
života. Otevřel se tím prostor pro sdílení zúčastněných manželských párů
k obnově slibů.
Byl vymezen čas k celodenní
adoraci před Nejs. svátostí oltářní
a s vděčností byla přijata od sestry
Faustinky Korunka k Božímu milosrdenství.
Hluboký dojem zanechala v účastnících bohoslužby promluva Smíření
s následným symbolickým obřadem.
Farníci odkládali přinesené „ratolesti“ (zelené větvičky) na suchý strom
umístěný před obětním stolem a zažívali pocit radosti z „rozkvětu - obnovy“ duchovního života.
Do srdcí farníků se vryla živá
křížová cesta. Vedla vesnicí po předem určené trase a měla 14 křížo-

vých zastavení. Vytvořilo se společenství lidí spojených vírou v Boha,
která je obohacovala a posilovala.
Ozdobou závěrečné nedělní mše
svaté se stalo krojové oblečení některých účastníků a doprovod dechové
hudby. Otcové misionáři tím chtěli
vyzvednout hodnotu odkazu našich
předků.
Ten, kdo prožíval lidové misie,
mohl vnímat nadšení a zápal misionářů, se kterým se „pustili“ do obnovy nebo oživení duchovního života
farnosti. Také jejich radostné mládí
rozjasnilo Vacenovice. Jako „hořící svíce, které zapalují“, šířili kolem
sebe lásku, radost a pokoj.
Z myšlenek MISIONÁŘE LÁSKY
sv. Vincenta de Paul
(geniální iniciátor charitativní
činnosti žijící v XVII.
století ve Francii)
Bůh nikdy neodpírá svoji pomoc,
když přijde Jeho čas a když jsme sami
udělali, co jsme mohli.
.
Málokdy se vykoná něco dobrého
bez námahy.
.
Dobro není dobrem, když při jeho
vykonávání nemusíme nic vytrpět.
Kdo se cvičí v lásce, musí trpět.
.
Co jsme, nám ukazuje nemoc
o moc lépe než zdraví.
.
Člověk, který prožil slabosti
a zkoušky na sobě samém, má pro ně
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pochopení u druhých.
.
Když něco konáme pro lidskou
chválu, nemáme ducha Pána Ježíše.
.
Usiluj o to, aby všechno, co říkáš,
vycházelo ze srdce!
Přívětivost odstraňuje překážky.
Nejednou stačí dobré slovo, aby obrátilo zatvrzelého, kdežto nevlídné slovo
je schopno duši zničit a vyvolat zatrpklost, která může uškodit.
.
Usilujme o pokorné smýšlení. Tak
si jednání našeho bližního vysvětlíme

vždy v dobrém a budeme snášet jeho
malé nedokonalosti. O svém úsudku
pomlčme. Zvláště když je v neprospěch
druhých!
.
Ber všecko v dobrém. Kdo opravdu
miluje, ten se tak lehce neurazí. Pocítíš více útěchy a pokoje, když ustoupíš,
než kdybys konal podle svého mínění.
.
Když někoho ovládá závist, nosí ve
svém srdci hada.
.
Klíčem k duchovnímu životu je,
když rádi přijímáme upozornění na
chyby.

