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Slovo starosty
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Vážení občané
dostává se Vám do rukou první vydání zpravodaje obce Vážany,ve kterém bychom Vás chtěli informovat o
činnosti v naší obci.Tyto informace se však k Vám budou dostávat s velkým zpožděním,protože zpravodaj bude
vycházet 1 x ročně.Z tohoto důvodu Vás žádám,pokud Vám není lhostejné dění ve Vážanech a chcete, aby se nám
všem v naší obci lépe žilo a obec dále vzkvétala a dařilo se nám vytvářet lepší životní podmínky přijďte na veřejné
zasedání zastupitelstva, kde informace budou novější a svými podměty můžete nám tuto situaci lépe řešit.
Jak se obecnímu úřadu podařilo zvelebit obec za předcházející volební období můžete posoudit z dalších stránek
tohoto zpravodaje.
K lepšímu vzhledu a tím příjemnějšímu a spokojenějšímu životu v naší obci může přispět každý z nás.Nejedná se o
mnoho a bez velkých finančních nároků,stačí jen pokud budeme udržovat pořádek před svými domky.Všichni
máme v dobré paměti,kdy naši rodiče a prarodiče s láskou pečovali o své předzahrádky a ženy se navzájem
předháněli,kdo vypěstuje pěknější květiny.
Vzhledem k tomu,že toto vydání vychází v prvním měsíci tohoto roku,kdy většina z nás rekapituluje rok minulý a
dává si předsevzetí do roku nového,byl bych rád,kdyby Vaše plány nebyly motivovány jen na shromažďování
majetku,ale promítla se v nich Vaše lidskost a láska k bližním.Abychom zanechali malicherných sousedských sporů
a každý ,aby se přičinil svým dílem o zvelebení obce,aby se nám a našim dětem zde žilo lépe.
Do roku 2003Vám všem přeji jménem svým i jménem celého obecního zastupitelstva,abychom se k sobě navzájem
chovali s úctou a porozuměním.Abychom tento i další léta prožili v lásce ,klidu a míru.
K tomu Vám přeji především pevné zdraví,klidné rodinné zázemí,mnoho úspěchů v osobním životě i v zaměstnání

František Drobil
starosta obce
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Volby v roce 2002

Parlamentní volby

Konané ve dnech 14. a 15. června 2002. Těchto voleb se zúčastnilo 207 z 315 voličů naší obce (2 hlasy byly
neplatné) tj. 66% voličů. Jednotlivé strany získaly:

Koalice KDU-ČSL,US,DEU
ČSSD
KSČM
ODS
Sdružení nezávislých
Akce za zrušení senátu
Strana zelených
Strana životní jistoty
Moravská demokratická strana
Naděje
ODA
Republikáni Miroslava Sládka
Strana zdravého rozumu
Strana venkova

hlasů

%

81
45
32
22
7
4
3
3
2
2
1
1
1
1

39,5
22
15.5
10.6
3.4
2
1.5
1.5
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5

Do parlamentu se nakonec dostali zástupci ČSSD, ODS, KSČM a koalice US-DEU, KDU-ČSL.

Senátní volby

1.kolo

Konané 25. a 26. října 2002. Těchto voleb se zúčastnilo 98 z 320 voličů naší obce (2 hlasy byly neplatné) tj. 30%
voličů. Jednotliví kandidáti obdrželi:
hlas;
%
Josef Vaculík
Josef Páč
Stanislav Mišák
Ladislav Šupka
Pavel Dohnal
Květoslav Tichavský
Jiří Deml

59
13
7
5
5
4
3

Do 2. kola postoupily Josef Vaculík a Květoslav Tichavský.
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61.5
13.5
7.3
5.2
5.2
4.2
3.1

2.kolo

Konané 1. a 2. listopadu 2002. Těchto voleb se zúčastnilo 178 z 320 voličů naší obce (10 hlasů bylo neplatných) tj
55,6% voličů. Jednotliví kandidáti obdrželi:

Josef Vaculík
Květoslav Tichavský

hlasů

%

130
38

77,4
22,6

Senátorem za volební obvod 81 se nakonec stal Josef Vaculík.

