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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží konec adventní doby, přichází vánoční svátky, pro děti, a i pro mnoho dospělých nejkrásnější svátky v roce.
V nadcházejícím roce 2020 čeká naši
obec Vážany významné jubileum. V kronikách se můžeme dočíst, že první písemná zmínka o Vážanech se datuje do roku
1220 – tedy naše obec bude slavit 800. výročí. V tuto chvíli finišují přípravy na vydání knihy o naší obci, která bude při této
významné příležitosti vydána. Ve dnech

19. - 21. června 2020 se v naší budou konat oslavy výročí, proběhne i křest publikace o naší obci a další bohatý kulturní
program.
Budu velmi ráda, pokud se při oslavách
potkám s Vámi, a i s vážanskými rodáky,
kteří už zde nežijí, ale rádi se sem vrací.
Podrobné informace k připravovanému
programu se k Vám dostanou v průběhu
jarních měsíců příštího roku.
O tom, co se v obci dělo v roce uplynulém se dozvíte na dalších stránkách Zpra-

vodaje. Děkuji všem členům spolků, zastupitelům obce, všem občanům, kteří jste
jakkoli přispěli k tomu, aby se ve Vážanech
spokojeně a dobře žilo.
Přeji Vám všem krásné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a ať ten „náš“ příští
rok – rok 2020 je pro Vás naplněný zdravím, láskou, šťastnými chvílemi se svými blízkými, optimismem, spokojeností
a smysluplnou prací.
Markéta Pavlíčková

„Všem občanům přejeme
požehnané vánoční svátky,
veselého Silvestra a v roce 2020
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti“
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Mateřská škola Vážany
Rok 2019 byl v naší školce ve znamení velkých změn. Tou
nejvýznamnější je asi kompletní obměna pedagogického sboru. Do funkce ředitelky MŠ byla jmenovaná od 1.1.2019 Alžběta Hrančíková, Dis., vystřídala stávající p. ředitelku Hanu
Rubanovou, která s koncem roku 2018 odešla do starobního
důchodu. Paní učitelku Kamilu Svobodovou, která byla od ledna v dlouhodobé pracovní neschopnosti, zastoupila nejprve p.
učitelka Kateřina Jílková a od září ji trvale nahradila p. učitelka
Denisa Fabíková. Ráda bych touto cestou oběma paní učitelkám poděkovala za vše dobré, co pro naši školku udělali.
Další změny se týkaly materiálního zázemí školky. Přes
léto došlo k výměně koberce, pustili jsme se do velkého úklidu
suterénu MŠ, zakoupili se nové boxy na hračky a nábytek do
herny a zmodernizovali jsme i ICT vybavení. Z důvodu většího
počtu docházejících dětí do MŠ jsme provedli přestavbu herny
a ložnice.
Dalšími novinkami pro letošní školní rok je zařazení hry na
flétničky do výuky pro děti, logopedická prevence u dětí – MŠ
spolupracuje se SPC Uherské Hradiště s paní logopedkou Mgr.
Ivou Chudobovou nebo změna v předlaveckém výcviku. Nově
budeme jezdit do aquaparku v Uherském Hradišti, a to se všemi dětmi, nejenom s předškoláky.
Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo školku 17 dětí,
v červnu jsme se rozloučili se 4 předškoláky a u zápisu byly
pouze 2 děti. Po menších obavách, jak vlastně začneme nový
školní rok, přišlo velké překvapení v podobě 6 dětí přihlášených z jiných mateřských škol – což nás velice těší. Letošní rok
máme také ve znamení příprav na školní docházku, jelikož tuto
přípravu intenzivně zahájilo 11 dětí (rekordní počet našich
předškoláků).
Snažíme se pro děti stále vymýšlet nové aktivity a program
pro zpestření v MŠ. Každý měsíc organizujeme pro děti divadlo
v MŠ nebo navštěvujeme akce v Uherském Hradišti. V únoru
jsme se například s Lišákem Foxíkem učili dopravní výchově
a užili jsme si karneval. V březnu jsme vyrazili za kulturou do
Slováckého divadla nebo na představení Tetiny o jaru. V dubnu
jsme v Uherském Hradišti shlédli pohádku, různobarevně se
oblékli v barevném týdnu, ve výukovém programu zjistili „Jak

Canisterapie v MŠ
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se žije lidem s postižením“, oslavili Den Země ve skanzenu na
Rochusu a s rodiči se prošli při lampionovém průvodu k výročí
osvobození obce. V květnu jsme si připravili pro maminky vystoupení ke Dni matek a tento program pak předvedli i na DPS
pro seniory. Na výlet jsme vyjeli do Selského domku v Kněždubu a do hvězdárny ve Veselí nad Moravou. Červen jsme zahájili oslavou Dne dětí na farmě v Tučapech. Pak jsme sportovali
na atletických závodech v Uherském Hradišti, chytali ryby na
srubu ve Vážanech a celý školní rok jsme společně ukončili
s rodiči při táboráku spojeném s rozloučením s předškoláky.
Nový školní rok byl zahájen exkurzí po obci, nahlédli jsme pod
pokličku obecního úřadu a velmi milého přivítání se nám dostalo i v místní knihovně a obchodě. V říjnu proběhla tradiční
Drakiáda s rodiči. V listopadu měla u dětí velký úspěch Canisterapie (cvičení s pejskem) a velmi vydařenou akcí v adventním čase byl výlet do Selského domku v Kněždubu, kde děti
mohly zažít atmosféru vánoc z dob našich babiček a dědečků.
V prosinci jsme nejdříve připravili pro rodiče vánoční dílničky s posezením, poté nás navštívil Mikuláš s andělem a čertem
a předvánoční čas jsme s dětmi završili přespáním ve školce
s čekáním na Ježíška a jeho nadílku. Chtěla bych tímto poděkovat všem rodičům a sponzorům naší školky, díky nimž mohla
být nadílka opravdu bohatá.
V příštím roce nás opět čeká spousta aktivit, ať už sportovních či kulturních. V dubnu budeme naši školku reprezentovat na Slovácké přehlídce mateřinek a tou asi největší událostí
bude podzimní oslava 40. výročí založení MŠ Vážany.
Závěrem bych chtěla všem dětem odcházejícím po letních
prázdninách do základní školy popřát radostný přestup, hodně
kamarádů kolem sebe a my se už těšíme na nové ratolesti, které
přivítáme v září 2020 v naší školičce.
Jménem celého kolektivu MŠ chci ještě jednou poděkovat
všem, kteří nás v tomto roce jakýmkoli způsobem podporovali
a popřát všem občanům a dětem krásné vánoční svátky plné
klidu, pohody a lásky v kruhu rodinném.
Alžběta Hrančíková, Dis.
ředitelka MŠ Vážany

Rybolov na srubu

Den dětí – Farma Tučapy

Zpravodaj 2019

Karneval v MŠ

Den země – skanzen Rochus

Výlet – selský domek Kněždub

Atletické závody – Uherské Hradiště

Naučný program – „jak se žije lidem s postižením“

Hra na flétničky

Děcka z Vážan
V roce 2019 se náš kroužek skládal ze
7 tanečníků a 13 tanečnic. Přibyl nám jeden tanečník, který díky svému talentu se
všechno brzy naučil. Někteří členové sice
dávali přednost sportovním kroužkům,
které jsou tanci velkou konkurencí, ale
i přesto se snažili docházet na zkoušky. Tak
se nám podařilo nacvičit a vypilovat pásmo Zabijačka. Díky tomuto pásmu jsme
byli pozvání na přehlídku dětských souborů do Uherského Hradiště, což byla naše
největší akce roku 2019.
Milé bylo také pozvání od souboru
Pentlička a Děcka z Buchlovic na jejich již
tradiční Dětský krojový ples v Boršicích,
který se konal 26. ledna 2019. Lákadlem
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pro nás byla opět tombola, soutěž o nejlepšího tanečníka a tanečnicu, také nazývaná
mašličková, kdy krojovaný tanečník nebo
tanečnice vyzve k tanci rodiče nebo členy ze souboru a ti jim pak za tanec koupí
mašličku. Králem parketu se stane ten, kdo
má nejvíce mašliček. Nácvik nových tanců
nás letos učil soubor Dolinečka ze Starého
Města.
Velkou společnou akcí našeho souboru byla již zmiňovaná účast na soutěži
v Uherském Hradišti, která se konala 17.
března 2019. Nešlo nám ani o to vyhrát,
i když namotivovaní jsme byli, ale poznat
další soubory, kterých bylo dohromady
asi 10, a dát o sobě vědět. Samotné soutěži

předcházela prostorová a zvuková zkouška.
Celé pásmo s námi sehrála CM Dolinečka
s primáškou Veronikou Ilíkovou. Zkouška proběhla hladce, pak následoval oběd
a losování pořadí vystupujících souborů.
Vystupovali jsme v druhé polovině, což
byla výhoda, protože jsme měli dost času
na oblečení do krojů. Samotné vystoupení
s námi prožívali i rodiče v obecenstvu, což
nám i velmi pomohlo. Soutěž jsme nevyhráli, ale členové souboru byli porotou pochváleni za hezké a nápadité pásmo.
Jaro jsme společně přivítali Vynášením
Moreny na místní hřiště, kde jsme ji zapálili a společně jsme si pak přinesli do svých
domovů létečka – symboly jara.
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Další velkou akcí tohoto roku bylo určitě Setkání dětských souborů, které pořádal MPS Chlapi z Vážan a OÚ. 19. května
vystoupilo ve Vážanech přes 150 dětí se
svými cimbálovkami. Pozvanými soubory byly: Pentlička z Boršic, Dolinečka
ze Starého Města, Polešovjánek a Děcka
z Ořechova. Celé odpoledne se odehrávalo na kulturním domě ve Vážanech, kde
v sále bylo přes 200 diváků a kdy si měl
každý soubor připravit asi 15 minutové
vystoupení. Celé odpoledne se vydařilo
ke spokojenosti nejen účinkujících, ale
i pořadatelů.

Setkání souborů Vážany

Po prázdninové pouze přišla opět doba
příprav na tradiční hody. Letošní pásmo jsme pojali trochu ,,retro“, protože do
poslední chvíle nikdo nevěděl, zda hody
budou či ne, a tak na nacvičování nového
pásma nebyl čas.
Od října jsou naše zkoušky každé pondělí od 17 hodin na Kulturním domě ve
Vážanech. Připravujeme se na vystoupení
k Vánočnímu stromu, které se bude konat
23. prosince 2019 a také na oslavu našeho
5. výročí oficiálního působení v obci, které
se bude konat 4. ledna 2020 a proběhne na
KD ve Vážanech. Těšíme se na vás.

