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Letošní novinkou ve sběru a třídění
odpadů bylo pro mnohé z nás umístění kontejneru na shromažďování
bioodpadu v prostranství za kulturním domem. Dle četnosti odvozů plných
kontejnerů soudím, že tato malá změna se
u Vás, občanů setkala s pozitivními ohlasy
a většina z Vás ji uvítala. V každém případě mám radost, že se služba osvědčila a je
občany hojně využívána. Zejména v nedávném podzimním období se jistě jednalo o velmi praktickou záležitost. Další
motivací občanů pro třídění jakéhokoliv odpadu, ať už se jedná o plasty, sklo,
oděvy atd. by pak měly být nezvyšující se
dpadu,
poplatky za odvoz komunálního odpadu,
tedy popelnic.
V naší obci neutichá ani kulturní život,
ať už se jedná o košt vína, hody, Velikonoční zábavu, či malý program při oslavě
m, kdo
Dne matek. Chci poděkovat všem,
o, aby
se o tyto akce starají a podporují to,
nezanikly. Dobře vím, že organizace takosledek
výchto sešlostí dá hodně práce a výsledek
je mnohdy nejistý. Proto bych byla velmi
bčané,
ráda, kdybychom se, milí spoluobčané,
při těchto akcích více potkávali. Pořadateadatelé těchto akcí, byť jich není mnoho, je dělají pro nás všechny, a v každém případě
adě je
potěší zejména Vaše účast.
Za celý rok se v naší obci stala spousta
t
událostí, je pravdou, že na některé vzpomínáme častěji, na některé vůbec. Ale
o tom se dočteme v obecní kronice.
Myslím si, že všichni máme zasloužený
nárok na odpočinek během Vánoc, na to,
abychom načerpali nové síly na vstup do
dalšího roku, do roku s letopočtem 2016,
ve kterém nás všechny čeká další spousta
práce. Jako aktuální se jeví zejména znovu otevření problému s řešením čističky
odpadních vod nebo oprava kostela. Jistě nebudou od věci ani úvahy o zateplení
kulturního domu. Tady se ovšem vesměs

jedná o projekty dlouhodobějšího rázu.
Fungování obce a spokojenost občanů
jsou pro celý obecní úřad velmi důležité.
Jsem přesvědčena, že pokud člověk jen
malinko chce, aby se věci měnily k lepšímu, tak se také tak děje. Jestliže budeme
všichni táhnout za jeden provaz a spolupracovat společně na všem prospěšné
věci, určitě se nám mnohé podaří.
Děkuji celému obecnímu zastupitelstvu
za spolupráci v roce uplynulém a těším se
na rok příští.
Přeji Vám všem klidné a požehnané Vánoce, radost z dárků a z rodinné pohody,
do nového roku hodně zdraví, odhodlání,
optimismu a štěstí.
šě í
Markéta Pavlíčkováá

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prostřednictvím obecního zpravodaje Vás
všechny zdravím, i jménem celého zastupitelstva a obecního úřadu.
Rok se s rokem sešel a máme tady opět čas
nejkrásnějších svátků v roce – období adventu a Vánoc. Blížící se konec roku také
pro mnohé znamená zhodnocení uskutečněných událostí. Zda se nám povedlo
to, co jsme si naplánovali a také jestli ten
kus cesty, který jsme bezesporu každý za
uplynulý rok urazili, byla cesta správným
směrem.
V letošním roce byla dokončena oprava
obecního domku, který slouží jako zázemí pro našeho zaměstnance a techniku
pro údržbu obce. Děkujeme firmě DROPOL za dobře odvedenou práci.
Na kulturním domě se musel opravit
prasklý rozvod vody, za což patří dík panu
Františku Brzicovi. Dále byla provedena
výměna již nevyhovující stávající podlahy v knihovně, kde bylo položeno nové
lino. Celkový současný vzhled vyzdvihla
také i nová výmalba a nové vertikální žaluzie, které byly po proběhlých opravách
namontovány.
Také doufám, že jsme ve spolupráci s Mateřskou školou a firmou Benjamin, udělali alespoň trochu radost dětem a potažmo
i maminkám. Na dětském hřišti v prostorách dvoru Obecního úřadu mají děti instalovány dva nové herní prvky a stávající
prodělaly malou, řekněme „kosmetickou
úpravu“. Tímto krokem vznikl moderní
herní prostor, splňující současné vysoké
nároky kladené na bezpečnost těchto zařízení. Věřím, že děti budou hřiště využívat ke své spokojenosti tak, aby jim co
nejdéle sloužilo.
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Poděkování
Zastupitelstvo obce Vážany děkuje všem spoluobčanům za jakoukoli pomoc při zvelebování naší obce, zvláště pak paní Anně
Tylové a manželům Miroslavě a Klimentu Sojákovým za jejich péči věnovanou naší kapličce a jejímu okolí a za úpravu prostranství kolem křížku za farmou ve Vážanech.

Místní knihovna
Místní knihovna sídlí i nadále v budově kulturního domu a půjčovní doba je každý čtvrtek v době od 12.00 hod. do 17.00 hod.
Knihovna čítá 1993 svazků, z toho naučná literatura pro dospělé
222 svazků, beletrie pro dospělé 1151 svazků, naučná literatura
pro děti 47 svazků a beletrie pro děti 573 svazků. Katalog knižního fondu naší knihovny má dálkový přístup /www.knihovnavazany.webk.cz/. Mimo uvedený knižní fond knihovna využívá
služeb meziknihovní výpůjčky z Okresní knihovny z Uherského

Hradiště. Knihy jsou půjčovány naší knihovně na dobu 3 – 5 let.
Knihovnu navštěvují převážně čtenáři důchodového věku, uvítali bychom více čtenářů z řad dětí. V roce 2014 bylo dle statistického výkazu půjčeno celkem 787 svazků, což není mnoho. Rádi
bychom přivítali nové čtenáře ze všech věkových kategorií, knihy je možno půjčovat dle vlastního výběru a bezplatně. Knihovna je vybavena počítačem s napojením na internet a návštěvníci
jej mohou využívat rovněž bezplatně.
Na závěr přeji všem čtenářům i občanům příjemné prožití svátků
vánočních a hodně zdraví do roku 2016. Současně se těšíme na
Vaši účast v naší knihovně, rádi Vám při výběru knih poradíme.
Marie Slezáková, Knihovnice MLK Vážany

Mateřská škola v roce 2015
Měsíc leden byl významný především pro
děti předškolního věku, které čekal zápis
do 1. třídy základní školy a tak za doprovodu rodičů bylo zapsáno 6 dětí, které již
dnes navštěvují ZŠ v Polešovicích a jedno
dítě v Ořechově.
Únor sebou přináší Masopust, ke kterému
neodmyslitelně patří dětský karneval. Každé dítě v MŠ za pomocí p. učitelky, ale
i doma s rodiči, si vyrobilo masku, vyzdobili jsme třídu i šatnu v duchu karnevalového reje a zábava mohla začít. A opravdu
stála za to.

Pasování školáků 2015
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Březen je spojen se slovem „jaro“. Na jaro
a první sluníčko se vždy těšíme. Je to období nového života, příroda se probouzí
a mění se doslova před očima. Zdejší děti
mají výhodu, jsou obklopeny krásnou
přírodou, která nám dává možnost vznik
nového života pozorovat na vlastní oči
a tyto poznatky pak děti využívají v další
práci – výtvarné, pracovní, rozumové.
S příchodem jara jsme si připomněli dávné lidové tradice – vítání jara a velikonoční zvyky. Vlastnoručně jsme vyráběli různé dekorace, které si děti odnesly domů.