Komunální volby

Konané 1. a 2. listopadu 2002. Těchto voleb se zúčastnilo 228 z 320 voličů naší obce tj.71,25% voličů.
Jednotliví kandidáti obdrželi:
hlasů
Rostislav Langer
Antonín Měšťánek
František Drobil
Theodor Shottl
Miroslav Mudrák
Pavel Čechal
Martin Kolář
Antonín Šťastný
František Kutálek
Stanislav Bartoš
Michal Pavlíček
Věra Cvejnová
Jarmila Roubalíková
Antonín Vaculík
Libor Neuberger
Milan Soustružník
Radek Nevařil
Jan Jordán

179
160
148
149
145
128
116
110
107
96
85
83
80
80
71
66
62
59

Prvních devět kandidátů se stalo členy obecního zastupitelstva.

Investiční akce obce ve volebním období 1998 - 2002
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ROK 1 9 9 9
Dokončena a zkolaudována plynofikace obce
Předláždění cest a chodníků v trati Hliníky
Dokončen a zkolaudován vodovod Ořechov-Vážany
Opravy místních komunikace
Plynofikace Kulturního domu
Obecního úřadu
škoního bytu

2.947.000,201.000,314.000,180.000,78.000,42.000,70.000,-

ROK 2 0 0 0
Oprava kaple

196.000,-

dotace na tuto akci činily 50.000,Oprava kapličky
dotace
58.800,Kanalizace v humně č. 27
dotace
500.000,Oprava obecního úřadu

145.000,530.000,123.000,-

ROK 2 0 0 1
Oprava kaple

375.000,dotace

200.000,-

Tůň v trati „Boří“

149.000,-

dotace
77.000,Oprava kulturního domu
Oprava MŠ celkem
Předláždění chodníku od obchodu k autobusové zastávce
Oprava cesty u řadovek

180.600,48.000,117.000,119.000,-

ROK 2 0 0 2
Oprava místních komunikací
Generální oprava sociálního zařízení a umýváren v MŠ
Zpevnění cesty - pomocí pražců od autobusové zastávky
Oprava kulturního domu
Oprava křížů

Rok 2002 v ČZS Vážany.
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418.000,150.000,98.500,226.000,132.000,-