LIDOVÉ MISIE – ČAS MILOSTI
(8. 4. – 17. 4. 2011)
…bylo pár dní před Velikonocemi, když do naší farnosti přišli
2 misionáři – mladí, charismatičtí
a plní odhodlání věnovat svůj čas
právě nám …
Zní to jako zápis z nějaké africké
vesničky, ale když poznáme hloubku a bohatství poslání misionářů,
pochopíme jejich nutnost i v naší
farnosti.
Tito misionáři – P. Stanislav Bindas a P. Ľubomír Konfederák, patří
do Misijní společnosti sv. Vincence
de Paul. Jako čeští misionáři (pocházející z východního Slovenska) mají
své sídlo v Lošticích u Olomouce. Přišli k nám na pozvání našeho
duchovního otce Viliama Gavuly,
aby obnovili duchovní život celé farnosti.
Mottem těchto misií byl verš:
„STVOŘ MI, BOŽE, ČISTÉ SRDCE, OBNOV V MÉM NITRU PEVNÉHO DUCHA” Ž 51,12
Vše začalo v pátek 8. dubna
společnou večerní mší svatou, kdy
P. Viliam symbolicky odevzdal misionářům klíče od kostela a svěřil tak
celou farnost do jejich rukou.
Následovaly dny katechezí – zvlášť
pro mládež, děti, manžele i seniory; dny společného setkávání a mší
svatých. Při tom všem nám dávali
možnost odkrývat bohatství života,
víry, vztahu člověka s Bohem, far-
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nosti jako rodiny a v neposlední řadě
i bohatství samotných svátostí. A tak
si každý mohl odpovědět na otázku: „Kde jsem ve vztahu k Bohu?“,
a dát ten správný směr životu přijetím svátosti smíření, svátosti pomazání nemocných nebo obnovou
manželských slibů.
Součástí misijního týmu byly
i řeholní sestry, které přijely na
několik dní, aby návštěvou v některých rodinách povzbudily nemocné
v jejich těžkostech. Připravovaly také
program pro děti a svou modlitbou
podporovaly probíhající misie.
V závěru těch dní, v neděli
17. dubna, P. Stanislav s P. Ľubomírem požehnali misijní kříž u kostela.
Ten nám bude připomínat tento čas
milosti, který nám byl po 62 letech
dopřán. Následovalo upřímné poděkování a rozloučení se s misionáři,
kteří se během uplynulých 10 dní
stali důležitou součástí naší farní
rodiny.
Za tento čas duchovní obnovy
farnosti děkujeme Bohu, otci Viliamovi, který nám umožnil toto všechno prožít; velké díky patří i otcům
misionářům, kteří byli zprostředkovateli Boží Milosti, a díky patří i vám
– farníkům, kteří jste modlitbou,
službou, darem nebo jiným způsobem podpořili naše společné lidové
misie.
Kéž vám to Pán štědře odmění
svým požehnáním.

Abychom pomohli bližnímu v nouzi, musíme běžet tak, jako když je třeba uhasit požár.
.
Když se ti zdá, že druhý má špatnou náladu, dávej si dobrý pozor, aby
ses nemýlil – zda ty sám nejsi zle naladěný.
.
Když chceš o druhém mluvit špatně, povede se ti jako tomu, kdo plivl
do výšky a slina se mu vrátila zpět do
tváře.
Marie Šimečková

Schóla a schólička
V neděli 15.5. se v našem kostele konal koncert žáků ZUŠ Vracov
– detašované pracoviště Vacenovice,
schóly a schóličky Vacenovice.
Jsme rádi, že se koncert líbil. Však
také žáčci i děti nacvičovaly a snažily
se, aby udělaly nám všem radost. Také
chtěly potěšit své rodiny malými dárečky ve formě srdíček a kytiček, které
jsme jim pomohly vyrobit a myslíme,
že se jim to povedlo.
Jsme rádi, že jste si našli čas a přišli
si nás poslechnout. Že příprava a celá
organizace koncertu byla odměněna
Vaší velkou účastí. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat p. ředitelce ZUŠ Martině Krigovské a učitelům za spolupráci
a také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci koncertu.
Záznam z koncertu můžete vidět
na www.stream.cz (Vacenovice-schola-koncert2011)
Schóla je společenství mladých,
které se schází každý pátek po mši
sv., kdo by chtěl, může přijít si s náma
zazpívat a nebo i zahrát na nějaký
hudební nástroj.
Též i schólička se schází každý pátek
v 17 hodin a po ní jdeme s dětmi na
dětskou mši svatou. S dětmi tvoříme,
zpíváme, čteme jim příběhy ze života
svatých či z bible, povídáme si a malujeme. Děti se proběhnou po zahradě,
pohrají s Astou, přeberou farní třešně
a i Otec Viliam nosí dětem různé dobroty ze svých zásob. V loni jsme byli na
výletě v Olomouci a letos máme v plánu výlet do Kroměříže. Děti, kdo byste
chtěly, můžete přijít, schólička je každý
pátek a je tu pro všechny!
Schóla