Květen – nejkrásnější měsíc v roce, kdy se
děti soustředily na přípravu dárků a nácvik besídky ke Dni matek. Zda udělaly
svým nejbližším radost, mohli posoudit
všichni, kteří se přišli do KD ve Vážanech
podívat.
Nezapomněli jsme ani na kulturní zážitky – několikrát jsme shlédli loutkové
divadlo v Ořechově, předškolákům jsme
zprostředkovali výukové programy, písničkami a básněmi jsme přispěli k oslavám „Osvobození obce“, oslavili Den dětí
na srubu, přivítali jsme každého nového

Pasování školáků 2015
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občánka Vážan na OÚ a ti nejodvážnější
již tradičně odjeli na školu v přírodě do
Čeložnic.
A je tu červen, poslední měsíc školního
roku, měsíc výletů. Na výlet jsme se vydali spolu s MŠ Ořechov do skanzenu na
Modré a výlet jsme zakončili hledáním
pokladu ve velehradském lese. Konec
školního roku přináší i loučení. I letos
jsme se rozloučili spolu se zástupci OÚ se
6 dětmi, které vyměnily po prázdninách
školkové hry za školní aktovku. Hlavou se
nám honí myšlenky, čemu jsme je naučili
a jací asi budou za dva měsíce, rok a vůbec, co z nich vyroste a čím se stanou.
A je tu září, nový školní rok a my jsme
přivítali do MŠ 4 nové dětí z Vážan i Tučap. Pro rok 2015 – 2016 je v MŠ zapsáno
celkem 22 dětí, o které se starají:
Hana Rubanová – řed. mateřské školy
Kamila Svobodová – uč. mateřské školy
Jana Mudráková – školnice
Podzim se stává pro děti barevným světem a ten jsme vnímali především na vycházkách. Barevné listí a plody stromů se
staly motivací při všech činnostech. Při
práci s dětmi navazujeme na své dosavadní zkušenosti a počet dětí, který ve třídě
máme, nám umožňuje lepší individuální přístup ke každému z nich, umožňuje
i rozvoj jeho osobnosti, určité sklony i záliby. V tomto školním roce, každý čtvrtek,
mají děti možnost navštěvovat hudebně
pohybový kroužek pod vedením uč. zpěvu, paní Šteifové. Zde si upevňují intonaci
písní, rytmus a vyjadřují písně pohybem.
K podzimu patří i pouštění draků a tak i le-

Výlet na srub 2015
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Karneval 2015
tos jsme se spolu s rodiči sešli u kapličky
a opět jsme neměli štěstí na vítr. Draci sice
nevyletěli, ale o to více jsme si užili opékání
špekáčků a příjemného posezení, za které
opět děkujeme manželům Možíšovým.
V prosinci začíná v mateřské škole velké
těšení na Mikuláše, anděla a čerta, ale
hlavně na dárky, které vždy rozzáří dětské oči radostí. A tak 5. prosince návštěva
z nebe i z pekla opravdu přišla i s nadílkou.(děkujeme za ni p. Schottlovi a rodičům – p. Možíšovi, p.Bartoňové a manželům Mahdalovým.)
MŠ je pro děti druhým domovem a kouzlo vánoc na ně dýchlo v podobě krásného

stromečku (za něj děkujeme manželům
Hrančíkovým z Tučap),bohatou nadílkou a zpíváním u vánočního stromu před
obecním úřadem.
Konec roku je mimo jiné i příležitostí k díkům. Děkuji p. starostce a celému
zastupitelstvu, kteří se snažili finančně
zkvalitnit podmínky pro výchovnou práci. Poděkování patří také panu místostarostovi Mudrákovi za drobné údržbářské
práce v MŠ.
Za všechny děti a kolektiv mateřské školy
Vám přeji krásné vánoce a v novém roce
2016 hodně zdraví, lásky a spokojenosti.
Hana Rubanová, řed. MŠ
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Činnost oddílu kopané TJ Slovácko
Vážany v roce 2015
Stručně řečeno uplynulý rok 2015 byl z pohledu sportovních
výsledků oddílu kopané naší TJ jeden z nejhorších a to zejména jeho první polovina, kdy jsme bohužel po několika letech
sestoupili z okresní soutěže.
Řídicí orgán naší TJ Slovácko Vážany tj. výkonný výbor fotbalového oddílu se i v letošním roce scházel k jednáním dle
potřeby, cca 1x za 3 měsíce. Mimo tyto schůzky jednal nepra-

videlně také statutární orgán naší TJ - představenstvo, které
projednávalo zejména ekonomické a strategické otázky. Velkou diskuzi ve fotbalovém hnutí vyvolal v létě start fotbalové
(r)evoluce, kdy na všech úrovních českého fotbalu byla zavedena elektronizace veškerých fotbalových agend, včetně elektronických zápisů, registračních průkazů i agendy hostování
a přestupů.

Ročník 2014/2015 – jaro 2015
Mužstvo mužů – okresní soutěž,
skupina A
Po nevydařené podzimní části okresní
soutěže, skupiny A ročníku 2014/2015,
kdy naše mužstvo skončilo na posledním
12. místě s bilancí 1 vítězství a 10 porážek, se skórem 17:43 a ziskem pouhých
3 bodů, jsme se bohužel výsledkově výrazně nezlepšili ani na jaře, což v důsledku vedlo k sestupu našeho mužstva.
Naše mužstvo tedy obsadilo poslední
12. místo s nelichotivou bilancí:
3 vítězství, 2 remízy a 17 porážek, skóre
35:83, počet bodů 11.
Celková tabulka okresní soutěže skupiny
A soutěžního ročníku 2014/2015 vypadala tedy takto:

Přestože jsme si na konci nevydařeného
podzimu na hráčské schůzi mezi sebou
všechno vyříkali a řekli si, že se ještě na
jaro o zachování účasti v okresní soutěži
sportovně popereme, zlepšíme přístup
k trénování a že nic nevzdáme, skutečnost
byla bohužel jiná. Ke klíčové změně přístupu hráčů nedošlo, i když jsme se pokusili mančaft nakopnout a dát nový impuls
i změnou trenéra, kdy mužstvo převzal
bývalý hráč David Sklenka.
I přes poctivou snahu trenéra a celého realizačního týmu se nám nepodařilo bodovat v klíčových utkáních na začátku jara
a výsledkové zlepšení v závěru soutěže,
kdy se nám podařilo 2x zvítězit a 2x remizovat již nemohlo nic změnit na dlouho
známém faktu, že sestoupíme do základní
třídy. Velmi důležitým a zřejmě rozhodu-

Okresní soutěž muži sk. A - konečná tabulka ročníku 2014/2015
1.

Uh. Ostroh A

22

20

1

1

83 : 23

61

2.

Polešovice

22

16

1

5

77 : 40

49

3.

Kněžpole

22

16

1

5

50 : 24

49

4.

Mařatice

22

15

1

6

68 : 34

46

5.

Kostelany

22

14

2

6

95 : 57

44

6.

Topolná

22

10

1

11

55 : 53

31

7.

Huštěnovice

22

6

4

12

27 : 44

22

8.

Částkov

22

7

1

14

42 : 64

22

9.