Rok 2002 byl pro naši organizaci rokem úspěšným. Můžeme konstatovat, že všechny námi plánované záměry pro
tento rok se uskutečnily a podařilo se nám přidat i něco navíc.
V naší každoroční práci si získaly již tradičně svoje místo akce, které jednak přispívají k obohacení společenského
a kulturního dění v obci a rovněž napomáhají prezentaci naší obce v celém regionu Slovácka.
K těmto tradičním akcím patřila v roce 2002 degustace vín a na ni navazující Josefovská výstava vín, která se
uskutečnila v neděli 17. března 2002. I přesto-že předcházející rok 2001 nebyl pro vinaře tím nejlepším rokem,
setkala se výstava s velkou podporou pěstitelů vína, kteří dodali na výstavu bezmála 400 vzorků v počtu 29 odrůd.
Na výstavě se prezentovali pěstitelé z 24 obcí našeho regionu. Téměř 400 návštěvníků (včetně pořadatelů, sponzorů
a oceněných vystavovatelů) je důkazem toho, že výstava vín pořádaná každoročně v naší obci si získala oblibu u
široké veřejnosti.
Další zdařilou akcí, kterou jsme v uplynulém roce uspořádali byla „Tradiční velikonoční zábava se Stříbrňankou“.
Právě tato dechová hudba je pro naši organizaci již dlouholetou součástí všech kulturních akcí s hudební produkcí,
které pořádáme. Díky osobnímu charisma kapelníka Stříbrňanky - Vojtěcha Horkého, který vždy dokáže navodit
bezprostřední vztah muziky a publika, vznikají tak pěkné a zdařilé společné kulturní akce. Nedávným důkazem
jsou i „Tradiční slovácké hody s právem“, jejímiž pořadateli v roce 2002 byla naše organizace.
U Stříbrňanky a jejím vztahu k naší obci si dovolíme ještě krátce zůstat: Počátkem prosince 2002 (8.12.) se nám
podařilo uskutečnit ve spolupráci a obecním úřadem a především s velkou podporou samotné kapely „Předvánoční
koncert se Stříbrňankou“. K této akci dal podnět kapelník Vojtěch Horký. Koncert byl malou oslavou 25 let naší
spolupráce s touto muzikou. Návštěvníci vánočního koncertu měli možnost poslechnout si zcela jiné podání kapely,
než jsme zvyklí při našich tradičních hodech apod. Nádherné vánoční melodie v podání Stříbrňanky a jejich sólistů
se slovním doprovodem kapelníka a konferenciérky navodily atmosféru pokojných a radostných svátků.
V roce 2002 byla naše činnost obohacena o tématický zájezd do Lednice a vinného sklepa v Šatově. Součástí
zájezdu byla návštěva největšího křížového sklepa v Příměticích, spojená s malou ochutnávkou vín a odborným
výkladem.
V činnosti našeho spolku jsou i další aktivity, v nichž se členové prezentují. Patří zde především aktivní účast na
degustacích vín pořádaných při výstavách v okolních vesnicích, provozování kuchyně v prostorách kulturního
domu, zajišťování sadbových brambor apod.
Všechny akce a další aktivity bychom ale nemohli uskutečnit bez podpory a vzájemné spolupráce všech našich
členů. Proto výbor organizace využívá právě této příležitosti k vyslovení velkého poděkování svým členům, ale i
ostatním občanům, kteří se na našich akcích ať už přímo či jinou formou aktivně podílejí. Této podpory a
spolupráce si upřímně vážíme. Pro naši malou obec je to cesta, která nás vede k zachování kulturních tradic a
společenského i kulturního života obce.
Zdroj: ČZS Vážany
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Činnost oddílu kopané TJ Slovácko Vážany v roce 2002
Ročník 2001/2002 - jaro 2002
Mužstvo mužů - IV. třída, skupina A
Po podzimní části tohoto ročníku tj. v roce 2001, kdy mužstvo skončilo na 1. místě a mělo bilanci 10 vítězství, 1
remíza a 2 porážky, skóre 47:15, počet bodů 31 skončilo mužstvo po jarní části tohoto ročníku na 3. místě s bilancí:
19 vítězství, 1 remíza a 6 porážek, skóre 87:36, počet bodů 58,
čímž byl splněn stanovený cíl tj. postup do okresní soutěže, což bylo vzhledem ke zvyšující se kvalitě mužstev v
této soutěži a také velkým zdravotním problémům v hráčském kádru v závěru soutěže nutno považovat za výrazný
úspěch. Mužstvo trénovalo pod vedením trenéra Petra Reinberka.