Krojový ples v Boršicích 26. ledna
Vynášení Moreny 7. dubna
Krajská soutěž v Uherském Hradišti
17. března
Setkání dětských souborů ve Vážanech
19. května
Hody 14. září pásmo tradičních tanečků
Vystoupení vánočnímu stromu
23. prosince Vystoupí Čertiska a Andělé
Oslava 5 let našeho souboru
4. Ledna 2020 pásmo Loupežníci

Setkání souborů Vážany

Hody 2019

Hody 2019
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Vynášení Moreny

Setkání souborů

Setkání souborů Vážany

Krojový ples

Setkání souborů Vážany

Uherské Hradiště

Setkání souborů Vážany
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Junák – oddíl Slunce Vážany
Dny se krátí, venku už je chladno a to znamená, že je čas opět
shrnout naše skautské dění v uplynulém roce.
Na začátku bych se ráda vrátila na prosinec 2018. Na druhý svátek vánoční jsme totiž hrály vánoční divadlo, tentokrát
pohádku Princezna ze mlejna. Divadlo mělo dle ohlasů velký
úspěch a já musím holky moc a moc pochválit za jejich zodpovědnost a skvělé herecké výkony.
První lednový víkend jsme se jako každý rok zúčastnily Tříkrálové sbírky ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště.
Po docela dlouhé době jsme se v únoru zúčastnily zimních
skautských závodů dvojic s názvem Rikitanův memoriál, na který jsme vyslaly 3 hlídky. Závody se konaly ve Starých Hutích.
Nejlépe se umístila dvojice Liduška Pavlíčková a Terka Šimíková, které se ve své kategorii umístily na skvělém 3. místě!
Den sesterství jsme letos slavily trochu jinak, ale zase s jídlem :-) V klubovně jsme si udělaly pohoštění, zahrály hry a strávily spolu pěkný čas.Společně s polešovickými světluškami jsme
se v březnu zúčastnily Vítání jara na hájence v Osvětimanech.
V dubnu naše skautky čekal Svojsíkův závod. Letos se konal
v Suché Lozi. Je to závod skupin cca 6 skautů nebo skautek. Holky závod neběžely podle fáborků, jak byly zvyklé, ale musely si
sami hledat stanoviště pomocí mapy. Pro holky to byla hlavně
velká zkušenost a jsme rády, že se zúčastnily.
Poté nás čekala pro nás velmi důležitá akce a to Oslavy 20
let našeho oddílu. Akce se konala na fotbalovém hřišti. Bylo
nachystané malé občerstvení a spousta stanovišť. Děti si mohly
zkusit střelbu z luku a ze vzduchovky, slalom, hod na cíl a mnoho
dalšího. Myslíme, že se akce povedla, a to také zásluhou dalších
vážanských spolků, které nám s oslavami pomohly a zúčastnily
se, jsou to: sportovci, Děcka z Vážan a včelaři. Moc děkujeme.
Jsme rády, že vážanské spolky takto drží u sebe.
V létě jsme jely společně s polešovickými světluškami
a skautkami do Osvětiman ke skautské hájence na tábor. Letošní
táborové téma byl Robinson Crusoe a holky si musely postavit
loď, aby se dostaly zase zpátky. Čekalo je stavění přístřešků, lovení zvěře a boj s kanibaly.
V září jsme se opět sešly v naší klubovně. Změnili jsme, ale
trochu časy našich schůzek. Nově se scházíme: světlušky ve středu od 17.00 do 18.00 a skautky v pátek od 17.00 do 18.00 v klubovně v 1. patře Kulturního domu. Hlavní vedoucí oddílu je
Marcela Šimíková, zástupce vedoucí je Markéta Soustružníková.
Světlušek nám chodí 5 a skautek 9.
Na konci září se ještě samotné skautky vydaly na výpravu
do Osvětiman, kde luštily šifry a vyráběly památku na uctění
Zikmunda II. Berchtolda.
Na začátku listopadu již tradičně pořádáme Strašidelnou zahradu. I když už byla docela zima, dětí, co se nebálo, bylo hodně.
Musíme pochválit naše skautky, i když jim byla zima, statečně
zvládly své stanoviště.
V prosinci nás ještě čeká tradiční Mikulášská besídka v Polešovicích, zvířátkům do lesa přineseme něco na zub a na Štědrý
den nás uvidíte při roznášení Betlémského světla :-)
Děkujeme obecnímu zastupitelstvu za celoroční finanční
podporu, rodičům za jejich pomoc při akcích a dětem za jejich
nadšení a energii, po celý rok.
Přejeme Vám klidné prožití Vánočních svátků, hodně štěstí,
zdraví, lásky a spokojenosti v roce 2020.
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Vánoční představení Princezna ze mlejna

Tříkrálová sbírka

Rikitanův memoriál

Zpravodaj 2019

Den sesterství

Stupně vítězů

Svojsíkův závod

Výročí 20 let našeho oddílu

Výprava skautek

www.obecvazany.cz
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strana 7

Příměstské tábory ve Vážanech
Letošní nabídka témat příměstských
táborů byla Sportujeme a Cestujeme.
Na první turnus se přihlásilo 18 dětí (
všichni z Vážan). Oba tábory opět probíhaly v prostorách kulturního domu a obědy nám vařili ve školní kuchyni v Polešovicích. Dopolední i odpolední svačinky
jsme si však připravovali sami.
Sportovním hitem byla hra brainball,
kterou jsme hráli téměř každý den. Další
oblíbenou hrou byla vybíjená na kapitána
a kolotoč. Během tábora jsme se vydali
i na kolech do nejmenší obce kraje Hostějova. Kola nám před jízdou zkontroloval
odborník z Besipu pan Pátik. Jako tomu
bylo loni, tak i letos jsme si zajeli zahrát
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Lasergame do Uherského Hradiště, kde
jsme si to opět užili. Po obědě nám četla babička Maruška Brzicová, tentokráte
příběh malé dívenky Pollyanny.
Druhý turnus byl věnovaný cestování,
a to především cestování v čase. Vzhledem k tomu, že málokdo zná historii
Vážan, snažily jsme se dětem přiblížit historii obce. Četly jsme jim z kroniky, ukazovaly jsme jim fotky významných budov,
a dokonce jsme i navštívili některá zapomenutá i známá místa naší obce. Také
jsme dětem přečetly něco málo o Kateřině z Doloplaz, která byla jediná majitelka
Vážan.
Kluci a holky měli pak při orientač-

ním běhu prověřit své vědomosti z historie obce. Zajímavá exkurze byla návštěva
místní kaple sv. Josefa a to až ke zvonici.
Někteří byli v kapli prvně, ale jiní ji znají
velmi dobře.
V závěru týdne jsme jeli do Uherského Hradiště podívat se a navštívit některé
známé a významné památky a budovy tohoto královského města.
V obou termínech panovala dobrá nálada a krásné počasí.
Už se těšíme na další rok 2020, kdy
tábory proběhnou v termínech 13. – 17.
července a 10. – 14. srpna 2020.
Těšíme se na vás!!!
Renata a Helena Šťastná

Zpravodaj 2019
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Místní organizace
Českého svazu zahrádkářů
Činnost naší organizace se každoročně zaměřuje mimo jiné na akce, ve kterých se prezentují vážanští vinaři i vinaři z okolí. Mezi takové akce se řadí košt
vína, který je pořádán pravidelně v měsíci březnu a nebylo tomu jinak ani v roce
2019.
V sobotu dne 16. března v odpoledních hodinách ožil sál kulturního domu
ve Vážanech účastí cca 200 přátel vína.
Pro tyto bylo přichystáno k ochutnání
celkem 416 vzorků vín, z toho bílých 268,
červených 127 a 21 vzorků rosé, které
dodalo celkem 173 vystavovatelů ze 22
obcí. Vážanští vinaři nabídli k ochutnávce 104 vzorků. Samotné ochutnávce, jako
vždy předcházelo hodnocení vzorků vín
degustačními komisemi v neděli dne 10.
března, kdy 42 degustátorů, rozdělených
do 11 komisí po ochutnání přidělilo jednotlivým vzorkům vín počty bodů. Mezi
nejlepší vzorky v odrůdách bylo zařazeno celkem 28 vín a jednalo se o vzorky,
které měly vyšší ohodnocení, než 18,6
bodů. Nejvyšší ohodnocení ve výši 19,3
bodů získali pěstitelé: Kutálek František
z Vážan a Ing. Tománek Alois z Boršic.
Nejlépe ohodnocený vzorek vín – ročník 2018 získal Ing. Milan Soustružník
z Vážan s 19,2 body. Cenu starostky obce
/soutěž vín vážanských vinařů, jejíž podmínkou je přihlášení 5ti a více vzorků/
získala již po několik let
Formanová
Stanislava se součtem 94,2 body, druhé
místo Ing. Šťastný Antonín s 92,8 bodů
a třetí místo Kaštánek David s 92,6 body.
Do soutěže se přihlásilo celkem 13 vážanských vinařů. Všichni ohodnocení
získali skleněnou číši se znakem obce
Vážany. K příjemnému odpoledni vyhrávala folklorní skupina Litavan Kunovic,
zazpívali členové souboru „Chlapi z Vážan“ a nechybělo ani chutné občerstvení
v podobě teplých jídel i jiných pochutin,
připravené vážanským kuchařem Danem
Žádníkem. Ke zdárnému průběhu akce
přispělo i 22 podnikatelů finančními příspěvky.
Jako již po několik let se vážanští zahrádkáři vydávají na zájezd. Dne 4. května t.r. vyjeli autobusem na Jižní Moravu
do Vrbic, kde místní vinaři otevírali svoje
sklepy za jarním putováním po sklepech
s názvem „Z kopca do kopca“. Bylo ote-
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vřeno kolem 30 sklepů a účastníci zájezdu
měli možnost v rámci volné ochutnávky
se setkat nad skleničkou vína a zhodnotit
jejich dobrou i méně dobrou kvalitu. Nechyběla ani možnost občerstvení ve formě
guláše i jiných druhů jídel.
Za hezkého slunného počasí se již
po několik let sešly v trati Loučka děti
ze všech věkových kategorií včetně jejich
rodičů i ostatních občanů, aby příjemně
strávily jeden den z posledních prázdninových dnů. Jako každoročně tuto akci
uspořádala naše organizace za spolupráce
obce i dalších dobrovolníků. Sportovní
i zábavné disciplíny byly obdobné jako
v minulých letech, pouze plavba na lodičkách chyběla vzhledem k tomu, že v rybníce nebyl dostatek vody. Děti v počtu 54
se vyřádily na závěr odpoledne na diskotéce a všem chutnaly langoše čerstvě smažené ve srubu u rybníka a byly k dispozici i další pochutiny včetně občerstvení
ve formě tekutin. Jako pořadatele nás ale
mrzí malá účast vážanských dětí.
Dne 10. listopadu v odpoledních hodinách se sešli vážanští vinaři v zasedačce
obecního úřadu k ochutnávce Svatomartinských vlastních přinesených vín. Kvalita mladých vín je v letošním roce nadprůměrná, a to i díky počasí, které dovolilo
nechat hrozny řádně dozrát.
Místní organizace Českého svazu zahrádkářů děkuje všem členům i ostatním
občanům, kteří se podíleli na zdárném
průběhu všech výše uvedených akcí za jejich pomoc a všem vážanským občanům
přeje příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2020 hodně zdraví,
osobní i rodinné pohody.
Slezák Radek, předseda ZO ČSZ