Mistřice

22

6

2

14

39 : 63

20

10. Nedakonice B

22

5

2

15

41 : 76

17

11. Tupesy

22

5

0

17

32 : 83

15

12. Vážany

22

3

2

17

35 : 83

11
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jícím důvodem byla již úvodní porážka
0:1 na domácím hřišti s Nedakonicemi B,
kdy jsme měli jednoznačně zvítězit a nastartovat jarní jízdu za záchranou. Nestalo
se tomu tak, mužstvo naopak upadlo do
herní a výsledkové krize a hrálo téměř
celé jaro pod psychickou dekou. Když se
k tomu přidal laxní přístup většiny hráčů a to nejenom co se týče tréninkové ale
i zápasové docházky, častá zranění i pracovní a osobní zaneprázdnění některých
hráčů, špatné výsledky se daly předpokládat. Často museli být povoláni i starší
internacionálové, tak abychom poskládali
na zápas alespoň 11 hráčů. Rozlosování
nám také nepomohlo, protože jsme hráli
v úvodu těžké zápasy se soupeři ze špice
tabulky, s nimiž jsme příliš šancí k bodování neměli. Nedařilo se nám také ani na
dříve téměř nedobytné domácí půdě, kdy
jsme za celé jaro zvítězili až v posledním
utkání s Tupesy, které jsme tak odsoudili
do role druhého sestupujícího. Alespoň
chabou náplastí na nevydařenou sezónu
bylo rekordní vítězství v posledním odloženém jarním kole na půdě Částkova ve
výši 7:1, kde se nám kupodivu již tradičně
daří.
Mužstvo trénovalo pod vedením Davida
Sklenky. Vedoucím mužstva byl Martin
Kolář.
Jak bývá poslední léta zvykem, horší sportovní výsledky nám nezabránily v elánu
a chuti pro naši bohatou činnost na poli
organizačním. Ani letos tak sportovci nezaháleli.
Novinkou v letošním roce na poli kulturních akcí ve Vážanech byl fašankový průvod po dědině, který se konal 14. února
a jehož organizace se zúčastnili i někteří
sportovci a jejich sympatizanti. Myslím,
že se jednalo o zajímavý a dobrý nápad

Zpravodaj 2015

a všichni si to jistě užili. Také doufám, že
si i tato iniciativa získá svou tradici a doplní tak kulturní dění v naší obci o zajímavou a hlavně veselou akci, kterých není
nikdy dost.
Hned na začátku dubna jsme pořádali
tradiční velikonoční zábavu s populární
dechovou hudbou Stříbrňankou, která se
konala na velikonoční neděli dne 5. dubna na Kulturním domě ve Vážanech.
I když tentokrát byla účast o něco menší
než v loňském roce, každý kdo na zábavě
byl, potvrdí, že se jednalo o skvělou akci
s vynikající atmosférou a kvalitní muzikou ! Nejvíce spokojený byl asi výherce
hlavní ceny v tombole, kterou byla LED
televize s uhlopříčkou 106 cm ! V této
tradici hodláme pokračovat a tak se již
nyní můžete těšit na velikonoční zábavu
se Stříbrňankou v roce 2016. Samozřejmě
chci poděkovat za spolupráci při pořádání
této akce jak obecnímu úřadu, tak ostatním aktivním složkám ve Vážanech.
V květnu jsme poskytli zázemí a pomoc
při organizaci tradičního srazu koňáků,
jejichž zahájení akce bylo na našem hřišti.
Chudší byla tentokrát oblast sportovních
akcí. Jelikož nebyla nálada po sestupu
z okresní soutěže nijak valná, rozhodli
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jsme se v letošním roce tentokrát nezúčastnit fotbalového turnaje v Dolních
Dunajovicích, kde jsme byli pozváni a od
fotbalu si přes léto více odpočinout a získat tak chuť do nového ročníku.
Jako již tradičně každý rok se někteří starší hráči a funkcionáři na konci června
v rámci společného družstva s Boršicemi
zúčastnili tradičního Memoriálu Miroslava Fryštáka – 10. ročníku turnaje internacionálů nad 35 let ve Stříbrnicích, kde
toto společné družstvo obsadilo 2. místo.
Letního období jsme také využili k opravě již nevyhovující střechy kabin, kdy byl
stržen starý plechový povrch, který byl
nahrazen kvalitní plastovou hydroizolační fólií. O kvalitu provedených prací se
postarali zejména Radek Pavlíček a Olin
Čevora, kterým patří dík. Samozřejmostí jsou pravidelné úklidové jarní a letní
brigády na hřišti, v kabinách, sociálkách
a občerstvení, kdy se vždy tyto prostory
připravují na sezónu. Ono se to nezdá, ale
práce kolem hřiště je stále mnoho, ať už
se jedná o sečení, hnojení, zavlažování,
lajnování a chystání sítí do branek, údržbu areálu anebo o úklid kabin či praní
a chystání dresů. A to nemluvím o organizačním zajištění mistrovských zápasů.

Všem, kteří tyto činnosti a práce dobrovolně a nezištně zajišťují, patří můj velký
dík a rád bych jim tímto vzkázal, že si jejich práce pro TJ velmi cením a vážím.
Jak jsem již zmínil v úvodu, v letošním
roce jsme se také museli vypořádat vskutku s revolučním projektem FAČR pod názvem „Fotbalová (r)evoluce“. Bylo nutné
zajistit internet do kabin a také počítač
nebo notebook pro možnost provádění
on-line elektronických zápisů o utkání
na portálu FAČR. Od podzimní části letošního ročníku tak nevypisujeme zápisy
o utkání v papírové formě, ale přímo do
počítače, stejně jako jsou zrušeny registrační průkazy v klasické formě. Dohodnout hostování či přestup hráče se dá
nyní provést v řádu několika hodin bez
nutnosti posílat nebo jet s přestupními
lístky do Zlína či Olomouce. Vše se nyní
děje pouze v pohodlné elektronické formě. Osobně jsem přesvědčen (a také jsem
si to již v praxi odzkoušel), že se jednalo
o krok správným směrem a již nyní řada
klubů oceňuje výhody tohoto systému
a až se odstraní porodní bolesti, které jsou
součástí každého nového projektu, bude
tento systém velmi užitečný a oceňovaný
širokým fotbalovým hnutím.
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Fašankový průvod - novinka v kulturním dění naší obce
se povedla.

Před jarní částí sezóny jsme vyměnili a natřeli lavičky
u kabin i občerstvení.

Velikonoce bez zábavy se Stříbrňankou si ve Vážanech
nedovedeme představit.

Každoročně vycházíme vstříc i pořadatelům setkání koňáků na konci května.

Takové počasí bylo na jaře málokdy
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Vážanští střelci to umí kopat i u výčepu .

V létě jsme si za finanční pomoci obecního úřadu opravili střechu kabin.

Momentka z tréninku.