Mužstvo žáků - okresní přebor, skupina B
Po podzimní části tohoto ročníku tj. v roce 2001, kdy družstvo skončilo na 7. místě a mělo bilanci 6 vítězství, 3
remízy a 4 porážky, skóre 33:26, počet bodů 21, skončilo mužstvo po jarní části tohoto ročníku na 11. místě s
touto bilancí:
9 vítězství, 3 remíza a 14 porážek, skóre 66:65, počet bodů 30.
Společné družstvo žáků Vážan a Ořechova trénovalo pod vedením trenéra Víta Uhlíře pod názvem Ořechova.
Během roku se samozřejmě scházel ke schůzové činnosti výbor TJ Slovácko Vážany a byly organizovány brigády
při úpravě kabin, hřiště i přilehlého okolí. V létě byla dokončena výstavba nové zděné budovy občerstvení pro
diváky s příručním skladem pro hospodáře včetně zastřešení, vybudování zídek a úpravy okolních ploch, čímž byla
vytvořena malá „tribuna“. Tato akce byla nesmírně náročná jak po finanční stránce tak i organizační a dík patřil
všem členům TJ, složkám obce i občanům, kteří se spolupodíleli na realizaci této akce. Několikrát byl v tomto roce
uskutečněn také sběr železa, a to i po obci.
Na podzim byl také 2x uskutečněn sběr jablek v ovocném sadu v trati Loučka, kdy bylo nasbíráno celkem asi 12
tun jablek.
Pravidelně každý rok pořádá TJ Slovácko Vážany některou ze sportovních akcí pro občany Vážan.
Na základě příznivých ohlasů na turnaje v minikopané v roce 2001 pořádala TJ Slovácko Vážany dne 22.6.2002
již 2. ročník fotbalového turnaje v minikopané žáků, kterého se zúčastnilo 7 mužstev (3 družstva starších a 4
družstva mladších) a zvítězilo mužstvo starších žáků Medlovic a mladších žáků-hokejistů z Uh. Hradiště a dne
23.6.2001 již 3. ročník fotbalového turnaje v minikopané mužů, kterého se zúčastnilo 5 mužstev z Vážan („A“
mužstvo a internacinálové), Medlovic, Tupes a Břestku a zvítězilo mužstvo z Medlovic.
V sobotu 22.6.2002 se také na hřišti ve Vážanech konalo společné posezení hráčů, funkcionářů a příznivců fotbalu
k příležitosti ukončení úspěšné sezóny 2001/2002 zakončené postupem do vyšší soutěže.
V průběhu léta se fotbalové mužstvo mužů zúčastnilo 2 fotbalových turnajů a to 28.6.2002 na Velehradě (3. místo
ze 6 účastníků) a 14.7.2002 v Buchlovicích (3. místo ze 4. účastníků).

Ročník 2002/2003 - podzim 2002
Mužstvo mužů - okresní soutěž
Jako nováček okresní soutěže skončilo po kvalitních výkonech zejména na hřištích soupeřů po podzimní části
tohoto ročníku naše mužstvo na 3. místě s bilancí:
6 vítězství, 4 remízy a 3 porážky, skóre 26:19, počet bodů 22.
Vzhledem k skutečnosti, že naše mužstvo bylo nováčkem soutěže je nutno považovat umístění po podzimní části za
velmi dobré. Ještě cennější však byl fakt, že ani jeden ze soupeřů nás herně nepřevyšoval a naopak v průběhu
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soutěže jsme si vybudovali značný respekt, což bylo pro řadu lidí velkým překvapením. Jenom škoda zbytečně
ztracených bodů v domácích utkáních s mužstvy Kostelany a Huštěnovice a také porážky v 2x odloženém utkání na
hřišti O.N.Vsi „B“ posílené o hráče „A“ mužstva v úplném závěru sezóny po 14 denní herní přestávce našeho
mužstva.
Mužstvo trénovalo pod vedením trenéra Petra Reinberka z Uh. Hradiště.
V sobotu 9.11.2002 se ve sklepě Royal v Žeravicích konalo vydařené společné posezení hráčů, funkcionářů a
příznivců fotbalu k příležitosti ukončení úspěšné podzimní části sezóny 2002/2003.

Mužstvo žáků - okresní přebor, skupina B
Po podzimní části tohoto ročníku skončilo společné mužstvo žáků Vážan a Ořechova na 3. místě s následující
bilancí:
7 vítězství, 2 remízy, 2 porážky, skóre 33:19, počet bodů 23.
Mužstvo opět po dohodě s funkcionáři Sokola Ořechov vystupovalo pod jejich názvem a trénovalo pod vedením
trenérů z Ořechova.