Ukončení prázdnin

Ukončení prázdnin

Zájezd do Vrbice

Ukončení prázdnin

Degustace
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Chlapi z Vážan
Milí příznivci pěkné písničky,
po roce bychom se s Vámi rádi podělili
o to, co tento rok přinesl našemu sboru,
kam nás zavál folklorní vítr a kdo naopak zavítal za námi.
Jako téměř každý rok jsme začínali
naší spolkovou zabíjačkou, která připadla na začátek února. Ani ne za měsíc
jste nás mohli spatřit v průvodu masek
a fašančárů při fašankové obchůzce
obcí. V jarních měsících se už tradičně setkáváme na Josefském koštu vín
v místním KD, při velikonoční obchůzce, při průvodu k osvobození obce nebo
při sečení Louček.
Novou zkušeností pro nás letos
bylo vystoupení v Ostrožské Nové Vsi
na tamním Lázeňském zpívání. Setkali
jsme se tam s mnoha mužskými sbory a načerpali nové inspirace. Ostatně
s pořádajícím mužským sborem Krasavci se budete moci setkat na připravovaném vystoupení 4.ledna 2020.
Velkou výzvou pro náš spolek bylo
uspořádání Setkání dětských sborů, při
němž jsme na místním KD hostili na
150 dětí ze souborů z Boršic, Polešovic,
Ořechova, Vážan a Starého Města. Pro
dětský sbor to byla příležitost srovnání
svých výkonů s ostatními, ale také předvést se před domácím publikem.
Klasickými akcemi jsou pro nás vinařská setkání v Polešovicích, v Uherském Hradišti i jinde. Podobně jsou na
tom hodové slavnosti, které jsme letos
absolvovali například v Medlovicích.
Novinkou bylo pro nás i Mikulášské
zpívání v Nedakonicích, kterým se poděkovali za loňskou účast mužskému
sboru na naší Veřejné zkoušce. Ostatně ta proběhla i letos pře KD, kde jste
mohli slyšet sbory z O.N.Vsi, Boršic či
Polešovic.
No a co plánujeme na příští rok?
Určitě si nás i ostatní sbory přijďte poslechnout na Večer tříkrálový, který se
uskuteční 4.1.2020 v našem KD. Můžete
se těšit na již zmiňovaný sbor z O.N.Vsi, na MPS z Kunovic nebo na Bzenecké
Drmolice. Celý večer bude hrát cimbálová muzika Kunovjan a na řadu přijdou i naše Děcka z Vážan. Tak se přijďte podívat.
Vaši Chlapi.
Zapsal: Šťastný Antonín

www.obecvazany.cz

Dělení zabíjačkové nadílky

Export folkloru do Zlatých Hor

Fašank

Folklorní odpoledne Zlechov
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Hody Medlovice

Hody Vážany

Chlapi na Rejvízu

Kostel sv.Acháce Dolní Údolí

Kostel sv.Anny Horní Údolí

Sečení Louček

Předhodové zpívání v SADECH
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S Jožkou na oslavě

Roztoč to s Chasou v Ořechově

Setkání dětských souborů

Svatomartinské Polešovice

Vinařské slavnosti UH

Velikonoční obchůzka

Veřejná zkouška Vážany

Ze zpívání v lázních O.N.Ves
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Činnost oddílu kopané TJ Slovácko
Vážany v roce 2019
Vážení a milí spoluobčané!
Rok 2019 utekl možná rychleji než ten předchozí, a tak bych se s vámi chtěl jako každý
rok v tuto dobu podělit o informace co se
událo ve sportovní oblasti života naší obce.
Přesněji bych vás rád seznámil s činností
a aktivitami jednoho ze spolků v naší obci –
oddílu kopané TJ Slovácko Vážany.
Na úvod nemohu než v podstatě zopakovat slova z minulého roku, že myslím, že
nejenom já mám pocit, že všichni máme
v dnešní velmi uspěchané době, která na nás
klade stále vyšší nároky jak v pracovním, tak
osobním životě, čím dál méně volného času
na svoje záliby, koníčky nebo veřejně prospěšnou činnost.
Jsem rád a spolková činnost v naší obci je
toho důkazem (což ani zdaleka neplatí v každé obci v našem regionu), že i přes všechny
vnější okolnosti a každodenní starosti, které
dnešní doba přináší, existuje v naší obci stále skupina lidí, kteří obětují svůj volný čas
k udržení kulturních a sportovních tradic ve
Vážanech.
Na druhou stranu jsem také toho názoru,
že pro většinu z nás je to příležitost k relaxu,
odreagování se od stále náročnějších pracovních povinností a strávení příjemných chvil
v partě prima přátel a kamarádů. A i když je
to každý rok složitější, náročnější a ani zdaleka není vše ideální, jsem velmi rád, že to ve
Vážanech stále zvládáme a za to patří všem
lidem, kteří se okolo fotbalu ve Vážanech
točí, velké poděkování!
Existence fotbalu v každé obci našeho
okresu již není zdaleka samozřejmostí, jak
tomu v minulosti bývalo a v posledních
letech se spíše před každým novým soutěžním ročníkem čeká, které z tradičních
fotbalových mužstev se nepřihlásí a ukončí
nebo přeruší svoji činnost. Tak tomu bylo
i v letošním roce, kdy se do nového ročníku
2019/2020 nepřihlásila mužstva z tradičních
fotbalových vesnic, kde se fotbal hrál řadu let
i na vyšší úrovni – TJ Kudlovice a TJ Košíky.
Mrzí mne, že dlouhodobě nejsme schopni založit mládežnické mužstvo přípravky
nebo žáků, abychom si zajistili budoucnost
vážanského fotbalu, nejsme v tom však sami
a jsme bohužel příliš malá obec na tuto aktivitu. S nadějí a potěšením alespoň sledujeme fotbalový rozvoj kluků Vážan a Tučap
v žákovských kategoriích, kteří hrají soutěžní
utkání v okolních větších obcích (Boršice,
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Ořechov).
Fotbalový rok 2019 bych z pohledu výsledků rozdělil na jarní neúspěšnou a podzimní nadějnou část. Jarní část ročníku
2018/2019 se nám vůbec nepovedla a celkové 9. místo a také výsledky a hra na domácím
hřišti byly zklamáním. Díky zkvalitnění kádru a příchozím posilám pro soutěžní ročník
2019/2020 se nám podařilo zkvalitnit hru
zejména ve středu pole, což se také projevilo
výsledkově jak v bodovém zisku, tak v počtu

vstřelených branek. Velká škoda, že se nám
již na začátku podzimu zranili nejenom 2
hráči základní sestavy, ale také ve zbytku
podzimu se nám nevyhýbala zranění dalších
několika hráčů, protože jsem přesvědčen, že
nebýt takové marodky a neúčasti řady hráčů
v jednotlivých utkáních také z objektivních
důvodů (pracovních či studijních), tak by
naše umístění v tabulce bylo ještě lepší.
Detailněji vás budu informovat níže
v dalším textu.

Zpravodaj 2019

Ročník 2018/2019 - jaro 2019
Mužstvo mužů – okresní soutěž, skupina A
Po podzimní části okresní soutěže, skupiny A ročníku
2018/2019, kdy naše mužstvo skončilo na nelichotivém 10. místě
s bilancí 3 vítězství, 2 remízy a 6 porážek, se skórem 15:20 a ziskem pouhých 11 bodů, jsme si v jarní části sezóny toto umístění
sice mírně tabulkově vylepšili (nicméně ne výsledkově) a obsadili tak konečné neuspokojivé 9. místo s bilancí:
6 vítězství, 4 remízy a 12 porážek, skóre 35:42, počet bodů 22.
Za poslední léta se jedná o jedno z nejhorších umístění našeho mančaftu, o jehož příčinách jsem psal v předchozím textu.
Pokud bychom se podívali na bilanci zápasů doma a venku
tak výsledky vypadají následovně:
Doma:
4 vítězství, 2 remízy a 5 porážek, skóre 20:16, počet bodů 14,
pořadí 10.místo
Venku:
2 vítězství, 2 remízy a 7 porážek, skóre 15:26, počet bodů 8,
pořadí 8.místo
Celková tabulka základní třídy skupiny A soutěžního ročníku 2018/2019 vypadala tedy takto:
Konečná tabulka okresní soutěže, skupina A, ročník 2018/2019
Klub

Z

V

R

P

S

B

1.

Kněžpole

22

16

3

3

68:16

51

2.

Huštěnovice 22

15

4

3

68:24

49

3.

Traplice

22

15

2

5

64:32

47

4.

Sušice

22

12

3

7

46:30

39

5.

Velehrad

22

12

2

8

56:41

38

6.

Kostelany

22

11

4

7

58:47

37

7.

Jalubí

22

9

3

10

52:44

30

8.

Babice

22

8

1

13

41:59

25

9.

Vážany

22

6

4

12

35:42

22

10.

Košíky

22

5

4

13

38:64

19

11.

Stříbrnice

22

5

3

14

39:62

18

12.