Dlouhé suché počasí bez deště se letos podepsalo na kvalitě našeho hřiště.
www.obecvazany.cz

…i když k tomuto způsobu úpravy jsme
přistoupit naštěstí nemuseli .
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Ročník 2015/2016 - podzim 2015
Mužstvo mužů – základní třída,
skupina A
Již v jarní části bylo vedení TJ jasné, že
pokud významně neposílíme kádr mužstva, výsledky a atmosféru kolem vážanského fotbalu nezlepšíme. V průběhu letního přestupového termínu jsme proto
nezaháleli a přivedli do našeho týmu řadu
nových ale i staronových tváří. V hostování z Medlovic pokračoval záložník Stanislav Ryška, k němuž se připojil obránce
Jakub Škodík. Významnou posilou do zálohy byl Martin Omelka, který přišel na
roční hostování z Bánova. Výměnou za
Tomáše Bernatíka u nás hostuje Radek
Kotek z Polešovic a dohodli jsme se také
na prodloužení hostování Romana Kryse
z Ořechova, k němuž se připojil i náhradní gólman Tomáš Taťák. Škoda, že nám
nemohl na podzim více pomoci zkušený
obránce Petr Oharek, který toho bohužel,
ať již z důvodů pracovních ale i nemoci,
mnoho nenahrál. Do několika utkání nastoupil i zkušený obránce Zdeněk Frelich
ze Syrovína. I když jsme se bohužel museli obejít bez zkušených hráčů Bronislava
Čevory a Michala Koláře, jimž zdravotní
stav nedovolil se zapojit do tréninkového
procesu, kádr mužstva se podařilo oživit
novými hráči a bylo to vidět i v letní přípravě na vyšší účasti hráčů na tréninzích.
Specifikou základní třídy okresního fotbalu na Uherskohradišťsku je z důvodů
nízkého počtu účastníků soutěže tříkolový systém, znamená to, že s některými
týmy hraje doma 2x s jinými pouze jednou, závisí to na losu.
Zkvalitnění kádru se projevilo již na začátku podzimu, kdy se nám podařilo i díky
dobrému rozlosování (první tři utkání
jsme odehráli na domácím hřišti) zvítězit
v úvodních 4 zápasech. Cenné bylo již vítězství v úvodním domácím utkání proti
ambicióznímu týmu Velehradu a kvalitní výkon jsme podali v nevyzpytatelném
sousedském derby v Tučapech, kdy jsme
zvítězili 2:0. Tak vynikající start jsme nečekali a bylo příjemné se dívat na tabulku,
jejímž jsme byli v tu dobu leadrem.
Bohužel však následovala ledová sprcha
v domácím utkání proti jednomu z favoritů na postup Tupesům a i když jsme toto
zaváhání napravili v divokém hodovém
utkání v Jankovicích (výhra 6:4), následně
jsme zklamali a prohráli v důležitém utkání
na půdě Velehradu. Následovala zbytečná
ztráta bodu na hřišti Uh. Ostrohu a zejmé-
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a my nehráli v jedenácti. Holt bohužel takový je stav, srdcaři vymírají.
Naše mužstvo tedy skončilo po podzimní
části základní třídy soutěžního ročníku
2015/2016 na 3. místě s celkovou bilancí:
5 vítězství, 1 remíza a 3 porážky, skóre
22:23, počet bodů 16.

na ostudná porážka v posledním odloženém kole ve Stříbrnicích 0:6. Tyto výsledky
byly jasným vyústěním špatné tréninkové
i zápasové morálky většiny hráčů, protože
k posledním utkáním jsme se často scházeli téměř v 11 hráčích, maximálně s jedním
náhradníkem na lavičce. Je to velká škoda,
protože jsme si zkazili vynikající začátek
sezóny a na jaro budeme muset dohánět
oba nejlepší týmy tabulky.
Nechť si každý z hráčů šáhne do svědomí
a zamyslí se, zda nebylo možné udělat víc.
Myslím, že na této úrovni nejde ani tak
o výsledky, i když každý sportovec chce
zvítězit, ale je smutné, když musíme hráče
přemlouvat a prosit, aby přijeli na zápas

Vzhledem k faktu, že máme o zápas méně
než vedoucí duo Tupesy-Velehrad, stále
existuje pro jarní část ročníku reálná šance se porvat o postup do okresní soutěže.
Průběžná tabulka základní třídy skupiny
A soutěžního ročníku 2015/2016 po podzimní části vypadá tedy takto:
Základní třída muži sk. A - tabulka po

podzimní části ročníku 2015/2016
1.

Tupesy

10

7

0

3

47:24

21

2.

Velehrad

10

7

0

3

29:17

21

3.

Vážany

9

5

1

3

22:23

16

4.

Jankovice

10

4

1

5

33:38

13

5.

Tučapy

9

4

1

4

21:32

13

6.

Stříbrnice

9

3

0

6

19:20

9

7.

Uh. Ostroh B

9

1

1

7

20:37

4

Nejlepšími střelci našeho družstva
v podzimní části základní třídy ročníku
2014/2015 byl Marek Pavlíček se 6 a Antonín Vaculík s 5 brankami. Na tomto
místě bych chtěl ocenit přístup obou
dlouholetých opor, matadorů a nerozlučných kamarádů jak k tréninkům tak
i zápasům, kteří jsou příkladem v morálce pro ostatní, často o hodně mladší hráče. Mnohdy mám bohužel dojem, že se
jedná o poslední pravé srdcaře v našem
mančaftu. Navíc oba významně pomáhají nejenom na hřišti ale i ve výkonném
výboru fotbalového oddílu, jejímiž jsou
velmi aktivními členy. Maro a Vaco, hodně zdraví a ať vám to kope ještě několik
let !
Mužstvo trénovalo na podzim pod zodpovědným vedením trenéra Davida
Sklenky, vedoucím mužstva a také obě-

tavým správcem hřiště byl Martin Kolář.
Jako každý rok i letos se členové TJ Slovácko Vážany aktivně podíleli také na dalších
kulturních akcích, které sice nepořádáme,
ale rádi a ochotně pořadatelům pomůžeme s organizací či jinou podporou. Nejinak tomu bylo letos při tradičních akcích,
jako jsou košt vína, slovácké hody, letní
pohádkový les v Loučkách a další.
Také letos jsme zorganizovali sběr kovového šrotu a uskutečnili několik dalších
brigád na hřišti, mimo již dříve zmiňované.
Tradiční zakončení podzimní sezóny se
uskutečnilo po roční přestávce opět v restauraci U Terky v Ořechově v pátek dne
30. října. Před zakončením jsme stejně
jako každý rok šli zapálit svíčky na hrobě
Jirky Machynky na vážanském hřbitově.
Bohužel s námi Jirka není už 5 let…

Zpravodaj 2015

Jako sportovci jsme si samozřejmě nenechali ujít akci „Středověká krčma“ aneb
výšlap na srub do Osvětiman na konci
listopadu.
Všem příznivcům a podporovatelům vážanského fotbalu bych rád při této příležitosti za jejich práci v roce 2015 ve prospěch naší TJ Slovácko Vážany poděkoval
a stejně jako všem občanům naší obce jim
ze srdce popřál klidné a pohodové vánoce a v novém roce 2016 zejména mnoho
zdraví, štěstí, lásky a splnění všech osobních a pracovních cílů.
Zapsal: Milan Soustružník,
předseda TJ Slovácko Vážany
15.11.2015
A na závěr již tradičně něco z historie.
Kdo by uhádl, že takto vypadalo vážanské hřiště ještě v roce 2001?