Zapsal: M. Soustružník
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Junák Vážany 2002

Historie Junáka ve Vážanech není příliš dlouhá. Organizace Junák vznikla v naší obci na jaře roku 1998
za pomoci polešovického skautského střediska "Jantar," do něhož také spadáme. Dříve se vážanský oddíl
skládal z chlapců i dívek, ale v minulém roce jsme museli chlapecký oddíl rozpustit pro malý počet členů
a také proto, že se nenašel ochotný vůdce. Škoda. Nyní je to tedy čistě dámská jízda.
Cílem Junáka je: "Vychovat charakterního člověka, dokonale připraveného pro život." Toto se uvádí
v příručkách a zní to moc učeně. Faktem ale je, že se snažíme, aby se děti na základě vhodné motivace
učily plnit své povinnosti, aby se učily správnému chování v různých situacích, aby nabyly sebevědomí a
objevily, co v nich doopravdy je. Kromě toho usilujeme také o to, aby našly vztah k přírodě, k lidem, k
pravdě a lásce.
Základem činnosti jsou schůzky jedenkrát v týdnu. Zde se mladí skauti seznamují se skautskou ideou
- plní různé úkoly, hrají hry apod. Činnost je obohacena několikadenními výpravami např. na skautskou
hájenku v Osvětimanech, ale hlavně jsme v kontaktu se skauty po celé republice, kteří nám vždy ochotně
poskytnou nocleh. Tyto výpravy bývají někdy docela náročné a skauti zde překonávají sami sebe. Na
konci celoroční činnosti se v červenci koná čtrnáctidenní tábor, který je ve velké oblibě. Kromě zábavy a
skotačení na výletech a táborech mají skauti možnost se vzdělávat na rozličných kurzech nejen v
republice, ale i mimo ni. Své dovednosti a znalosti pak mohou ukázat na různých skautských přehlídkách
a závodech (ale se spartakiádou to nemá nic společného).
Skauti ale nežijí jen tak uzavřeně před okolním světem, ba právě naopak. Důležitou náplní naší
činnosti je pomoc lidem, přírodě apod. Proto se i náš oddíl podílí každoročně na tříkrálové sbírce; pořádá
různá představení (vánoční a ke Dni Matek), z nichž je výtěžek věnován na charitativní či jiné účely.
Dále pak každý rok organizujeme sběr papíru, na Štědrý den roznášíme Betlémské světlo a do lesa
nosíme zvířátkům "pamlsky."
Škoda jen, že jsou Vážany tak malé a je zde tedy málo dětí. V září vždy pořádáme nábor nováčků a
loni se nám povedlo přilákat holky z Ořechova a Tučap. Přihlásit se může kdykoli kdokoli, všechny s
radostí uvítáme.
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Rok 2002 v SDH Vážany
Po dlouhá léta se název Sdružení dobrovolných hasičů ve Vážanech spojoval jen s
organizováním tradičních Vážanských hodů. V posledních letech se ale toto sdružení snaží
aktivněji spolupracovat s obecním úřadem na povinnostech vyplývajících ze zákona a více se
věnovat také dorostu. V předminulém roce bylo obnoveno již zastaralé vybavení zbrojnice.Byly
kompletně nahrazeny 30 let staré hadice za novou sadu požárních hadic a rovněž poškozené
savice byly nahrazeny novými..
Nejdůležitější akcí v letošním roce byla výměna požárního vozidla .Po několika letech se obecní
zbrojnice dočkala nového automobilu. Starý automobil T 805, který skončil svou službu v naší
obci byl odprodán do soukromého musea vozidel TATRA. Nový automobil AVIE A21 byl v
průběhu roku přestavěn do vyhovující podoby a přestříkán tak, aby odpovídal požadavkům na
požární vozidlo.

Tradiční okrsková soutěž hasičských družstev je akce, které se vážanský sbor každoročně
úspěšně zúčastňuje. Již po tři roky SDH zastupuje i družstvo žen, které však po předchozích
celkem úspěšných letech (3. místo v Tučapech v roce 2000) v letošním roce do pohárových
soutěží nezasáhlo.
Úkolem do dalších let je především plnění zákonem stanovených povinností obce (zabezpečení
požární ochrany, civilní obrany a preventivních činností v obci) a vytvořit pro OU a celou obec
technickou podporu v jeho činnostech.
Zcela jistě se SDH bude i nadále věnovat pořádání hodů a bude podporovat i další kulturní akce
v naší obci.
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Obecní pečet, znak a prapor
Stará obecní pečeť obce Vážany má v pečetním poli vinný hrozen mezi dvěma vinařskými noži, vně obrácenými
s opisem majuskulou SIGILLV COMVNITATV PAGV WAZAN.