Kudlovice

22

0

3

19

10:114 3

Vstup do jarní části sezóny jsme měli tragický, když jsme ve
všech třech úvodních zápasech prohráli, byť to bylo 2x venku a se
silnými soupeři (Sušice, Kněžpole, Babice). Naštěstí jsme následující 2 zápasy vyhráli (z nichž jedno bylo povinné 0:5 s nejhorším týmem soutěže z Kudlovic) a získali tak trochu sebevědomí
do dalších bojů. Ve zbývajících zápasech jsme však získali již
pouze 5 bodů za 1 vítězství (doma s Jalubí) a 2 remízy, z nichž
však především ta z Kostelan byla spíše ztrátou, neboť jsme byli
po celý zápas lepším mužstvem. Nejvíce však mrzí zejména výsledková mizérie na domácím hřišti, kdy jsme zvítězili pouze ve
dvou ze šesti utkání, což je velmi málo. Projevila se tak pokračující zoufalá tréninková morálka a s postupně přibývajícím časem
i nedostatek hráčů, který byl způsoben nejrůznějšími faktory

www.obecvazany.cz

(zranění, pracovní nebo studijní povinnosti, osobní důvody, jiné
priority, atd.).
Ze statistického pohledu byli nejlepšími střelci na jaro Kuba
Gottwald (7 branek), Martin Bartoš (5 branek) a Marek Pavlíček
(3 branky), kteří se stali po připočtení podzimu také nejúspěšnějšími střelci našeho družstva v soutěžním ročníku 2018/2019
v pořadí Martin Bartoš (12 branek), Kuba Gottwald (9 branek),
a Marek Pavlíček (7 branek). Martin Bartoš obsadil v celkovém
žebříčku střelců okresní soutěže skupiny A s 12 brankami celkově 9. místo, což je cenný výsledek. Za ocenění stojí také střelecká „dlouhověkost“ Mary Pavlíčka, kterému to střílí (a doufám,
že ještě dlouho bude) i po čtyřicítce! Jen tak dál Maro a hodně
zdraví do dalších fotbalových let, aby ti to ještě dlouho vydrželo!
Vážanský fotbal to moc potřebuje.
Za zmínku stojí také pozitivní fakt, že jsme za celý ročník
2018/2019 neobdrželi ani jednu červenou kartu!
Mužstvo trénovalo pod vedením trenéra Antonína Vaculíka.
Vedoucím mužstva byl Martin Kolář, ve funkci hlavních pořadatelů při domácích zápasech se střídali Mirek Mudrák a Dorek
Schottl.
Na tomto místě bych se také rád zmínil také o našich mimosportovních činnostech, neboť naše TJ není aktivní pouze na
poli sportovním, ale každoročně pořádá nebo se alespoň podílí
na řadě kulturních a také ostatních akcí v naší obci. Tou největší
akcí je organizace tradiční „šlahačkové“ zábavy s populární dechovou hudbou Stříbrňanka, kterou jsme letos pořádali na velikonoční neděli 24. dubna.
Jelikož tuto zábavu jsme letos pořádali již pošesté v řadě,
poté kdy jsme v roce 2014 převzali její pořádání od jiného vážanského spolku - Českého zahrádkářského svazu, dovolte mi malé
ohlédnutí za předchozích 6 let z pohledu návštěvnosti. V roce
2014 navštívilo velikonoční zábavu 183 platících návštěvníků
a po nejnižší návštěvě v roce 2015, kdy přišlo pouze 158 platících
návštěvníků, jsme v roce 2016 překročili magickou „200“ hranici, kdy na zábavu přišlo 201 platících návštěvníků. Návštěvnický rekord, který bude asi velmi těžké v budoucnu překonat je
z roku 2017, kdy přišlo 254 platících návštěvníků a „200“ metu
se nám podařilo překonat ještě v roce 2018, kdy jsme napočítali
228 platících návštěvníků. V letošním roce bohužel návštěvnost
výrazně klesla, přišlo pouze 162 platících návštěvníků. Jistě nejenom já bych byl velmi rád, kdyby se v příštím roce 2020 toto
číslo opět přehouplo přes 200. Určitě mi potvrdíte, že když je
taková návštěvnost, je vysoký předpoklad, že je dobrá nálada,
zábava se podaří a zejména se bude všem účastníkům líbit, což
je to nejdůležitější.
Myslím si ale, že nejenom já mám v posledních letech pocit, že tuto jedinečnou zábavu navštěvuje každým rokem méně
a méně občanů Vážan, což je velká škoda. Každým rokem ubývá někdo z tradičních a dlouholetých pravidelných účastníků
z řad místních občanů a z toho je mi velmi smutno... Proto bych
všechny občany touto cestou již nyní rád pozval na velikonoční zábavu se skvělou dechovou hudbou Stříbrňankou v příštím
roce, která se uskuteční v neděli 12. dubna 2020 na kulturním
domě ve Vážanech.
Specifikou našeho spolku je skutečnost, že součástí naší činnosti je nejenom organizační zajištění fotbalových zápasů na
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domácím hřišti a dopravy na utkání na hřištích soupeřů, ale
v průběhu roku musíme zvládnout také pravidelnou a náročnou
údržbu a oprav hřiště, kabin, občerstvení a sociálního zařízení.
Zejména údržba hřiště - sečení, hnojení, zavlažování ale také lajnování a věšení sítí je v posledních letech kvůli suchému počasí
stále náročnější. O všechny tyto časově náročné činnosti se starají zejména Martin Kolář, Mirek Mudrák a Petr Kodrla. Neměl
bych zapomenout na stále náročnější funkci asistentů hlavního
rozhodčího, které vykonávají spolehlivě Hynek Pavlíček, Mirek
Mudrák, Víťa Uhlíř a pokud nehraje na hřišti tak také Radek
Pavlíček. V bufetu vám točí pivo nejvíce Libor Neuberger s Víťou Uhlířem, kterým letos začala pomáhat Veronika Sýkorová
a každý domácí zápas můžete ochutnat skvělá cigára z udírny od
šéfkuchaře Michala Pavlíčka, která jsou dle mého názoru nejlepší na okrese.
V průběhu roku jsme se několikrát sešli na schůzích výkonného výboru naší TJ Slovácko Vážany, kde jsme řešili aktuální
agendu v souvislosti s činností našeho klubu. Potěšitelné je fakt,
že se schůzí zúčastňuje převážná část členů výkonného výboru
TJ, který aktuálně čítá 14 členů. Zejména v období před pořádáním velikonoční zábavy se operativně v užším kruhu scházíme
také a řešíme přípravu a zabezpečení této jedinečné akce.
Někteří členové TJ si v letošním roce nenechali ujít representační kvalifikační zápas na ME ve fotbale v roce 2020, který
se hrál v Londýně na stadionu ve Wembley. Jak můžete vidět
z přiložené fotodokumentace zájezd se líbil a vydařil, méně už
tak výsledek.
Jak lze vidět na fotografii našeho mančaftu před posledním
domácím utkáním proti Jalubí, v létě jsme si díky sponzorskému
daru hráče Kuby Rezka pořídili novou sadu dresů v nezaměnitelné růžové barvě a také sadu míčů. Vzhledem k poruše řídicí
jednotky pro zavlažování hřiště jsme museli investovat do kompletně nové jednotky. Také my jsme v létě a na podzim bojovali

proti krtkům a hrabošům na hřišti, kdy jsme instalovali na hřiště
4 ks elektronických odpuzovačů.
V loňském roce jsme také založili novou tradici předsilvestrovských turistických výšlapů po okolí Vážan. Do zahajovacího
1. ročníku, který se konal v sobotu 29.12.2018 se zapojilo úctyhodných 30 účastníků (viz foto), kteří se chtěli trochu provětrat
a udělat v období vánočního lenošení také něco pro své zdraví.
Ušli jsme nakonec přes 20 km po trase KD Vážany - rozhledna
Floriánka - vinohradama v Polešovicích - kolem Šlechtitelské
stanice - po cyklostezce Polešovice-Nedakonice (1. občerstvovací zastávka Hospůdka u Ježka) - Boršice (2. občerstvovací zastávka Hospůdka na Haldě) - Tučapy (3. občerstvovací zastávka
Obecní Hospůdka u Pačuánca) – Vážany a věřím, že se akce líbila.
Vzhledem k pozitivním ohlasům úvodního ročníku chystá organizační výbor 2. ročník předsilvestrovského výšlapu po
okolních hospůdkách, který se uskuteční v pátek 27.12.2019.
Všichni občané Vážan jsou na tuto akci srdečně zváni! Podrobnosti se zavčasu dozvíte, nechte se překvapit! Jisté je, a to můžu
prozradit již nyní, že trasa výšlapu bude jiná a také to, že ji všichni bez problémů zvládnou.
I v letošním roce došlo na oslavy u příležitosti kulatých jubileí hráčů či členů naší TJ nebo jiných významných událostí.
V sobotu 30. března oslavil 40. let dlouholetý a stále ještě aktivní
hráč, opora zadních řad ale také aktivní člen výkonného výboru naší TJ Radek Pavlíček. V létě jsme popřáli Tomovi Taťákovi
hodně zdraví k jeho 30-tinám. No a v pátek 10. května jsme se na
svíci společně se stále aktivním členem TJ, všestranným sportovcem a velkým „srdcařem“ Oldou Čevorou rozloučili s jeho „svobodou“, u příležitosti jeho trochu opožděné svatby jeho skvělou Luckou. Velmi radostnou událost prožil dne 18. října hráč
Michal „Slunko“ Hlaváček, kterému se narodila dcerka Stázinka,
jejíž narození jsme také náležitě oslavili.