Přes všechny nástrahy, jenž na
organizátory čekaly, se 8. 5. 2011
konal druhý ročník žehnání motorek.
Organizátoři a všichni nadšenci, kteří se podíleli na přípravě této
akce, zapojili veškeré své síly, aby vše
dopadlo dle očekávání.
Po pečlivém zvážení a dlouhých
úvahách byl zvolen areál „Březíčko“
jako nejlepší pro konání této akce.
Musel však projít vydatnou proměnou. Proto se týden před samotným
konáním sešli místní motorkáři
a provedli „očistu“ okolí. Po jejich
zásahu byl areál téměř k nepoznání
a nic, kromě počasí, nemohlo zabránit tomu, aby vše proběhlo tak, jak

Žehnání motorek
má. V samotný den „D“ se motorky
začaly sjíždět už od půl jedné. Celou
obcí zněl hřmot motorů, který přivedl i maminky s dětmi, fanoušky
motorek či zvědavce z okolí.
U vstupní brány do areálu si každý mohl zakoupit nálepku svatého
Kryštofa - patrona řidičů a zúčastnit
se pak mše pod širým nebem, kterou
měl plně v kompetenci otec Viliam
Gavula. Celá mše proběhla v motorkářském duchu a k úplnosti akce také
přispěla místní schóla pod vedením
Petry Šťastné, které patří velký dík.
Správnou atmosféru dodaly sluneční
paprsky prostupující skrze koruny

stromů a motorkami posetý prostor
kolem pódia. Na závěr mše otec William nezapomněl přidat motorkářský
vtip a pak procházel mezi motorkami,
žehnal jim i jejich majitelům.
Po ukončení mše se drtivá většina
motorek seřadila a vyjela do Buchlovských hor na společnou vyjížďku,
která se obešla bez komplikací. Nad
organizací celé vyjížďky měl dohled
Tomáš Ryba, který s dalšími motorkáři uzavíral křižovatky a celou skupinu bez nehody doprovodil až na
„Trampa“, který byl cílem vyjížďky.
Celkem se akce zúčastnilo na 360
motorkářů z téměř celé ČR. Tímto
děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník.
Pořadatelé

DH Vacenovjáci
DH Vacenovjáci slaví v letošním
roce 35 výročí. Proto také chystáme
natočení nového CD a rádi bychom
také natočili DVD k tomuto CD. Právě jsme ve stádiu příprav a vybírání
repertoáru. Doufám, že se nám výběr
podaří a koncem srpna se ve studiu
u pana Rajchmana v Dolních Bojanovicích pustíme do natáčení. V říjnu by
se tak tento nový hudební nosič DH
Vacenovjáci měl objevit na pultech
prodejen. Bude to už dvacáté čtvrté
CD Vacenovjáků, což je myslím úctyhodný výkon na amatérskou kapelu.
I když dnes hraje v dechovce více profesionálních hráčů než amatérů. Proto také rádi zabrousíme i do jiných
žánrů než jen klasický dechovkový
repertoár. V letošním roce nezůstaneme našim věrným posluchačům

a divákům nic dlužni ani co se týče
živých vystoupení. V nejbližším okolí
se představíme například na jednom
z největších dechovkových festivalů
u nás a to 10.července v Ratíškovicích. O tomto festivalu se také říká,
že je to moravský Kmochův Kolín,
s čímž určitě souhlasím. Měl jsem tu
možnost a čest hrát na obou festivalech a je to vždy nádherný pocit hrát
pro takovou spoustu diváků. Vždyť
v Kolíně na náměstí se na nás přišlo
podívat přes 9000 diváků. Letos také
hrajeme celou řadu koncertů, tanečních zábav, ale také hodů. Jen namátkou: Hustopeče, Velké Pavlovice,
Horní Bojanovice, Nikolčice, Rohatec, Hodějice a celá řada dalších. Tam
všude vidíme velký zájem mladých
lidí o tyto krásné zvyky a kroje. A to