Z tohoto motivu vychází také některé razítka používané obecním úřadem:

Razítko z roku 1886

Razítko z roku 1917

Je však znám i motiv tří zkřížených klasů, který byl v minulosti použit na obecních razítkách:

Razítko z rroku 1905

Razítko z roku 1943

Nový obecní znak a prapor obce byl heraldikem navržen a parlamentem schválen v roce 2000. Autor návrhu spojil
motiv rohu z erbu Mikšíka z Rohu (bzenecký purkrabí – jeho rod zakotvil ve Vážanech na dobu více než 130 let)
s vinnými hrozny. Zemědělský charakter obce je symbolizován zelenou barvou štítu a listu praporu.
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O novém roku a třech králech

1.leden - Nový rok - svátek Panny Marie.
Na Nový rok se všichni v obci zdravili na potkání, přáli si štěstí, zdraví a Boží požehnání.
Děti nosily svým babičkám koláč (dědům na Štěpána). Mezi lidmi se tradovalo pořekadlo Jak na Nový
rok, tak po celý rok a všichni se snažili prožít příjemný a klidný den. Mnozí doufali, že pokud budou mít
v kapse peníze, budou je mít po celý rok. Věřili, že pokud do domu vstoupí jako první mladý člověk,
bude v rodině po celý rok štěstí. Na oběd nesměla hospodyně připravit nic opeřeného, aby štěstí
neuletělo, a když už přichystala třeba kuře, vždy mělo uřezaná křídla. Nesmělo viset prádlo, aby se ženy
neutrápily. K obědu hospodyně uvařila čočkovou či hrachovou polévku, aby i peněz bylo po celý rok
dostatek. Lidové rčení uvádí Na Nový rok o slepičí krok, na tři krále o krok dále. Nikde není psáno
kolik mudrců od východu se přišlo poklonit narozenému Ježíšku, avšak později se ustálil počet na tři,
podle přinesených darů. Jejich jména se tradují jako Kašpar, Melichar a Baltazar. Jesličky byly od tohoto
dne obohaceny postavami Tří králů. V kostele kněz světil tříkrálovou vodu, kadidlo a křídu. Děti,
převlečeny za tři krále, na hlavě s papírovou korunou a křížem, s vousy z koudele či vaty, oblečeni
v dlouhých bílých košilích přepásaných provazem nebo stuhou, Baltazar se začerněnými tvářemi, chodily
dům od domu a zpívaly písně, které vypravovaly o Třech mudrcích z Východu.
Dveře popisovaly svěcenou křídou a velkými písmeny K + M + B s příslušným letopočtem. Pro
každou rodinu takto označené dveře znamenaly ochranu před neštěstím a pohromou. Za koledu dostávaly
nějaký peníz nebo něco k snědku. Po tomto dnu se ve většině rodin odstrojoval vánoční stromeček, někde
jej ponechávali až do Hromnic.

5.1.2003 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka pro oblastní charitu v Uherském Hradišti, která vynesla
částku 8.440,-Kč.
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Údaje o obci
První zmínka o obci v roce

1220 (sídliště zde existovalo pravděpodobně již
v roce 1050 možná i dříve).
Katastrální rozloha
373 ha
Nadmořská výška
320 m.n.m.
Vážany leží na vyvýšenině Vážanské vrchoviny (součást Kyjovské pahorkatiny).
Počet obyvatel
392
Z toho dospělí nad 18 let
340

Pohyb počtu obyvatel v obci za rok 2002:
Narození:
Gajdůšek Petr
Lechner Ladislav
Brhel Marian

12.3.2002
9.4.2002
17.9.2002

č.175
č.152
č.158

Janíková Josefa
Novotná Anna
Králík Vladimír
Kašpárek Zdeněk
Hodonský Stanislav
Ing.Doležal Pavel
Svobodová Marie