www.obecvazany.cz
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Činnost oddílu stolního tenisu 2015
Rok 2015, který právě končí, byl pro vážanský stolní tenis takový smolný, poněvadž
bylo v oddílu mnoho nemocí a zranění a to
se odrazilo na výsledcích. Velkých úspěchů však dosáhli žáci. V sezoně 2014-2015
se mužstvo žáků A umístilo na 1. místě ve
3. výkonnostní skupině a ukázali nám tak,
jak se to má dělat!  Podařilo se nám získat
hodně dětí a jsme rádi, že tráví svůj volný
čas sportem.
Celkový počet mužstev a rozložení ve skupinách zůstává stejný jako předchozí rok,
a to 4 mužstva dospělých a 2 mužstva žáků
rozložených v 2. – 5. třídě vždy po jednom
mužstvu.
Mužstvo A, které většinou hrálo ve složení
Petr Oharek, Tomáš Durčák, Roman Krys,
Radomír Korvas, Jakub Gottwald a Teodor Schottl, obsadilo v sezoně 2014-2015
ve 2. nejlepší skupině pěkné 6. místo. Zde
bych hlavně vyzvedl výkon hráče Petra
Oharka, který měl úspěšnost kolem 82 %.
Začátek nové sezony ovšem začal trošku
rozpačitě a nyní se pohybujeme na 5. místě 2. třídy okresního přeboru. V současné
době je posilou mužstva Zbyněk Laga, který
postoupil jako nejlepší hráč 3. skupiny OP.
Mužstvo B ve složení Zbyněk Laga, Tomáš
Durčák, Ondřej Šoustek, David Mrkva, Roman Šoc a Teodor Schottl obsadilo 5. místo
3. třídy OP. Nyní bojuje mužstvo na konci
tabulky, což zapříčinilo zejména zranění
hráčů Radka Korvase a Ondry Šoustka. Věříme, že po uzdravení hráčů se opět posuneme a udržíme si místo ve středu tabulky.
Mužstvo C, které hrálo v sezoně 2014 – 2015
4. třídu, se celou sezonu drželo středu a obsadilo 6. místo tabulky. Hrálo se zejména ve
složení Libor Neuberger, Ondřej Šoustek,
Roman Šoc, David Váňa, Vlastimil Poko-
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rák a Barbora Šocová. V probíhající sezoně
bojují o záchranu před propadem do nižší
třídy, zatím úspěšně. Věříme, že mužstvo
v dalších zápasech zaboduje a nebude mít
problémy s udržením se v soutěži. Momentálně se za toto mužstvo „perou“ Vlastimil
Pokorák, Roman Šoc, David Váňa, Miroslav Gottwald a doufám, že se k nim připojí mladší nadějní hráči Michal Strouhal,
Adam Suchánek a Ladislav Lechner.
Mužstvo D bojovalo v sezoně 2014-2015
v 5. třídě OP se střídavými výsledky a obsadilo celkové 12. místo. V mužstvu nastupoval Vlastimil Pokorák, Michal Strouhal,
Barbora Šocová, Miroslav Gottwald, Miroslav Tesař, Josef Bartošík, Roman Trlida
a Tomáš Khun. Nyní se tato skupina vyhoupla do středu tabulky a zapracovává do
mužstva žáky.
Žákovská družstva máme dvě. Žákovskému
mužstvu A se velmi dařilo. Hrálo bez prohry a obsadilo 1. místo ve 3. třídě OP! V této
skupině nastupují hráči Ladislav Lechner,
Adam Suchánek, Miroslav Solčianský a Petr
Gajdůšek. V současné sezoně žáků 20152016 vyhrálo bez prohry i 2. tř. OP a řadí se
k 6 nejlepším v okrese, což je pro náš malý
oddíl obrovský úspěch a žáci zaslouží velkou pochvalu.
Skupina
Žáci

Veteráni

Výherci
1. Miroslav Solčianský
2. Ladislav Lechner
3. Adam Suchánek
1. František Sýkora
2. Miroslav Tesař
3. Ladislav Hlaváček

Mužstvo B hrálo v sezoně 21014-2015 ve
středu tabulky a nakonec obsadilo pěkné
4. místo. V sezoně 2015-2016 se mužstvu
z 3. výkonnostní skupiny podařilo postoupit
do 2. třídy OP žáků. Mužstvo nastupuje ve
složení Jiří Stupňánek, Marek Nožička, Petr
Gajdůšek a Milan Machynka. Věřím, že se
nám podaří zaučit a dobře trénovat i mladší
členy oddílu jako Tadeáše Hejcmana, Radka
Nevařila, Richarda Večeřu a Víta Uhlíře.
Již tradičně byl uplynulý rok zakončen vánočními turnaji. Tento rok přibyl i turnaj
veteránů.
Letos se uskuteční pouze turnaj mužů
na 1. svátek Vánoční – 25. 12. ve 13 hodin.
Moc bychom chtěli poděkovat Obecnímu
úřadu ve Vážanech za možnost využívání
kulturního domu pro naše tréninky a zápasy.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny, kdo
chtějí hrát stolní tenis, na tréninky, které
máme v úterý a ve čtvrtek od 17.30 hod. Na
naše výsledky se můžete podívat také na internetové adrese www.pinec.net.
Závěrem Vám za všechny členy oddílu stolního tenisu přeji radostné a klidné Vánoce
a v celém roce 2016 mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů.
Zpracoval Schottl Teodor

Skupina
Registrovaní hráči

Neregistrovaní
hráči

Výherci
1. Libor Oharek
2. Roman Krys
3. Zbyněk Laga
1. Vladislav Rubal
2. Luboš Trlida
3. Jaroslav Máčala

Zpravodaj 2015

SDH Vážany
Hasičský sbor v letošním roce prošel
(a stále ještě prochází) změnami, které
bylo nutné učinit kvůli akce schopnosti sboru či úřednímu sladění formálních
požadavků zákona.
Náš sbor byl v roce 2014 vybaven novým hasičským automobilem Avie DVS
a v oficiálně založena zásahová jednotka
se všemi formálními náležitostmi (zdravotní prohlídky, jmenování velitele,…aj.)
V této souvislosti bylo s 30% účastí obce
pořízeno z dotace také pět sad zásahových přileb, opasků a rukavic.
Zbývá absolvování školení a převod SDH
na právní subjekt tzv. zapsaný spolek.
Všechny tyto kroky povedou k jednotnému systému fungování sborů.
Náš sbor v letošním roce pořádal okrsko-

www.obecvazany.cz

vou soutěž v požárním sporu. Ze šesti mužstev (Ořechov, Vážany, Tučapy, Polešovice,
Nedakonice a Kostelany) se družstvo Vážan
v konečném účtování umístnilo na 5 místě.
Mladí hasiči se pravidelně scházeli a trénovali. V tomto roce také připadlo na náš
sbor pořádání tradičních Slováckých hodů.
Letošními stárky byli Tereza Hlaváčková
a Petr Novotný (z Nedakonic) a jako mladší
stárci se představili Markéta Soustružníková a František Uhlíř. Novinkou na večerní
zábavě byla účast cimbálové muziky Josefa