je dobře….. Kdysi jsem četl článek
v novinách a jeho nadpis zněl: „Přežije dechovka rok 2000“. Dnes je rok
2011 a dechovka je tu stále a pokud
budou lidi, kteří dechovku mají rádi
a neváhají za ní jezdit spoustu kilometrů, pak nemám o dechovku strach.
Samozřejmě dechovkový divák je
náročný a při tom množství kapel,
které jsou u nás, si může vybírat. A to
nás také motivuje být stále lepší. Jestli
se nám to daří, to už necháme na vás
posluchačích.
Za celou DH Vacenovjáci vám
přeji krásné léto, hodně sluníčka
a spoustu krásných zážitků s dobrou
dechovkou.
Petr Grufík
Kapelník DH Vacenovjáci
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Chcu, aby na mé radnici vlála moravská vlajka…
Zastupitelstvo obce Vacenovice schválilo vyvěšení MORAVSKÉ
ZEMSKÉ VLAJKY ve Vacenovicích dne 5.7.2011 na základě výzvy
Moravské národní obce.
Moravská národní obec [MNO]
zastřešuje nepolitickou iniciativu
„ZA VYVĚŠOVÁNÍ MORAVSKÉ
ZEMSKÉ VLAJKY“ v moravských
městech a obcích v den duchovních
patronů Moravy – sv.Cyrila a Metoděje, který si coby státní svátek připomeneme v úterý 5.července. Jejím
jménem oslovuje vybrané radnice.
Zastupitelům je předkládána výzva,
doplněná o reakce starostů, spolu se
základními informacemi o moravské vlajce. Iniciativu obvykle podpoří
i některé z moravských měst, které
otevřeným dopisem nabádá jiná města a obce, aby se k výzvě přidaly.
K loňskému prvnímu ročníku této
nepolitické iniciativy se připojilo 73
měst a obcí, na jejichž radnicích zavlála moravská vlajka. Vyvěšena byla
také v Brně na sídle Jihomoravského
kraje, jehož vedení tím akci podpořilo. Cílem akce je probouzet zájem
veřejnosti, zejména mladých lidí,
o poznávání naší vlasti, jejích jedinečných tradic, barvitého folkloru, bohatých dějin i malebné přírody. Loňský
ročník byl velmi úspěšný. Přihlásili
se k ní starostové, radní a zastupitelé z různých koutů Moravy, zvolení
za zcela odlišná politická uskupení,
včetně příznivého a nemalého ohlasu
médií. Moravskou historickou žlutočervenou vlajku, doplněnou moravskou orlicí, požehnal loni při cyrilometodějských oslavách na Velehradě
arcibiskup olomoucký a metropolita
moravský Mons.Jan Graubner.
Letošní ročník je spojen i se zpřístupňováním muzejních a jiných kulturně historických expozic. Moravská
národní obec zveřejní seznam zpřístupněných expozic na svých internetových stránkách http://zamoravu.
eu/, dále na sociální síti Facebook,
kde pod odkazem Naša Morava
komunikuje s téměř 25 000 příznivci
Moravy, a bude o těchto expozicích
informovat také média.
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K 16. červnu 2011 se k vlajkové
iniciativě přidalo již 154 moravských
radnic plus Jihomoravské hejtmanství.
Moravské barvy a symboly
Zajímavým je způsob užití moravských barev ve znacích a na praporech nových krajů, vzniklých podle
zákona č. 129/2000 Sb.
o krajích (krajské zřízení). Jihomoravský kraj
užívá modro-červený
čtvrcený štít, kde v prvním poli je stříbro-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou
a zlatou zbrojí (označena jako „moravská orlice“), ve druhém poli
stříbrné břevno pod
stříbrným temenem, ve třetím
poli zlatý vinný
hrozen s listem
a úponkem, ve
čtvrtém
poli
zlato-čer veně
šachovaná korunovaná
orlice
se zlatou zbrojí.
Ostatní moravské kraje užívají původní moravskou orlici červeno-bílou,
a to pouze v jednom poli ze čtyř.
Jaké barvy jsou tedy správné? Jednoznačná odpověď neexistuje. Užití
každé z barev má své opodstatnění.
Vyjdeme-li z platné legislativy ČR
i dřívější ČSR a budeme-li odvozovat
znak Moravy z velkého státního znaku, je správné užití stříbro-červeně
šachovaná orlice se zlatou korunou
a zlatou zbrojí a barvy bílá, červená,
modrá. Odvodíme-li barvy z posledního platného usnesení moravského
zemského sněmu a praxe 19. století a počátku 20. století, je správná
orlice vpravo hledící v poli modrém
a červeno-zlatě kostkovaná. Barvy
pak žlutá a červená, případně žlutá,
červená a modrá.
Uvedenou problematikou se
zabývala i Společná rada Moravské národní obce v roce 2006, kdy