Ročník 2019/2020 - podzim 2019
Mužstvo mužů – okresní soutěž, skupina A
Jak jsem již naznačil v úvodu, vzhledem k tomu, že se do
fotbalových okresních soutěží v novém ročníku přihlásilo
méně účastníků (pouze po 10 klubech ve skupinách A a B)
a hrozil brzký konec soutěží a malý počet zápasů, rozhodl na
svém zasedání VV OFS Uh. Hradiště o změně formátu skupin
A a B okresní soutěže. Bylo rozhodnuto, že tyto soutěže se
budou hrát dvoukolově, přičemž navíc po skončení základní
části oddíly odehrají tzv. nadstavbovou část. Družstva umístěna na 1.-6. místě budou hrát v 1. skupině o titul a postup do
okresního přeboru. Mužstva, která se po základní části umístí
na 7.-10. místě, budou hrát ve 2. skupině o umístění ve 2. polovině tabulky. Získané body ze základní části se započítávají.
Byl to určitě pozitivní krok, který by měl zlepšit atraktivitu
soutěží zejména na konci soutěže, kdy se bude bojovat o vítěze do posledních kol a také se prodlouží sezóna, která by tak
končila velmi brzy. Jedná se o podobnou novinku, která byla
od loňského roku zavedena v 1. fotbalové lize.
Na podzim jsme tak odehráli mimo 9 utkání podzimu
také 3 již odvetná utkání z jarní části s družstvy Sušice, Jalubí
a Stříbrnice, tedy celkem 12 utkání. Sezónu jsme zahájili 11.

strana 16

srpna a ukončili 27. října, což je dle mého názoru ideální.
Po jarní části došlo v letním období v našem kádru ke dvěma významným změnám. S velkými fotbalovými zkušenostmi
a fotbalovým umem přišel z Ořechova do našeho mužstva na
klíčový post středního záložníka Kuba Rezek, který v našem
klubu již hrál půl roku v minulé sezóně. Nesmírně potěšující
zprávou léta byl návrat dlouhodobě zraněného středopolaře
nebo útočníka Radima Soji, jehož největší devízou je obrovská chuť do fotbalu a bojovnost na hřišti za každého stavu,
kterou strhává ostatní spoluhráče. Obě posily patřily na podzim k oporám našeho mužstva téměř v každém zápase a na
výsledcích to také bylo vidět.
Naopak velkým oslabením byly dlouhodobé absence dvou
hráčů záložní řady základní sestavy Jardy Pavlíčka a Martina
Bilíka, kteří se vážně zranili (zlomená klíční kost resp. zlomený nos) na konci jara resp. začátku podzimu. Pevně věřím,
že se do jarní části sezóny plně uzdraví a v plné síle vyběhnou na fotbalové trávníky co nejdříve. V průběhu podzimu
se nám nevyhýbaly i další zranění (Radek Měšťánek – koleno,
Mira Šlechta – pohmožděné zápěstí, Martin Bartoš – palec
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na noze), takže jsme v některých zápasech na podzim museli
několikrát nastupovat v 11 hráčích bez náhradníků, což při
hokejovém střídání, která je v naší soutěži povoleno je velká
nevýhoda.
Samostatnou kapitolou je tréninková účast hráčů. Jestliže
jsem výše v tomto článku konstatoval, že na jaro byla tréninková účast tragická, na podzim těžkou mohu najít slovo, které
by mohlo charakterizovat stav v tréninkové docházce. Nebyla
totiž žádná a v podstatě se neuskutečnil jediný řádný trénink
s účastí alespoň 10 hráčů. Je vcelku pochopitelné, že se to musí
projevit na hřišti, kdy většině hráčů chybí fotbalovost a práce
s míčem, kterou lze udržovat pouze pravidelným tréninkem.
A to nemluvím o fyzické kondici většiny hráčů, která je tristní... V zápase se pak nejednou stane, že mančaft, který je na
tom fotbalově sice hůře, ale díky bojovnosti a tomu, že vydrží
běhat do 90. minuty nás přehraje a porazí. Nejvíce mne to mrzí
u mladší generace. O to více bych chtěl poděkovat a smeknout
klobouk před hráči – a to zejména Petrem Oharkem, Martinem Trlidou a také Markem a Radkem Pavlíčkovými, kteří již
nejsou fotbalově nejmladší, stále ale odvádějí na hřišti spolehlivé výkony, a přestože již je jim i přes 40 let, nikdy nenechají
mančaft ve štychu. Musím konstatovat, že mám velké obavy,
kdo tyto srdcaře v budoucnu nahradí a v současnosti si nedovedu bez těchto opor představit vážanský fotbal.
Jediné štěstí je skutečnost, že jsme si chodili pravidelně každý týden v úterý zahrát fotbálek na nově vybudované umělé
hřiště a alespoň tak se někteří hráči mohli udržovat ve fotbalové kondici. Perfektní věc ta umělka!
Na rozdíl od jarní části jsme měli velmi dobrý start do
podzimní části sezóny, kdy jsme doma porazili silné Sušice
3:1 a přivezli 3 body z Jalubí za vítězství 5:4 po divoké „hokejové“ přestřelce. Bohužel jsme dobrý start nepotvrdili doma
proti Velehradu, kdy jsme prohráli 0:2, ačkoliv hra nebyla až
tak špatná, ale nedařilo se nám střelecky. Poté jsme bohužel
prohráli ve třech utkáních po sobě, byť to bylo s nejsilnějšími mužstvy soutěže – v pořadí Mařatice, Traplice a Babice.
Zejména v utkání doma s Traplicemi (3:5) jsme podali velmi
dobrý výkon a favorita potrápili. Následná povinná (přesto ale
šťastná) výhra 2:1 v Břestku nám vrátila trochu sebevědomí,
což se promítlo do domácího vítězství s Kostelanama 3:1. Po
vcelku kruté vysoké prohře v Sušicích (3:7), kdy se projevila
absence zraněných a chybějících hráčů jsme si napravili chuť
vítězstvím 3:0 doma s Jalubím a podzim jsme zakončili jedinou podzimní remízou 2:2 ve Stříbrnicích, přestože jsme po
poločase ještě vedli 2:0.
Naše mužstvo tedy skončilo po podzimní části okresní
soutěže skupiny A soutěžního ročníku 2019/2020 na vcelku
uspokojivém a asi také zaslouženém 5. místě s celkovou bilancí: 6 vítězství, 1 remíza a 5 porážek, skóre 27:30, počet bodů
19.
Bilance zápasů doma a venku odpovídá celkovému umístění a vypadá následovně:
Doma:
4 vítězství, 0 remíz a 2 porážky, skóre 14:9, počet bodů 12,
pořadí 5.místo
Venku:
2 vítězství, 1 remíza a 3 porážky, skóre 13:21, počet bodů
7, pořadí 5.místo
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Průběžná tabulka okresní soutěže skupiny A soutěžního
ročníku 2019/2020 po podzimní části vypadá tedy takto:
Průběžná tabulka okresní soutěže, skupina A, podzim 2020
Klub

Z

V

R

P

S

B

1.

Babice

12

9

3

0

35:9

30

2.

Mařatice

12

7

2

3

53:21

23

3.

Traplice

12

7

2

3

51:24

23

4.

Sušice

12

6

3

3

38:20

21

5.

Vážany

12

6

1

5

27:30

19

6.

Velehrad

12

4

3

5

22:25

15

7.

Stříbrnice

12

3

4

5

17:36

13

8.

Jalubí

12

3

3

6

24:31

12

9.

Kostelany

12

2

1

9

19:41

7

10.

Břestek

12

1

2

9

10:59

5

11.

Stříbrnice

22

5

3

14

39:62

18

12.

Kudlovice

22

0

3

19

10:114 3

Nejlepšími střelcem našeho družstva v podzimní části okresní soutěže ročníku 2019/2020 byl Kuba Gottwald (6
branek), dalšími v pořadí pak byli Marek Pavlíček s Kubou
Rezkem (oba 5 branek).
Mužstvo trénovalo na podzim pod vedením trenéra Antonína Vaculíka, vedoucím mužstva byl Martin Kolář, jako
hlavní pořadatelé při domácích zápasech se střídali Mirek
Mudrák a Dorek Schottl.
Tradiční zakončení podzimní sezóny se uskutečnilo tentokrát v útulné hospodě U Pačuánca v Tučapech v sobotu dne 9.
listopadu 2019, kde jsme se sešli v hojném počtu 35 účastníků
i se svými manželkami a partnerkami a společně zhodnotili
podzimní část sezóny. Shodli jsme se, že prioritním úkolem
pro jarní část sezóny je zlepšit tréninkovou morálku a z hlediska výsledků udržet umístění v 1. skupině (nejhůře do 6.
místa), které tak zajišťuje další atraktivní utkání ve skupině
o titul v jarní části sezóny.
Závěrem chci ještě jednou upřímně poděkovat všem členům, příznivcům, fandům a podporovatelům vážanského
fotbalu za jejich práci a pomoc při činnosti naší TJ Slovácko
Vážany v roce 2019 stejně jako zastupitelstvu obce Vážany za
aktivní podporu našeho spolku.
Všem občanům naší obce ze srdce přeji klidné a pohodové
Vánoce a v novém roce 2020 zejména mnoho zdraví, štěstí,
lásky, rodinné pohody a splnění všech osobních přání a pracovních cílů. A zkuste si v roce 2020 najít více času na sport
než v tom roce letošním!
Zapsal: Milan Soustružník, předseda TJ Slovácko Vážany
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A ještě jedno historické foto. Kdo uhádne, ze kterého roku je tato fotografie?

báčko na umělce
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momentka z utkání s Jalubí podzim 2019
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momentka z utkání s Velehradem jaro 2019

momentka z utkání s Velehradem jaro 2019

momentka z utkání s Jalubí podzim 2019

momentka z utkání s Jalubí podzim 2019

momentka z utkání s Jalubí podzim 2019

velikonoční zábava 2019

zájezd Anglie
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Stolní tenis 2019
Vážení spoluobčané, milí přátelé stolního tenisu, dovolte mně,
abych Vás jako každoročně informoval o činnosti našeho oddílu za
rok 2019.
Pro náš oddíl byl rok 2019 ve znamení 20. výročí od znovu založení oddílu stolního tenisu ve Vážanech. První zápas jsme odehráli
3.10.1999 s mužstvem Kunovic.
V oddílu současně hraje soutěžně 6 mužstev. Ta jsou rozdělena
postupně od 2. třídy OP až po 5. třídu OP. Máme též 2 mužstva
žáků. Celkově máme na soupisce 34 hráčů z toho 12 žáků do 15.let.
Největší radost máme ze zájmu žáků, proto jako málo mužstev
máme dvoje žáky.
Ale vraťme se nejprve v hodnocení sezony 2018-2019. Musím
na úvod konstatovat, že se nám herně moc nedařilo. Bylo to způsobeno dlouhodobými zraněními některých hráčů a také několik
hráčů nemělo zájem hrát.
A mužstvo i přestože skončilo v dlouhodobé části na 10. místě,
při 6 výhrách 2 remízách a 14 prohrách, doplatilo, že z krajských
soutěží z našeho okresu sestoupilo více mužstev. Bylo proto zařazeno až do 2. tř. OP. Mužstvo nastupovalo ve složení těchto hráčů
s touto úspěšností:
Laga Zbyněk
53 výher
a
30 proher
Hlavica Petr
41 výher
a
38 proher
Korvas Radomír 21 výher
a
25 proher
Durčák Tomáš 21 výher
a
27 proher
Krys Roman
9 výher
a
13 proher
Schottl Teodor 7 výher
a
31 proher
Pro sezonu 2019-2020 již jsou hráči úspěšní a bojují v současné
době o přední pozice, a hlavně se budou snažit o návrat mezi okresní elitu.
B mužstvo skončilo na 12. místě což znamenalo poslední místo,
když zaznamenalo 2 výhry 2 remízy a 17 proher.
Mužstvo nastupovalo a mělo následující úspěšnost:
Korvas Radomír 40 výher
27 proher
Durčák Tomáš 31 výher
31 proher
Schottl Teodor 13 výher
44 proher
Kuchař Zdeněk 7 výher
39 proher
Šoc Roman
5 výher
24 proher
Pro sezonu 2019-2020 si mužstvo vytyčilo za cíl opět návrat
o třídu výš. Zatím se tento záměr daří a mužstvo je na postupovém
místě, věřím, že se tento záměr mužstvu podaří.
C mužstvo obsadilo slušné 6 místo při 11 výhrách a 11 prohrách.
Teodor Schottl
41 výher
a
18 proher
Kuchař Zdeněk
32 výher
a
16 proher
Neuberger Libor
27 výher
a
21 proher
Mrkva David
33 výher
a
27 proher
Šoc Roman
25 výher
a
31 proher
Mužstvu v nové sezoně se daří a je ve 4. tř. OP na 1. místě a také
toto mužstvo si dalo za cíl postup o třídu výš.
D mužstvo i když se snažilo zachránit ve 4. třídě nakonec se ji
tento záměr nepodařil a mužstvo bude hrát v další sezoně jen 5. tř.
OP.
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Jak se hráčům dařilo:
Vaňa David
Kuchař Zdeněk
Pokorák Vlastimil
Gottwald Miroslav
Šoc Roman
Janoušek Marek
Kodrla Petr