Marečka, která spolu s dechovou hudbou
Vacenovjáci provázeli hodovým večerem.
Za pořadatele bychom rádi poděkovali nejen stárkům, ale i všem krojovaným a dětem
za účast na hodovém průvodu a za pomoc
při zachovávání této tradice.
Jménem SDH ve Vážanech přejeme všem
svým členům, ale i všem občanům příjemné Vánoce a do nového roku mnoho
zdraví a štěstí.
Za SDH ve Vážanech
Karel Polášek a Antonín Šťastný

strana 11

strana 12

Zpravodaj 2015

Český svaz zahrádkařu - MO Vážany
Vyznavači vinného moku tvrdí, že podání
vína v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství. O tom se mohli přesvědčit
účastníci letošní výstavy vín s ochutnávkou, kterou připravili vážanští zahrádkaři
a vinaři na den 21. března. Kulturní dům
ve Vážanech se stal v tento den středem
zájmu všech vážanských vinařů i vinařů
z blízského okolí. Ve 13.00 hodin zde byl
zahájen tradiční Josefovský košt vín – svátek milovníků dobrých vín. Samotnému
koštu předcházela dne 15. března degustace, na které se sešlo 45 degustátorů, rozdělených do 12 ti komisí. K hodnocení bylo
předloženo 37 druhů vín od 175 pěstitelů
z Vážan a dalších 17 obcí, vážanští vinaři
dodali 102 vzorků. Celkem bylo hodnoceDegustace 15.3.2015
no 427 vzorků, z toho 271 bílých vín, 126
červených vín a 30 vzorků rosé. Členové
komisí vyhodnotili nejlepší vína 27 pěstitelů v různých odrůdách souhlasili s lidovým rčením – „ Život ředěný vínem má lepší chuť“.
s bodovým ohodnocením 18,5 a výše. Těmto během výstavy byly Ochutnat a posoudit kvalitu vín z jiných vinařských oblastí si vypředány dárky – skleněné poháry s věnováním. Cenu starostky jeli naši vinaři v sobotu dne 9. května na Jižní Moravu do Dolních
získala pěstitelka Stanislava Formanová, která měla nejvyšší ohod- Dunajovic a Březí u Mikulova, kde se konala přehlídka otevřenocení za 5 vzorků. Cena starosty je soutěží vážanských vinařů ných sklepů. Třicet pět účastníků zájezdu mělo možnost navštívit
a do této soutěže jsou zařazeni pouze vystavovatelé, kteří přihlásili 12 sklepů, ve kterých každý místní vinař podal k ochutnání nej5 a více vzorků vín a mají nejvyšší bodový součet.
méně 7 vzorků kvalitních vín. Celková cena vstupu do všech skleZa příjemného slunečního počasí se dostavilo na 37. ročník výsta- pů činila 700,- Kč, občerstvení ve formě různých pomazánek bylo
vy 242 účastníků, o které se za nalévacím pultem staralo 12 mla- zajištěno majiteli sklepů a k zakoupení byl nabídnut guláš. Návrat
dých chlapců a děvčat. Vzhledem k pestrosti a množství vzorků účastníků byl v pozdějších odpoledních hodinách.
vín se museli rychle otáčet, aby přání koštujících byla splněna. Dne 22. srpna za pěkného slunečního počasí ožila trať Loučka ve
Za vstupné 200,- Kč měli návštěvníci možnost ochutnat jakékoliv vážanském katastru dětským halasem. Naše organizace za spolumnožství vzorků a k tomu obdrželi skleničku a katalog. K příjem- práce mládeže i ostatních dobrovolníků již po deváté připravila pro
nému posezení u vína vyhrávala folklorní skupina Pentla z Boršic děti zábavné a sportovní odpoledne, kterého se zúčastnilo 81 soua zpěvem zpestřili atmosféru i vážanští zpívající chlapi – Mužáci. těžících dětí /z toho 34 z Vážan/ a hojná byla i účast dospělých.
Nechybělo ani pohoštění ve formě guláše, svíčkové, řízků i ostat- Jako již každým rokem i letos byla připravena řada soutěží na celních pochutin. Účastníci letošního vážanského koštu určitě by kem asi 15 stanovištích. Některé soutěže se opakovaly z minulých
let, mezi nové soutěže patřila např. soutěž
na koloběžkách. Zpestřením odpoledne
byla přehlídka dravců a velkému zájmu
dětí se těšila akce „střelba na terč ze vzduchovky“. Program byl obohacen i výjevy ze
známých pohádek. Po náročných soutěžích
děti obdržely občerstvení dle vlastního výběru a i ostatní přihlížející měli možnost si
zakoupit guláš a pivo. Cílem této akce bylo
zpříjemnit školní mládeži poslední prázdninové dny, po kterých jim nastanou školní
povinnosti.
Závěrem místní organizace zahrádkařů
děkuje členům i ostatním občanům, kteří
se podíleli na průběhu všech uvedených
akcí za jejich pomoc a všem vážanským
občanům přeje příjemné prožití svátků
vánočních a do roku 2016 hodně zdraví
Degustace 15.3.2015
a životní pohody.
Slezák Radek, předseda MO ČSZ
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Z církevního života
Milí spoluobčané,
v této krásné Vánoční době bychom se
spolu s Vámi rádi poohlédli za rokem 2015
a poděkovali všem, kdož přispívají svou
činností ke každodennímu životu církve
v naší obci.
Pro děti je velmi očekávaným okamžikem
Mikulášská nadílka, která v naší kapli proběhla i loni. Štědrovečerní mše svatá je pro
naši obec, v níž se přes většinu roku konají
pouze sobotní mše svaté, příjemnou oslavou Božího narození. Vždy se jedná o slavnost při níž se předvede ženský či mužský
sbor. Krásná vánoční výzdoba naší kaple
vždy navodí příjemnou atmosféru, ke svátkům narození Páně. K Vánocům v naší obci
již tradičně patří roznášení Betlémského
světla, na něž v našich domácnostech od

samého rána netrpělivě
čekáme. Za tuto činnost patří poděkování
skautskému oddílu. Ve
Vánočním období se
mší svatých užíváme ve
větším množství než po
Svěcení
zbytek roku. Za to patří
dík P. Petru Součkovi.
O velikonočním období jsme vděčni za mši
o velikonočním pondělí. Jsme také potěšeni množstvím dětí, které chodí „klepat“
od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty ve velikonočním období. Vážanský sbor se také
každoročně účastní průvodu o „Božím těle“
v Polešovicích, kde se aktivně účastní i děti,
které daný rok přistupují k prvnímu svatému přijímání. Kéž se tato tradice udrží. Také
mladí biřmovanci z naší obce se
připojily do života farnosti. Bylo
to u příležitosti Farního dne, kdy
spolu se svými vrstevníky z farnosti sehráli divadlo o Duchu svatém.
Na sklonku léta je pro naši kapli slavností, hodová mše svatá.
Stále se v kostele objevují nejen

stárci, ale i krojovaná mládež, za což jim
patří dík. Se sklonkem roku si připomínáme Slavnost Všech svatých a s ní spojená
bohoslužba slova na místním hřbitově, při
níž si vzpomínáme na naše zemřelé.
Závěrem dovolte poděkování kostelníkům,
ministrantům, čtenářům písma, ale také
ženskému sboru, ženám a mužům, kteří
pravidelně uklízí kapli, starají se o praní či
technickou údržbu, kterou provoz v kapli potřebuje. Všem, i těm, na něž jsme ve
výčtu zapomněli, patří srdečné Pán Bůh
zaplať.
K Vánočním svátkům i do nového roku
Vám všem přejeme klid, pohodu v kruhu
Vašich blízkých a hlavně Boží požehnání
po celý následující rok.
Kostelní výbor