řešila podobu šerp na připravovaný
1. Výroční pochod Moravanů a znovu, na základě zpřesněných informací, v lednu 2008.
Z jejího usnesení ze dne 10. 1.
2008 uvádím:
„Společná rada Moravské národní
obce preferuje na akcích obcí pořádaných užívání bikolory v pořadí barev
žlutá a červená, a trikolory v pořadí barev
žlutá, červená a modrá. Jako znaku vpravo
hledící zlatě a červeně šachovanou orlici
v modrém poli se zlatou královskou korunou a zbrojí a s červeným jazykem nebo
vpravo hledící stříbrně
a červeně šachovanou
orlici v modrém
poli se zlatou královskou korunou
a zbrojí a s červeným jazykem.“
Odůvodnění: „Doporučená
žluto-čer vená
bikolora a žlutočerveno-modrá
trikolora odpovídají zlatě a červeně šachované orlici v modrém poli
a symbolizují přihlášení se k markrabství moravskému a usnesení jeho
sněmu. Stříbro-červeně šachovaná
orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí je uznávána pro svůj starodávný
původ, vazbu na slovanskou podstatu
Moravy i respektování platné legislativy českého státu, jehož Morava byla
a doposud je svébytnou součástí.
Užití kombinace barev, kde žlutá je
nahrazena bílou, na vlajce nedoporučujeme pro střet s již užívanými vlajkami jiných států, a podobou tzv. protektorátní vlajky. Současné užití žluté
kombinace na praporech a stříbrné
ve znaku považujeme za přípustné
a v souladu s pravidly vexilologie.“
Kdo jsme my Moravané?
Pro nás, obyvatele Moravy, je naše
vlastní národní příslušnost a postavení v současné České republice zahale

no podivnou mlhou. Oficiálně je nám
stále zdůrazňováno, že jsme Češi, ve
školách jsou nám předkládány pouze české dějiny a mnohdy se dokonce dovídáme, že žijeme v Čechách.
Vždyť i v textu hymny České republiky se mluví pouze o „zemi české“,
tedy o Čechách. Podvědomě však
cítíme, že to není zcela pravda, vždyť
Morava a Moravané tu byli více než
tisíc let. A mnohé nasvědčuje tomu,
že nejen Morava, ale i Moravané tu
stále ještě jsou. Jsme tedy Moravané
nebo Češi?
Jsme tím, čím jsme byli po tisíc
let a čím musíme být i nadále, pokud
nechceme být zcela asimilováni. Jsme
kulturně-historickým národem se
svými dějinami, kulturou a více než
tisíciletou tradicí, jejíž kořeny zasa-

hují do počátku sedmého století.
Jsme dědici a nositeli odkazu Velké
Moravy. Jsme potomci středověkého
národa Moravanů, který po tisíc let
spravoval a rozvíjel Moravu jako svoji
zemi a vlast. Naši slovanští předkové
vytvořili spolu s Čechy v 2. polovině
19. století takzvaný novodobý státotvorný český národ. Tento národ
vznikl pod tlakem germanizace na
základě společného spisovného jazyka jako rovnoprávný svazek historických Čechů a Moravanů. Jeho funkce
a poslání jsou však dnes minulostí
a tento obrozenecký národ je nahrazen moderním politickým národem
občanů České republiky, stejně jako
byla nahrazena idea společné obrany
proti germanizaci ideou společného
členství ve sjednocené Evropě. Český

kulturně-historický národ, vycházející ze zemských tradic Čech, je dnes
významnou, ale jen jednou částí politického národa občanů České republiky. Dnes neexistuje žádný důvod,
proč by se měli Moravané dobrovolně
v tomto českém kulturně-historickém
národě rozplynout. Obroda moravského kulturně historického národa,
jako rovnoprávné součásti politického národa občanů České republiky,
je tak jen logickým důsledkem proběhlého vývoje a je plně v souladu
s vývojem v jiných státech Evropské
unie. Být Moravanem je tedy nejen
právem, ale i povinností všech, kterým odkaz tisícileté historie Moravy
není lhostejný.
Ing.Marta Grufíková