31 výher
36 výher
23 výher
16 výher
21 výher
8 výher
3 výhry

21 proher
34 proher
28 proher
36 proher
15 proher
21 proher
21 proher

Mužstvo v současné době hraje velmi dobře a je na pěkném 2.
místě, když jen jednou prohrálo, a to s mužstvem Komně. Věříme,
že mužstvo bude i nadále hrát tak dobře a budou v mužstvu nastupovat i žáci, což se nám daří.
E mužstvo bylo v soutěži ve středu tabulky na 5. místě, při 10
výhrách 2 remízách a 9 prohrách. Pro sezonu 2019-2020 bylo již
mužstvo odhlášeno se soutěže, poněvadž již máme v této soutěži
tým. V uplynulé sezoně měli následující úspěšnost.
Janoušek Marek
36 výher
20 proher
Navařilová Magdaléna
27 výher
27 proher
Tesař Miloslav
35 výher
39 proher
Kodrla Petr
27 výher
38 proher
Gottwald Miroslav
22 výher
7 proher
Bartošík Josef
13 výher
21 proher
Kdo dělá oddílu radost je žákovské mužstvo. Hlavně se daří nejlepší naší hráčce Nevařilové Magdaléně, tato žákyně nemá v okrese
mezi žákyněmi konkurenci a prohání i nejlepší žáky v této věkové
kategorii. Žáci hrají okresní soutěž 3 kolově.
První kolo hráli v 1. skupině, kde obsadili 6. místo, při 2 výhrách
a 5 prohrách, což se vyhnuli sestupu.
Žáci nastupovali v tomto složení:
Nevařilová Magdaléna
13 výher
Chmelař Lukáš
6 výher
Schestauber Michal
3 výhry

4 prohry
9 proher
14 proher

2 .kolo, již tak úspěšné nebylo a mužstvo obsadilo 7. místo, když
jen 1 vyhrálo.
Nevařilová Magdaléna
8 výher
6 proher
Schestauber Michal
2 výhry
12 proher
Uhlíř Vít
2 výhry
4 prohry
Chmelař Lukáš
1 výhra
10 proher.
3. kolo, kde naši hráči již hráli ve druhé skupině se jim dařilo
o hodně více a celou 2. skupinu vyhráli. Za celé kolo neprohráli
a mají jen 2 remízy a 3 výhry. Za tuto snahu byli oceněni pohárem
a diplomem a také postupem znovu do 1. třídy.
Sezonu 2019-2020 zahájili docela dobře a jsou v silné první skupině na 4. místě. Což je moc pěkný výsledek. Mužstvo již nastupovalo v obměněné sestavě a novými členy byli Pavlíček Tomáš, Hrančík Rostislav, Hrančík Ondřej a Bednařík Šimon. Jak již jsem uvedl,
poněvadž máme dost žáků, bylo rozhodnuto, že utvoříme pro naše
naděje ještě jedno mužstvo.
Letos jsme se též účastnili Krajského Českého poháru, ve kterém
jsme přivítali krajské hráče z Fryštáku. Hráči Laga Zbyněk, Oharek
Petr a Krys Roman bojovali se zkušenějším soupeřem velice statečně a prohráli po boji 3-7.
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Oddíl se též účastnil okresního přeboru.
Oddíl též pořádá každoročně na konci roku turnaje. Pro rok
2018 jsme pořádali 3 turnaje a měly takové výsledky:
Registrovaní: účast 14 hráčů
1. Oharek Libor
2. Korvas Radomír
3. Laga Zbyněk
4. Durčák Tomáš
Byl uskutečněn i turnaj ve čtyřhře kterou vyhráli Gottwald Miroslav – Durčák Tomáš, když ve finále porazili Lagu Zbyňka, který hrál
s Petrem Kodrlou.
Turnaj žáků: 13 účastníku
1. Nevařilová Magdaléna
2. Hrančík Rostislav
3. Chmelař Lukáš
4. Pavlíček Tomáš
Turnaj neregistrovaných se sešlo 12 a turnaj vyhrál bývalý žák
1. Stupňánek Jiří
2.Hrobař Vlastimil
3. Krys Zděněk
4. Trlida Luboš
I letos uskutečníme ve stejném rozsahu Vánoční turnaje. Turnaj
registrovaných se uskuteční jak již tradičně 25. 12. 2019 na 1. vánoční svátek. Turnaj pro žáky bude v pátek 20.12.2019 a pro neregistrované bude turnaj 21. 12.2019. Věřím, že si všichni, kdo mají rádi
stolní tenis najdou volnou chvíli a přijdou se turnaje účastnit.
Příští rok 2020 bychom se chtěli přidat k oslavám 800. let vzniku
obce a zároveň si připomenout 20 let od znovu zahájení stolního
tenisu ve Vážanech nějakou větší akcí.
Jsem rád i za dobrou spolupráci mezi hráči z Vážan a Ořechova. Také bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu za možnost využití
Kulturního domu pro naše stolně tenisové aktivity.
Všem spoluobčanům přeji jménem hráčů stolního tenisu klidné
a spokojené Vánoce a šťastný Nový rok 2020.
Zapsal Schottl Teodor
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Výpisy z kronik
V příštím roce 2020 uplyne 800
let od vzniku obce Vážany. U příležitosti tohoto významného výročí bude
mimo jiné, vydána i kniha o naší obci,
v níž bude zachyceno období od dávné historie, až po současnost. Svými
příspěvky se budou na vydání knihy
podílet externí spolupracovníci, společenské složky i občané svými příspěvky, případně fotografiemi. Rovněž byly
jako podklad pořízeny výpisy z obecních kronik o dění v obci od počátku
až po současnost. V zhledem k tomu,
že naše obec byla v minulosti převážně
obcí zemědělskou, jedna z kapitol výpisu z kronik byla věnována právě této
oblasti.
V obci v roce 1949 hospodařilo 159
soukromých zemědělců, z nichž 30
bylo do rozsahu 0,5 ha, 41 do 1 ha, 27
do 2 ha, 43 do 5 ha a 18 do 10 ha. Od
roku 1950 a během dalších let se v obci
projevila politická aktivita velmi úzce
související s přechodem ke společnému
hospodaření. Agitační kroužky, které byly vyčleněny z různých podniků
v okrese pro kladení základů socializace zemědělství měly úkol znesnadněn
tím, že vážanské zemědělské usedlosti
byly na dosti vysoké technické úrovni.
Proto se jejich majitelé dost dlouho bránili myšlence na společné hospodaření.
Politické přesvědčovací brigády narážely na tuhý odpor a odjížděly z obce
s nepořízenou. Znovu v únoru 1958
zahájila politická brigáda z Okresního
národního výboru z Uherského Hradiště přesvědčovací akci a výsledkem bylo
založení JZD ve Vážanech. Ustavující
schůze se konala 12.března 1958 v kulturním sále Jednoty. Přítomno bylo 130
občanů. Mimo jiné bylo zvoleno představenstvo, a to následovně: Kutálek Josef, Měšťánek František, Šoustek Josef,
Sýkora Antonín, Cileček Antonín, Sýkora Cyril, Žádník Štěpán, Fábík Rudolf
a Plevák Antonín. Předsedou byl zvolen
Josef Kutálek.
V roce 1960 došlo k důležité události v družstevním hospodaření. V listopadu bylo členskou schůzí schváleno
sloučení družstev Ořechov, Vážany
a Tučapy s názvem JZD III. pětiletky
se sídlem ve Vážanech /v roce 1958 se
přejmenovalo na JZD Slovácko/. Předsedou byl zvolen v roce 1961 Janík Jan
z Ořechova, výrobním náměstkem Bo-
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humil Baďura, zootechnikem J. Hlaváček a mechanizátorem Josef Šoustek.
V roce 1961 byla dokončena výstavba kravína za obcí směrem na Tučapy
a následoval svod dobytka, který byl
dříve ustájen ve stájích družstevníků. V roce 1963 vlastnilo JZD spolu
s 260 členy družstva 920 ha zemědělské půdy, z nichž 784 byla půda orná.
V roce 1970 se v družstvu rostlinná
výroba zabývala pěstováním následujících plodin: obiloviny, brambory, řepa,
kukuřice na siláž, pícniny, mrkev, petržel, zelí, okurky, cibule a jahody. V živočišné výrobě se chovaly krávy, telata,
skot, prasnice, selata, vepři, kanci, koně
a hříbata. Přes začáteční těžkosti a problémy se družstvo za několik let od založení stalo konsolidovaným a prosperujícím družstvem.
Od ledna 1976 na základě schváleného zákona Federálním shromážděním o zemědělském družstevnictví
bylo členskou schůzí schváleno sloučení družstva Slovácko s JZD Polešovice, a tak vznikl jeden ekonomický
celek, který obhospodařoval katastry
obcí Polešovice, Kostelany, Nedakonice, Ořechov, Vážany a Tučapy. Od
roku 1991 se z tohoto celku odtrhly
družstevníci z Nedakonic a Kostelan.
Po změně režimu v roce 1989 se řada
družstev začíná rozpadat a tvoří se akciové společnosti. Z JZD Slovácko se
sídlem v Polešovicích se nejdříve tvoří
„Zemědělská a obchodní společnost“,
v současnosti se jedná o akciovou společnost s názvem „Zemědělská akciová
společnost Slovácko Polešovice“. Tato
v těchto letech pěstuje plodiny, které se
obhospodařují mechanizací a moderními technologiemi a z toho důvodu
zaměstnává podstatně méně pracovníků než před rokem 1989. Na našem
katastru pěstují plodiny jako jsou obiloviny, mák, slunečnice, kukuřice a řepka.
Společnost, spol. s r.o., která se
po roce 1989 odtrhla od Zemědělského
družstva Polešovice. Společnost hospodaří mimo jiné katastry i na katastru
naší obce a věnuje se pěstování vinné
révy, hrozny nezpracovává, úrodu odprodává k dalšímu zpracování různým
odběratelům.
Z podkladů pro plánované vydání publikace o obci Vážany z kapitoly
„veřejná správa“ uvádím pouze část