Velikonoce

Boží Tělo

Svěcení
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Junák Vážany – oddíl Slunce
Máme tady další konec roku a v našem
oddíle jsme toho jako vždy hodně zažili.
Vrátíme se ještě do roku 2014. V prosinci jsme totiž pořádali novou vánoční akci
s názvem Andělská kavárna, kde si děti
mohli vyrobit krásné výrobky a rodiče si
mohli popovídat u kafíčka.
Přišel rok 2015 a s ním i každoroční charitativní akce Tříkrálová sbírka, kterou
máme pravidelně na starost.
Další akcí v lednu byla zimní výprava
kluků na hájenku v Osvětimanech. Účast
byla hojná, program bohatý a výprava
byla celkově podařená.
V únoru jeli na hájenku zase holky a to
ku příležitosti Dne sesterství. Jely jsme
i s polešovskými děvčaty a moc jsme si
tuto akci užily. Nejvíc asi soutěž o nejlepší
buchtu.
Přichází jaro a s ním i jeho vítání. Letos
organizované v Polešovicích u včelína.
Poté následoval již tradiční Dětský karneval, tentokrát v pirátském stylu. Jako vždy
na karnevale nechyběla tombola, spousta
her, soutěží, malování na obličej a mnoho
dalšího.
V březnu jsme ještě jely s holkami na výlet
do Brna. Navštívily jsme Letohrádek kde
byla výstava replik korunovačních klenotů. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavily ve St. Městě v Kovosteelu, kde jsme
si prošli interaktivní výstavu Hry a klamy.
Nadšené jsme z toho byly úplně všechny,
a jelikož se nám ještě nechtělo loučit, po

Tříkrálová sbírka
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návratu domů jsme si jenom sbalily spacáky a šly jsme přespávat na klubovnu.
Tento povedený víkend jsme zakončily
výbornými palačinkami k obědu.
V červnu se naši skauti zúčastnili Rádcovského kurzu Křesadlo. Byli to: Kuba Bartošek, Peťa Gajdůšek a Lukáš Ďurčák. Na
tomto víkendovém kurzu se kluci naučili
základy práva, bezpečnosti, pedagogiky
a zdravovědy. A také zjistili, jak třeba připravit schůzku.
O letních prázdninách jsme sice měli se
schůzkami a výpravami pauzu, za to nás
ale čekalo snad to nejlepší z celého skautského roku – TÁBORY! Jako vždy jsme jeli
na naše skautské tábořiště do Osvětiman.
Prvních 14 dní kluci, od nás se zúčastnil
pouze Kubík Jurča, který byl ještě k tomu
na táboře poprvé. Téma jejich tábora byl
Western. Potom na tábor na 9 dní přijely
holky, jmenovitě: Markéta a Verča Soustružníkovi, Renča a Helča Štastné, Nikča
Bereznajová, Erička Čechová, Jituška Davidová, Natálka Bartošová, Klárka Podolínská a Terezka Šimíková. Téma tábora
byla letos Čarodějnická akademie. Většina holek byla na táboře poprvé a máme
velikou radost, že to zvládly úplně na
jedničku, tábor si moc užily a ukázaly, že
nejsou žádné „béčka“.
Zbytek prázdnin utekl jako voda a už tu
je září a s ním začátek nového školního
i skautského roku. V září se toho nikdy
moc nestihne, protože máme ve Vážanech

hody a většina dětí nacvičují tanečky. Ale
hned v říjnu jsme to dětem vynahradili
v podobě dvou výprav. První byla kluků
na hájence v Osvětimanech. Pod vedením Barči Šocové se kluci na celý víkend
proměnili v detektivy a pomáhali policii
vypátrat ztracenou holčičku. Tato výprava
se konala společně s polešovskými skauty. Druhá výprava byla pro holky a konala se zase s polešovskými světluškami.
Program navazoval na táborové téma
a tak se světlušky pod vedením Markéty
Soustružníkové proměnily na studentky
čarodějnické akademie a pomáhali najít
ztracený Lexikon kouzel. S Barčou jsme
si tyto výpravy musely z většiny vymyslet a uspořádat samy, protože si už od
května plníme tzv. čekatelskou zkoušku,
a její podmínkou absolvování je vymyšlení a uspořádání výpravy. Těchto kurzů
je spousta a já s Barčou jsme si vybraly
Čekatelský lesní kurz Velká Morava, první víkend kde jsme se hlavně seznamovali
proběhl v květnu pak jsme jely na 10 dní
v srpnu na tzv. letní běh, kde jsme hrály
hry, poznaly spoustu super lidí ale také
jsme se učily právo, organizaci, hospodaření, psychologii, bezpečnost, jak správně
vést oddíl a spoustu dalšího a na konci
jsme ze všech těchto „předmětů“ měly
zkoušky. No a poslední víkend se konal
v listopadu a tam už jsme jenom obhájily
své projekty o výpravách a na slavnostním
závěrečném ceremoniálu jsme dostaly čekatelské odznaky a dekrety o absolvování
kurzu. Myslím si, že můžu mluvit za obě,
že jsme si kurz maximálně užili, a i když
toho bylo, občas moc, budeme na toto období rády vzpomínat.
Poslední událost, kterou nesmím zapomenout je 70. výročí našeho střediska
Jantar Polešovice. Oslavy tohoto výročí
se konaly 17. října v klubovně v Polešovicích.
Nakonec bych chtěla jménem celého oddílu poděkovat zastupitelstvu obce za finanční podporu, rodičům všech dětí za
jejich ochotu a pomoc při našich akcích
a nakonec i všem našim dětem za jejich
nadšení a energii po celý rok. Děkujeme!
Přejeme Vám kouzelné prožití Vánočních
svátků, hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti v roce 2016.
Markéta Soustružníková
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Mužáci – mužský sbor
Vážení a milí kamarádi slovácké písničky,
je zvláštní, jak někdy čas rychle ubíhá. A nejenom v tomto roce.
V těchto dnech je tomu právě 5 let, co jsme se poprvé sešli, abychom Vám zazpívali při předvánočním Zpívání u Vánočního
stromu. Při této příležitosti bychom Vás rádi pozvali na folklorní
večer, při němž bychom si s Vámi zazpívali.
Ale pojďme nejdřív zrekapitulovat to, co jsme v průběhu roku prožili. Jak už jsme zmínili na začátku, naší nejstarší tradicí je Zpívání u vánočního stromu, a nejinak tomu bylo i vloni. Z dalších
domácích akcí je to březnový Košt vína, květnové sečení Louček,
ale hlavně naše zářijové Hody s právem. Naše historicky první
přespolní vystoupení bylo v Polešovicích a snad i proto, tam vždy
rádi zpíváme vinařům při nejrůznějších příležitostech. Mezi ty
tradiční patří Žehnání vína v průběhu Vánočních svátků, Zarážení
hory v srpnu nebo vystoupení při otevírání Svatomartinských vín
v měsíci listopadu. Přespolní vystoupení jsou pro nás zpestřením
našeho folklorního života. Letos to byly třeba zářijové slavnosti
vína v Uherském Hradišti, kde jsme byli poprvé hosty Mužského
pěveckého sboru z Kunovic. Až teprve 14 dnů před vystoupením
jsme se dověděli, že to nebude jen takové společné zpívání, ale
naše sólové 20-ti minutové vystoupení na podiu před velkým publikem na Masarykově náměstí. Prvotní zděšení a tréma nás však
vybičovali k výkonu, který možná nebyl bez chyby, ale za který
jsme se nemuseli stydět. A to mezi takovými sbory jako jsou sbory
z Milotic, Kunovic, nebo Dubňan je rozhodně potěšující. Druhá
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podobná akce na takto velkých slavnostech byla naše účast (tak
trochu inkognito) na folklorním festivalu Kyjovský rok, který se
koná jednou za čtyři roky. Náš region už sem fakticky nepatří, ale
účastnili jsme se tohoto folklorního svátku v rámci vystoupení
obce Labuty. Měli jsme s písničkami o Kyjovu a z Kyjovska takříkajíc pomoct našim známým a kamarádům z této obce po pěvecké
stránce. I když to v Kyjově uběhlo strašně rychle, byly jsme rádi, že
jsme mohli nasát atmosféru Kyjovského roku. Bohužel jsme toho
dne spěchali ještě na jednu milou povinnost, kterou bylo Zarážení
hory v Polešovicích. Dalšími přespolními akcemi byly Hody v Tučapech či v Újezdci nebo šlapání hroznů v Boršicích.
Ale nežijeme jenom zpíváním pro publikum. Mezi akce, které
podnikáme takříkajíc sami pro sebe, jsou třeba naše zabíjačky na
srubu. Abychom si zpříjemnili letošní horké léto, podnikli jsme
také lodní výpravu po Baťově kanálu. A to, že si občas zazpíváme
i doma na zahrádce naší hospůdky, se snad ani nemusí zmiňovat.
Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na folklorní večer, který bychom rádi uskutečnili 2. ledna v sále KD ve Vážanech. Večerem,
v němž vystoupí nejen náš sbor, ale i cimbálová muzika Vinár
a děti z Vážan, bude provázet slovem Laďa Šimeček z Kyjova.
Vstupné je dobrovolné a celý pořad je koncipován jako poděkování za přízeň všem, kteří nás podporují.
Jako jeden muž Vám přejeme krásné a požehnané Vánoční svátky a hodně zdraví do roku 2016.
Vaši Chlapi
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Z historie
Patrně nejstarší psanou kronikou ve Vážanech je „Kronika školy ve Vážanech,
založena v lednu léta Páně 1883.“ Zakladatelem této kroniky byl učitel Mořic Pavlík z Kunovic, který v roce 1883 nastoupil
na školu v naší obci. Dvě ukázky z této
kroniky Vám přiblíží nejen období před
založením školy, ale samotnou osobu zakládajícího učitele.