VII. PŘEDFAŠAŇKOVÉ SETKÁNÍ
MUŽSKÝCH SBORŮ VACENOVICE 2011
26. únor 2011 – tak na tuto sobotu jsme zaměřili svoji pozornost už
od začátku letošního roku. V tento
den totiž proběhlo VII. Předfašaňkové setkání mužských sborů Vacenovice 2011. Tuto krásnou akci, kterou
pořádáme od roku 1999 každý lichý
rok, pečlivě a s radostí připravujeme.
Je to pro nás nejen příležitost setkat
se s kamarády zpěváky a představit
jim naši obec, ale hlavně možnost, jak
přiblížit Vám - našim posluchačům
a divákům pestrost a krásu lidového
zpěvu, hudby a krojů. Naše pozvání
přijalo 139 chlapů ze 12 mužských
sborů, jak z blízkého okolí, tak i ze
vzdálenějších regionů. Mohli jste vidět
a slyšet naše kamarády z Dubňan,
Hroznové Lhoty, Kuklova (Slovensko),
Kunovic, Kyjova, Lanžhota, Lipova,
Ostrožské Nové Vsi, Prušánek, Ratíškovic, Týnce a Vlčnova. Mužský zpěv
i letos doplnil svými hlasy náš milý host
- ženský sbor Marijánky z Vacenovic.
Naše hosty jsme vítali ve vestibulu
kulturního domu ne chlebem a solí,
ale již tradičně „štamprlú gořalky“
– to aby další nápoje nepili nalačno.
Čas před oficiálním zahájením
zpěvem vyplnila Cimbálová muzika
z Milotic, s primášem Petrem Šrahůlkem.

Jako domácí jsme setkání zahájili
písničkou „Poslechnite lidi…“ a poté
se již rozjel téměř dvouhodinový gejzír zpěvu, hudby a tance. Divákům se
celkem představilo 152 účinkujících.
Nejen průvodního slova se velmi
dobře zhostila Jana Blahová. Při svém
sólovém vystoupení nás všechny přesvědčila, že umí nejenom dobře mluvit, ale i výborně zpívat.
Letos jsme zkusili experiment
– naše vlastní vystoupení jsme ponechali až na závěr.
Musíme se pochválit – „aj přes
důležité organizační starosti“ jsme se
na jevišti sešli v plné sestavě.
K závěrečnému zpěvu společných
písní se k účinkujícím přidali i diváci v sále a program tak mohl plynule
přejít v následující besedu u cimbálu
s cimbálkou z Milotic.
I tato část večera splnila naše
očekávání. Při zpěvu písniček ožila
myšlenka, která je mottem setkávání
v Dubňanech: „KAŽDÝ V JINÉM
KROJI, PÍSNIČKA NÁS SPOJÍ !“
Protože nebyl napadaný sníh,
nikdo nepospíchal domů ho „uhŕňat“.
Pěkný sobotní večer tak pokračoval
až do nočních hodin.
Uspořádání tak velké akce bychom
nemohli zvládnout jenom z vlastních

prostředků.
Chtěl bych využít i této příležitosti k poděkování sponzorům a všem,
kteří přispěli k úspěchu celého setkání. Finančně nás podpořily Obec
Vacenovice a Jihomoravský kraj.
Občerstvení účinkujících proběhlo
v Hospodě U Letochů. Chleba ke guláši nám věnovalo Pekařství Vacenovice - Jiří Marcián. Koláčky z Cukrárny
od Mikulčíků jsme zapíjeli vínem od
Petra Ingra, Josefa Vlka, Miroslava
Vaculky st. a nechyběl ani strýc Petřík Ryba se svojím „občerstvovacím“
tragačem.
Zvukovou aparaturu nám zapůjčil Libor Mikulčík. Zář reflektorů na
jeviště usměrňoval Ing. Petr Křižka.
Krásné fotky, vystihující atmosféru
setkání, nám nafotil Pavel Ingr.
Jelikož chceme ve Vacenovicích
představit i další sbory, se kterými
se setkáváme během roku, můžete
se na další Předfašaňkové setkání
mužských sborů těšit ne za dva roky,
ale již v únoru 2012.
Zdeněk Novotný
Mužský sbor z Vacenovic o.s.
www.mszvacenovic.wbs.cz
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vycentrovat body

Přípravka Vacenovic se stala
přeborníkem Hodonínska

Letocha cup 2011
Ve dnech 2.7.-3.7. 2011 se bude
konat ve Vacenovicích v areálu SK
Mogul Vacenovice již devátý ročník
turnaje v malé kopané Letocha cup.
Turnaje se zúčastní celá řada
mužstev nejen z celé republiky
a účast potvrdil také loňský vítěz
Franka Tour Prešov.
Na atraktivní podívanou s doprovodným programem a zajištěným
občerstvení po celou dobu turnaje
Vás srdečně zvou pořadatelé.