textu vzhledem k tomu, že ve zpravodajích se uvádí činnost obecního
zastupitelstva i další záležitosti obce
každoročně. Z toho důvodu uvádím
pouze výpis z roku 1999 až 2001, kdy
bylo důležitou událostí pořízení historického znaku obce, který pokud
někdy byl, tak nebyl zachován, pouze
je v kronice nákres staré pečetě obce.
Návrhem znaku byl pověřen heraldik
p. Pavlů, který v novém znaku vycházel z historických pramenů obce, kdy
ve 14. století získal vesnici od velehradských augustiánů do zástavního
držení vladyka Mikšík z Rohů. Zemřel
někdy před rokem 1406, ale jeho potomci ve Vážanech pevně zakotvili
a vládli zde přes 130 let po pět generací. Stará obecní pečeť měla v pečetním poli vinný hrozen s vinařskými
noži a autor nového znaku a praporu
obce spojil motiv rohu z erbu Mikšíků z Rohů. Tento návrh byl projednán Parlamentem ČR Poslaneckou
sněmovnou dne 19.4.2000 a předseda
Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím ze dne 26.5.2000 udělil znak
a prapor naší obci. Slavnostní předání
dekretu o udělení obecních symbolů
bylo uskutečněno dne 20.června 2000
v budově Parlamentu padesáti dvěma
obcím, mezi nimi i naší obci. Dekret
předával osobně předseda Poslanecké
sněmovny ČR Václav Klaus a za naši
obec převzali dekret starosta obce
František Drobil a člen zastupitelstva
František Kutálek. Slavnostní svěcení praporu obce se konalo dne 28.
dubna 2001 v den výročí osvobození
naší obce v malebném koutku přírody u kapličky – památníku padlých.
Mši sv. celebroval P. P. Petrik, děkan
z Uherského Hradiště. Vyobrazení
znaku: v zeleném štítě buvolí roh, na
obou stranách prostrčený třemi tyčemi
se zavěšenými vinnými hrozny na koncích – vše žluté. Vyobrazení praporu:
zelený list s buvolím rohem prostrčenými třemi tyčemi se třemi vinnými
hrozny na koncích, vše žluté.
Podrobnější informace o naší obci
z historie i ze současnosti si přečtete
v plánované publikaci v roce 2020, do
kterého Vám přeji hodně zdraví a spokojenosti.
Slezáková Marie
kronikářka obce
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Místní knihovna ve Vážanech
„Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme.“ /Miroslav Horníček/

Trochu statistiky
Knižní fond v současné době čítá včetně knih z výpůjčního fondu
1.710 svazků. V roce 2019 bylo nakoupeno 29 knih + 1 společenská
hra. Z toho 21 knih beletrie a 7 knih naučné literatury.
Počet aktivních čtenářů je 58, z toho dětí do 15 let je 18.
Knihy si mohou čtenáři i nadále vybírat prostřednictvím katalogu,
který je umístěný na stránkách www.knihovnavazany.webk.cz
K dispozici je i tento email: (knihovnavazany@email.cz)
Změnu zaznamenala půjčovní doba:
Úterý 16.00 - 18.00 hod. Čtvrtek 13.00 - 16.00 hod.

Něco málo z činnosti
Začátkem roku proběhlo v knihovně několik besed se čtenáři i nečtenáři. Informace o datu konání byly umístěny v nástěnné skříňce
na autobusové zastávce od Tučap. Společně jsme diskutovali o nových
knihách jak nakoupených, tak vypůjčených z výměnného fondu či
přímo z Knihovny B.B.Buchlovana, včetně jejích poboček. Poslední
jmenovanou službu stále více využíváme neboť sami čtenáři upozorňují na tituly knih, o které by měli zájem. Také jsme společně probírali
akce, kterými bychom obohatili činnost knihovny, a tak si získali širší
veřejnost.

V dubnu proběhlo pod záštitou knihovny v KD vystoupení pěveckých sborů z nedalekých vesnic, s účastí Vážanského komorního
sboru Pro radost. V prostorách knihovny se konaly i zkoušky tohoto
sboru. Ještě bych ráda vzpomněla velmi zdařilou akci z konce roku
2018. Byl to adventní koncert, kde vystoupily jako hosté další pěvecké
soubory.
O prázdninách, kdy se na KD konal příměstský tábor jsem ráda
v odpoledním klidu předčítala dětem knihu na pokračování. Odměnou mi byla krásná fotografie všech zúčastněných.
V září knihovnu navštívila MŠ Vážany. Děti si prohlížely knížky,
poslouchaly pohádku a po malém občerstvení si odnesly i drobný dárek v podobě záložky do knížky.
Oproti předchozímu roku došlo ke snížení stavu knižních titulů,
z důvodu vyřazení již starších, opotřebovaných a nečtených knih.
Akce proběhla v listopadu za účasti pracovnic Knihovny B.B. B.
v Uh.Hradišti.
Tyto knihy byly nabídnuty veřejnosti. Prodej knih za symbolickou
cenu 1,-- Kč proběhl v sále KD v neděli v odpoledních hodinách dne
1.12. 2019.
I nadále bych chtěla doplňovat knižní fond zajímavými tituly a co
nejvíce jej přizpůsobit zájmu čtenářů.
Těším se, že si přijdete vypůjčit zajímavou knihu, zahrát si společenskou hru nebo si jen tak popovídat.
Marie Brzicová,
knihovnice

Údaje o naší obci
Celkový počet popisných čísel
v naší obce je:
195
z toho je:
obydleno

138

neobydleno

13

k rekreaci

11

ostatní veřejné budovy
zbouráno

8
25

Počet obyvatel
v naší obci je celkem:

438

z toho: dětí do 15 let

72

děti od 15 do 18 let 10
dospělých nad 18 let 356

www.obecvazany.cz

Změny obyvatel v roce 2019
Přihlášeni:
Havel Ondřej
Havlová Beáta
Kotásek Martin
Kotásek Robert
Kotásková Ilona
Kotásková Vita
Kunc Bohumil
Kuncová Vladimíra
Lipovská Kateřina
Lipovská Sára
Lipovská Šárka
Stratil Martin
Střítecký Radek

Odhlášeni:
Brzica Tomáš
Černoš Ludvík
Košťálek Kamil
Kuchařová Anděla
Martykánová Františka
Petrucha Lukáš
Plot Jaroslav
Narození:
Mazumder Hynek
Grossman Jan
Hlaváčková Anastázie
Zemřelí:
Kutálek Antonín
Večeřa Jaroslav
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Blahopřání

Vítání občánků

Obecní úřad přeje všem, který se v tomto roce dožili významných
životních jubileí, všechno nejlepší a mnoho zdraví do dalších let.
Bartoš František
Cileček Josef
Čechalová Milada
Gloserová Božena
Hodonská Anna
Koryčánek Bedřich
Laga Pavel
Lagová Marie

24. 11.2019

Grossman Jan
Mazumder Hynek
Hlaváčková Anastázie

Lakosilová Helena
Mareček Tomáš
Spurná Bohumila
Sojáková Marie
Stratilová Petra
Sýkorová Anna
Tříska Emil
Zdílnová Marie

Odpadové hospodářství v obci Vážany
Vážení občané, dovolte mi malý exkurz do oblasti odpadového hospodářství.
Je důležité vyprodukované odpady
třídit. Obec Vážany má v tuto chvíli tři
sběrná místa na tříděný odpad. Celkem
máme k dispozici 4 velké kontejnery na
plast a k tomuto ještě zavedený a fungující pytlový sběr plastů. Dále pak jsou
ve sběrných místech v obci 2 kontejnery na barevné a 2 na bílé sklo, 2 kontejnery na bioodpad (BRKO – Biologicky rozložitelný komunální odpad),
kontejner na železo, papír, oblečení
a nově také na kovy. Svoz komunálního odpadu (SKO – Směsný komunální
odpad), probíhá v obci každé pondělí
v intervalu 1x za 14 dní. Nebezpečné
odpady jsou řešeny ambulantním svozem 2x
ročně, stejně tak i objemný odpad. Pokud by
někoho z občanů zajímal harmonogram svozu ostatních odpadů,
může se informovat na
obecním úřadě, dotazy
rádi zodpovíme.
V grafu je možno
vidět, jak se vyvíjí produkce odpadů v obci
– od roku 2015. Je patrné, že stoupá produkce
BRKO, a což je dobrá
zpráva, klesá produkce
směsného komunální
odpadu. Do budoucna
bude totiž skládkování
tohoto odpadu pořád
dražší a je jedině dobře,

strana 24

pokud se budeme snažit produkovat ho
co nejméně.
Obec Vážany je zapojena do systému zpětného odběru a využití odpadů
se společností EKO-KOM, a.s. Podle
množství vytříděného odpadu dostává obec od EKO-KOMu odměny, které
také přispívají k tomu, že se nezvyšuje
poplatek za odpad. Z tohoto logicky
vyplývá, že čím více vytříděného odpadu, tím větší finanční odměna pro
obec, snad i tato skutečnost bude pro
Vás občany motivující k tomu, abyste
odpad třídili co nejvíce a odevzdávali
jej ve sběrných místech v obci, či při
jejich odvozu svozové firmě. Pokud by
někdo z občanů měl dotaz, připomínku, či podnět, který se odpadového

hospodářství týká, může nás kontaktovat mailem, telefonicky, osobně.
Ještě malá poznámka k úhradám
poplatků za odpad. Od roku 2020 –
z důvodu změny zákona – bude v obci
platit nová Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatníkem tohoto poplatku je každý
občan České republiky. Ve Vážanech
jsou poplatníky občané, kteří zde mají
trvalý pobyt. Pokud občan tento poplatek nezaplatí ve Vážanech, obecní úřad
bude vyžadovat potvrzení o zaplacení
poplatku v jiné obci. V roce 2020 bude
ve Vážanech poplatek za odpad ve stejné výši, jako doposud.