12. 2.2002
14. 2.2002
13. 4.2002
19. 4.2002
11. 6.2002
3.11.2002
19.12.2002

č.30
č.149
č. 65
č.4
č.83
č.102
č.108

Lechner Ladislav
Galář Libor
Galářová Lenka
Haluška Josef
Halušková Jarmila
Jurča Martin

6. 3.2002
22. 4.2002
22. 4.2002
1. 7.2002
1. 7.2002
21. 8.2002

č.152
č.173
č.173
č.127
č.127
č.162

Březinová Františka
Náplavová Kateřina
Náplavová Štěpánka
Roubalík Jiří
Horáčková Veronika
Janíková Marie
Večeřa Jaroslav ml.
Ing.Toušová Milena
Touš Milan

16. 1.2002
18. 3.2002
18. 3.2002
12. 4.2002
12. 4.2002
27. 5.2002
6. 6.2002
31. 7.2002
2. 9.2002

č.138
č.18
č.18
č.67
č.67
č.25
č.33
č.111
č.111

Zemřelí:

Přihlášeni:

Odhlášeni:
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Blahopřání
Všem kteří se v roce 2002 dožili významných životních jubileí blahopřejeme.

Leden
Šoustková Anežka
Máčala Jaroslav

80 let
50 let

Hyžáková Anežka
Šoustek Josef
Drobil František

60 let
50 let
50 let

Únor

Březen
Klega Petr

50 let

Duben
Sýkora František
Pavlíček Ignác

50 let
50 let

Květen
Novák Josef

50 let

Červen
Vlčková Marie

70 let

Červenec
Slezák Josef

60 let

Srpen
Pavlíček Jaroslav

50 let

Janíková Josefa
Špendlíková Antonie
Měšťánek František

90 let
70 let
70 let

Říjen

Prosinec
Třísková Filomena
Lesa Antonín

80 let
50 let
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Odjezd autobusů z… a do… Vážan
Vážany
Polešovice
Uh.Hradiště
Vážany
Polešovice
Uh.Hradiště

Uh.Hradiště
Polešovice
Vážany
Uh.Hradiště
Polešovice
Vážany

x
4.37
4.41
5.08
x
11.24
11.29

x
5.03
5.09
5.37
x
12.54
12.57
13.23

Ne
5.13
5.17
5.45
Ne
12.58
13.03
13.35

x
5.52
5.56
6.21
x
13.35
13.39
14.05

x
6.45
6.48
7.15
x
15.09
15.13
15.41

x
7.04
7.09
7.37
x
15.39
15.43
16.08

So
7.09
7.13
7.40
x
17.15
17.19
17.40

x
7.15
7.20

x
5.10
5.28
5.32
x
14.10
14.41
14.45

x
6.00
6.28
6.32
x
14.40
15.16
15.20

x,So
6.25
6.50
6.54
x
14.50
15.17
15.21

x
6.35
6.57
7.01
x
15.15
15.47
15.51

Ne
7.20
7.46
7.50
x
16.10
16.37
16.41

x
7.35
7.58
8.02
Ne
16.15
16.44
16.48

x
8.40
9.10
9.14
x
17.10
17.43
17.47

x
10.10
10.44
10.48
x
18.15
18.46
18.49

Ne
17.16
17.20
17.45

x
7.19
7.24
7.47
x
18.02
18.08
18.33

x
8.19
8.23
8.53
x
20.40
20.44
21.14

x
9.59
10.03
10.34

x
12.00
12.32
12.35

So
12.05
12.35
12.39
x
22.40
23.12
23.16

x
12.45
13.14
13.17

19.15
19.48
19.52

Pracovní doba na OÚ ve Vážanech

Po
Út
St
Čt
Pá

Pracovnice OÚ
12.00-18.00
7.30-13.30
9.00-17.00
7.30-13.30
7.30-12.30
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Starosta obce
16.30-18.00
-