Starší fotbalová přípravka Vacenovic potvrdila v domácím prostředí roli
favorita a před vlastním publikem znovu dokázala, že nemá na hodonínském
okrese konkurenci. Mladí olejáři v sobotu navázali na vítězství z halové ligy,
bez ztráty bodu vyhráli finálový turnaj vítězů skupin a stali se přeborníkem
okresu Hodonín za sezónu 2010/2011.
Sobota 11.6.2011
Finále „O přeborníka okresu Hodonín“ kategorie přípravky sezóna 2010/11.
Velká n/V - Kyjov 1919
4:3 (3:0)
Vacenovice - Velká n/V
8:3 (6:2)
Kyjov - Vacenovice
4:5 (3:2)
Pořadí 1. SK Mogul Vacenovice 13:7
6
2. Kordárna Velká n/V
7:1
3
3. Kyjov 1919
7:9
0
branky: - 11 Hollý Mário, Marcián David, Neuročný Richard
Kluci postupují do turnaje O přeborníka kraje, který se hraje ve středu
15.6.2011 v Ivančicích.

Finálový turnaj starších přípravek v rámci JmKFS
středa 15.6.2011
Vítězstvím v sobotním okresním
přeboru se naše přípravka kvalifikovala na krajský přebor, který se konal
v Ivančicích. Po celoroční okresní
soutěži, která se hrála systémem 7+1
napříč půlky hřiště, krajské finále bylo
vyhlášeno na nově zkoušející systém
5+1 s hřištěm 40x25 m. Na nový systém si naši kluci zvykali a poprvé ho
hráli přímo na daném turnaji, co jim
dělalo mnohdy problémy z důvodu
nezvyklosti. První zápas jsme zahájili
s budoucími vítězi velmi dobře a vedli jsme ho 2:0. Za oplácení faulovaného hráče Hollého jsme hráli 2 minuty
v početné nevýhodě a nakonec jsme
ho prohráli 2:3.V následném utkání jsme proti domácím Ivančicím
první půlku odehráli katastrofálně
a prohrávali jsme již 4:0, v posledních
sekundách poločasu jsme výsledek
snížili na 4:1. Tato branka nás nakop-

stadion FC Ivančice

la a celý zápas se nám podařil otočit
a zvítězit 5:6. Poslední zápas skupiny
jsme již proti Vyškovu dominovali
a zvítězili 5:1. V základní části skupiny jsme skončili na druhém místě, které nám určilo hrát o celkové třetí místo. Soupeřem nám bylo
mužstvo Břeclavi. Zápas jsme začali
dobře a ujali jsme se vedení. Soupeři se podařilo do poločasu vyrovnat
a v druhém poločase za úporného
vedra nám postupně síly odcházely a zápas jsme nakonec prohráli 4:1
a umístili se tak na 4.místě. Myslíme si,
že naše účast na daném turnaji byla pro
hráče obrovskou motivací pro jejich
další růst a v porovnání s nejlepšími
mužstvy v kraji jsme v celku uspěli.
VÝSLEDKY SKUPINY „A“:
Břeclav - Zbýšov
2:2
Znojmo - Boskovice 2:4
Zbýšov - Boskovice
4:1
Břeclav - Znojmo
3:3
Znojmo - Zbýšov
0:8
Boskovice - Břeclav
1:2
TABULKA SKUPINY „A“:
1. Zbýšov
14:3
7
2. Břeclav
7:6
5
3. Boskovice 6:8
3
4. Znojmo
5:15
1
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VÝSLEDKY SKUPINY „B“:
Vyškov - Ivančice
Kohoutovice - Vacenovice
Ivančice - Vacenovice
Vyškov - Kohoutovice
Kohoutovice - Ivančice
Vacenovice - Vyškov
TABULKA SKUPINY „B“
1. Kohoutovice
10:3
2. Vacenovice
13:9
3. Ivančice
8:13
4. Vyškov
4:10