Zpravodaj 2019

Foto z dění v obci

Hody

Vítání občánků 24. 11. 2019

Hodová neděle

Chodník Salajka

www.obecvazany.cz

Chodník Salajka
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Informační servis pro občany
Po
Út
St
Čt
Pá

Obecní úřad Vážany
10:00 - 18:00
úřední den
07:30 - 15:00
07:30 - 17:00
07:30 - 15:00
07:30 - 13:00

Stavební úřad a matrika Městyse Polešovice
Úřední hodiny: Je možno i v jiné dny, ale pouze po předchozí telefonické domluvě.
Pondělí
7:00 – 11:30 12:00 - 16:30
Středa
7:00 – 11:30 12:00 - 16:30
Pošta Polešovice
Provozní doba
Po
Út
St
Čt
Pá

8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30

tel.: 954 268 737
13:30 - 17:00
13:30 - 15:00
13:30 - 17:00
13:30 - 15:00
13:30 - 16:00

Lékařská péče
MUDr. Kateřina Mikušová - praktická lékařka
Ordinace: Zdravotní středisko - Polešovice
Tel. 572 593 222
Pracovní doba
07:30 – 08:45 Injekce, infuze, odběry
Po
08:00 - 11:00 Ordinace
11:00 - 13:00 Ordinace pro objednané pacienty
07:30 - 08:45 Injekce, infuze, odběry
Út
08:00 - 11:00 Ordinace
11:00 - 13.00 Ordinace pro objednané pacienty
12:00 - 13:00 Injekce, infuze, odběry
St
13:00 - 15:00 Ordinace
15:00 - 18:00 Ordinace pro objednané pacienty
07:30 - 08:45 Injekce, infuze, odběry
Čt
08:45 - 11:00 Ordinace
11:00 - 13:00 Ordinace pro objednané pacienty
07:30 - 08:45 Injekce, infuze, odběry
Pá
08:45 - 10:00 Ordinace
10:00 - 13:00 Ordinace pro objednané pacienty
MUDr. Jančarová Jana - zubařka
Ordinace: Polešovice 757
Tel. 572 593 108
Pracovní doba
Po
7:30 - 12:00
12:30 - 17:00
Út
7:30 - 12:00
12:30 - 15:00
St
11:00 - 17:00
Čt
7:30 - 12:00
12:30 - 13:00
Pá
7:30 - 12:00
12:30 - 14:00
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MUDr. Němcová Alena - dětská lékařka
Ordinace: Zdravotní středisko -Polešovice
Tel. 572 593 221
Pracovní doba
Po
07:00 - 12:30
Út
07:00 - 12:30
St
07:00 - 12:30
Čt
10:00 - 12:00 poradna 12:00 - 18:00
Pá
07:00 - 12:30
MUDr. Venclík Zdeněk - zubař
Ordinace: Polešovice 757
Tel. 572 593 200
Pracovní doba
Po
07:00 - 14:00
Út
07:00 - 14:00
St
12:00 - 19:00
Čt
07:00 - 14:00
Pá
07:00 - 14:00
MUDr. Talaš Milan
Ordinace: Polešovice 560
Tel. 572 593 285
Pracovní doba
Po
07:00 - 10:00
Út
12:00 - 16:00
St
07:00 - 10:00
Čt
09:30 - 12:30
Pá
07:00 - 10:00
Lékárna Polešovice
Polešovice 727
Tel. 572 593 300
Pracovní doba
Po
7:30 - 12:00
Út
7:30 - 12:00
St
7:30 - 12:00
Čt
7:30 - 12:00
Pá
7:30 - 12:00

12:30 - 16:00
12:30 - 16:00
12:30 - 16:00
12:30 - 16:00
12:30 - 16:00

Prodejna u Schottlů Vážany
Pondělí - Pátek
6:30 - 13:00
Sobota
6:30 - 10:00

14:30 – 17:00

Veterinární ordinace Polešovice
MVDr. Libor Hujíček
Polešovice 592
tel: 573 034 822, mob. 603 562 835
Pracovní doba:
Po - Pá: 17:00 - 19:00
Sobota: chirurgie - na základě telefonické domluvy
Neděle: pohotovost - na základě telefonické domluvy
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Odjezdy autobusů
x

x

x

6

x,20

+

x

x

x

x

6

x,14

Uherské Hradiště,aut.nádr.

5:10

5:55

6:20

6:25

6:25

7:20

7:30

8:45

10:20

12:00

12:15

12:55

Staré Město , Lidový dům

5:13

5:59

6:24

6:29

6:29

7:24

7:34

8:49

10:24

12:04

12:20

12:58

Staré Město, Cukrovar

5:16

6:03

6:27

6:32

6:33

7:27

7:38

8:52

10:29

12:08

12:25

13:02

Nedakonice,rozc. (žel.stanice)

5:24

6:14

6:35

6:40

7:35

7:47

9:06

10:45

12:21

12:37

13:10

Polešovice, Obecní úřad

5:30

6:20

6:41

6:45

6:46

7:41

7:53

9:13

10:51

12:29

12:43

Vážany

5:33

6:25

6:45

6:49

6:50

7:45

7:58

9:17

10:55

12:33

12:47

13:25

x,20

x,20

x

x,29

x,29

x,19

x

+

x

x,31

x,31

6,24,+

x,31

Uherské Hradiště,aut.nádr.

12:55

13:52

14:25

14:40

14:55

14:50

15:25

16:10

16:20

17:15

18:25

19:00

19:15 22:40

Staré Město , Lidový dům

12:58

13:59

14:30

14:44

14:59

14:54

15:29

16:14

16:24

17:20

18:29

19:04

19:19 22:44

Staré Město, Cukrovar

13:02

14:02

14:35

14:48

15:03

14:58

15:34

16:17

16:28

17:24

18:33

19:07

19:23 22:47

Nedakonice,rozc.
(žel.stanice)

13:10

14:10

14:46

15:00

15:10

15:10

15:50

16:29

16:45

17:36

18:47

19:21

19:37 23:01

14:18

14:54

15:08

15:16

15:17

15:56

16:36

16:52

17:43

18:54

19:28

19:44 23:06

14:21

14:58

15:13

15:20

15:21

16:00

16:40

16:56

17:47

18:58

19:31

19:48 23:09

x

x

x

6,+

x

x

x

6

x,20

x

Vážany

4:24

4:58

4:51

5:13

5:51

6:41

7:04

7:04

7:07

8:19

9:49 11:12

Polešovice, Obecní úřad

4:28

5:02

4:55

5:17

5:55

6:45

7:09

7:08

8:23

9:53 11:16

Nedakonice, rozc. (žel.st.)

4:34

5:08

5:02

5:22

6:01

6:50

7:15

7:15

7:19

8:32 10:01 11:23

Staré Město, Cukrovar

4:45

5:16

5:15

5:31

6:12

7:06

7:26

7:28

7:29

8:44 10:14 11:37

Staré Město, Lidový dům

4:50

5:19

5:18

5:33

6:16

7:10

7:28

7:31

7:35

8:47 10:17 11:41

Uherské Hradiště,aut.nádr.

4:54

5:23

5:23

5:35

6:20

7:14

7:33

7:36

7:40

8:53 10:25 11:45

x,20

x,10

+

x,20

x,20

x

x

6,+

x

x

x

Vážany

12:54

12:54

12:57

13:45

14:27

15:18

15:39

16:58

17:05

18:10

20:19

Polešovice, Obecní úřad

12:57

12:57

13:01

13:49

15:24

15:43

17:03

17:09

18:14

20:23

Nedakonice, rozc. (žel.st.)

13:05

13:05

13:10

13:55

14:36

15:29

15:52

17:09

17:16

18:22

20:30

Staré Město, Cukrovar

13:14

13:16

13:23

14:04

14:45

15:44

16:06

17:23

17:27

18:35

20:45

Staré Město, Lidový dům

13:17

13:19

13:25

14:08

14:48

15:47

16:09

17:26

17:30

18:38

20:48

Uherské Hradiště,aut.nádr.

13:20

13:23

13:29

14:13

14:51

15:52

16:13

17:31

17:34

18:41

20:51

Polešovice, Obecní úřad
Vážany

13:25

x

jede v pracovních dnech

24

nejede 24.12.19

6

jede v sobotu

29

nejede od 23.12.19
do 3.1.20,
od 1.7.20 do 31.8.20

+ jede v neděli a ve státem
uznané svátky

www.obecvazany.cz

20,10

x,31

x

x

nejede od 23.12.19 do 3.1.20, 31.1.20,
od 2.3.20 do 6.3.20, 9.4.20, od 1.7.20 do
31.8.20 a od 29.10.20 do 30.10.20

19

jede od 23.12.19 do 3.1.30,
od 1.7.20 do 31.8.20

31

nejede 31.12.2019
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Vážanské Vánoce
Program v obci o vánočních svátcích

20.12.2019 Vánoční turnaj ve stolním
l
tenise
Tradiční turnaj ve stolním tenise žáků

Kulturní
l
dům
d

17:30

21.12.2019 Vánoční turnaj ve stolním tenise
Kulturní dům
13:00
Tradiční turnaj ve stolním tenise pro všechny, kteří si chtějí zahrát
23.12.2019 Zpívání u Vánočního stromu
u Obecního úřadu 17:00
Předvánoční setkání
Vystoupí děti z MŠ, Děcka z Vážan, MPS Chlapi z Vážan, Skautky a světlušky akci podpoří
prodejem svých výrobků
24.12.2019 Roznášení betlémského světla
pochůzka po obci od 8:00
Světlo z Betléma roznášejí skautky a světlušky Skautského oddílu
25.12.2019 Vánoční turnaj ve stolním tenise
Kulturní dům
Tradiční turnaj ve stolním tenise pro registrované hráče
4.1.2020

13:00

Večer tříkrálový
Kulturní dům
18:00
Mužský pěvecký sbor Chlapi z Vážan, Děcka z Vážan a jejich hosté

Všichni jste na akce srdečně zváni!!

Zpravodaj obce Vážany vydal 16. prosince 2019 OU ve Vážanech v počtu 190 ks.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.TiskarnaBrazda.cz
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