2:3
3:2
5:6
1:2
5:0
5:1

9
6
3
0

ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ:
O 7. MÍSTO: Vyškov - Znojmo
2:1
O 5. MÍSTO: Ivančice - Boskovice 3:0
O 3. MÍSTO: Vacenovice - Břeclav 1:4
FINÁLE:
Kohoutovice - Zbýšov
3:2
KONEČNÉ POŘADÍ:
1. TATRAN KOHOUTOVICE
2. BANÍK ZBÝŠOV
3. MSK BŘECLAV
4. SK MOGUL VACENOVICE
5. FC IVANČICE
6. FC BOSKOVICE
7. ROSTEX VYŠKOV
8. 1.SC ZNOJMO
Střelecky se na našich brankách
podíleli: 9 Hollý Mário, 5 Marcián
David

Turnaje se zúčastnili: David Pospíšil, Tomáš Leskovan, Richard Neuročný, Marek Kordula, Petr Zemánek, Mário Hollý, David Marcián,
Stanislav Koutský, Rostislav Blaha,
Filip Ivánek, Patrik Petrucha, Zdeněk
Novák madší.

Trenér: Mírovský Luděk starší,
vedoucí mužstva Novák Zdeněk.
Za vzornou reprezentaci všem
zúčastněným patří velký dík.
Steinhübel Marian
- sekretář oddílu

Akce základní školy
Naše škola se zapojila do akce Masarykova muzea
v Hodoníně - ,,Malujeme barvami země“. Je to 1.ročník
výtvarné soutěže česko-rakouského projektu.
Žáci čtvrtého a pátého ročníku v hodinách výtvarné
výchovy vytvořili plátna, na která malovali přírodními barvami z barevných jílů. Vzniklo tak šest obrazů,
doplněných dalšími přírodninami s názvy : Trilobiti, Dinosauři, Život pod zemí, První obyvatelé moře,
Dinotopie a Pod kořeny.
Ve Slovanském hradišti v Mikulčicích uskuteční
slavnostní vyhlášení této soutěže s doprovodným programem pro děti. Této akce se zúčastníme s vybranou
skupinou našich ,,výtvarníků“.
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Všechny výtvarné práce tohoto projektu budou
postupně vystavovány a prezentovány v Rakousku, které financovalo tuto soutěž z fondů EU.
Dne 16.6.2011 jsme se v letním slunečném počasí zúčastnili slavnostního vyhlášení vítězných obrazů. Všechny práce byly vystaveny v provizorní galerii
velkého stanu. Krásné zemité barvy, množství námětů
a různých technik působilo v záplavě obrazů nádherně.
Bylo opravdu co obdivovat .
Účast byla velká. Přijely také početné skupiny dětí
z Rakouska. Celý areál Slovanského hradiště byl
v Mikulčicích k dispozici dětem. Mohly se zapojit do
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tvořivých dílen, her, vyluštit text psaný Hlaholicí, nebo
jen tak si užívat příjemnou atmosféru.
Vybrat tři vítězná díla, muselo být pro porotu velmi
těžké. I když jsme se na pomyslných stupních vítězů
neobjevili, odměnou nám zůstává pěkné odpoledne,
nové výtvarné zkušenosti a inspirace do dalšího tvoření.
Každá škola obdržela upomínkové dárky a velký
originální plakát, na kterém jsou zachyceny všechny
obrazy jako mozaika ve tvaru zeměkoule. Kéž by každý
pohled na naši Zemi působil tak hřejivě.
Mgr. Liběna Lisá

MŠ - čarodějnice

MŠ - Den Země

MŠ - hrajeme divadlo

MŠ - krmení zvířátek

Soutěž v atletice Sokol

Soutěž v atletice Sokol
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Vacenovický zpravodaj vydává Obecní úřad Vacenovice, 696 06 Vacenovice 243.
Členové redakční rady neodpovídají za obsah, chyby a názory jednotlivých autorů příspěvků.
Redakční rada: Ing.Jana Bačíková, DiS., Ing.František Novák, Ing.Marta Grufíková, Ludmila Kacrová, Marcela
Tomašovičová, vám přeje příjemné prožití letních měsíců a dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků.
Náklad: 500 kusů
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