1.) Úvod
Kronika školy ve
Vážanech, založena
v lednu léta Páně 1883.
Smutné a bídné byly poměry za jakýchž
dítky obce Vážanské, na řádný lid a občany, na pravé syny vlasti a státu rakouského vzdělávány býti měly. Posud bylo jim
navštěvovati jednotřídní národní školu
v Ořechově, kdež ve pramizerné budově,
více pastoušce nežli škole se podobající,
p.učitel František Kolísek rodem z Protivanova v roku 1813, tedy sedmdesátiletý stařec, 275 žáků vyučovati měl ,což
se však se zdarem, jak každý i nestranný
posuzovatel doznati musí, díti nemohlo.
Proto vyzval také p. předsedu místní školní rady Františka Petříka, čtvrtníka čís. 63
z Vážan, tehdejší c.k. okresní školdozorce
Valentin Kubina c.k. profesor vyšší reálky
z Olomúce při zkoušce dítek v Ořechovém, by se u ostatních občanů o vystavění
nové budovy školní zasadil. Pan Předseda
to sice přislíbil, ale skutek – utek. Následkem této nedbalosti zaslala Slavná c.k.
okresní školní rada v Uherském Hradišti
místní školní radě v Ořechově dopis, který zde doslovně uvádím:
Číslo o.š.v.1040
Stav tamního školního stavení přinucuje
c.k.okresní školní radu na vystavění nové
školní budovy dotírati. Jest to zrovna pro
obec hanebné takovou pro školství neslušnou chatrč pozůstávat nechati, kdež to
by ona mohla při dosti malém namáhání
slušnou školní budovou býti. A nejen že
jest neslušná ona jest také nedostatečná,
v této chatrči sedí přes půl druhého sta
dětí nacpaných naprotiv všeckým zdravotním podmínkám a což také překážkou jest
v prospěšném vyučování.
V uh.Hradišti, dne 5-ho října 1880
c.k.okr.hejtman co předseda
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2.) Představení kronikáře
a učitele
Laskavý čtenáři!
Dříve nežli ku založení kroniky školní
přikročím, umínil jsem sobě těchto několik slov předeslati a nimi Tě požádati, bys
každou důležitou událost do ní vepsati
sobě neobtěžoval a tedy její celek bedlivě
choval. Pak -li bys někde s něčím se neshodoval neb na nějaké poklesky přišel,
prosím Tě jež napřed svým a všech, kdož
do ní psáti budou jménem, o kolegiální
ušetření a přehlednutí pokleskův těchto,
k čemuž Tě tímto uctivě vyzývám a zavazuji.
Můj rodopis a působiště: Mořic Pavlík
z Kunovic u Uherského Hradiště narozen dne 15.září 1857 vyznání katolického, odbyl čtyři třídy reálného gymnásia
v Uh.Hradišti ve školních rocích 1869 až
1873. Na to věnoval se hospodářství dvě
léta, načež byl do 31.čce 1876 výpomoc-

ným podučitelem v Tlumačově, navštěvoval pak c.k. ústav pro vzdělání učitelů
v Příboře a sice byl na základě soukromé
přípravy a přijímací zkoušky přijat do
I.ročníku, načež pokračoval i v ročníku
IV. i podnikl v měsíci srpnu 1878 zkoušku na c.k. slovutném ústavu pro vzdělání
učitelů ve Příboře s dobrým prospěchem.
Konav potom službu od 1.září 1878 jako
provisorní učitel na škole ve Znorovách,
podrobil se v měsíci říjnu 1880 před c.k.
zkušební komisí pro obecné národní
a měšťanské školy v Olomúci, zkoušce
způsobilosti učitelské a dosáhl vysvědčení stupně druhého. Dne 8.srpna 1881
byl za definitivního učitele ve Znorovách
a 27.prosince 1882 za učitele ve Vážanech
ustaven, kdež od 1.ledna 1883 působím.
Z archivních materiálů
zpracoval A. Šťastný
zdroj: SOkA; NŠ vážany,
Kronika kat.76.1.1

strana 19

strana 20

Zpravodaj 2015

Údaje o naší obci
Celkový počet popisných čísel v naší obce je:
z toho je:
obydleno
neobydleno
k rekreaci
ostatní veřejné budovy
zbouráno

Změny obyvatel
v roce 2015
Přihlášeni:
Lorencová Ludmila
Lorenc Lukáš
Lorenc Jakub
Lorencová Michaela
Brzicová Veronika
Grossman Vojtěch
Kindlová Ivana
Endlerová Dagmar
Endlerová Nicol
Skřivánek Zdeněk
Stehlík Pavel
Pauzová Vlasta
Gloserová Vladimíra
Gloser Jiří
Odhlášeni:
Čechalová Aneta
Janík Kliment
Janíková Marie
Brhelová Klára
Brhel Petr
Kodrlová Marcela
Měšťánková Martina
Narození:
Rubalová Ludmila
Fuchs David
Endler Lukáš
Podešvová Eliška
Šuránková Magdaléna

č.p. 103
č.p. 103
č.p. 103
č.p. 103
č.p. 143
č.p. 143
č.p. 101
č.p. 27
č.p. 27
č.p. 1
č.p. 177
č.p. 146
č.p. 146
č.p. 146

č.p. 23
č.p. 119
č.p. 119
č.p. 158
č.p. 158
č.p. 90
č.p. 57

č.p. 18
č.p. 20
č.p. 27
č.p. 163
č.p. 190

193
138
12
11
8
24

Počet obyvatel v naší obci je celkem:
z toho:
dětí do 15 let
děti od 15 do 18 let
dospělých nad 18 let

458
78
12
368

Blahopřání
Obecní úřad přeje všem, který se v tomto roce dožili významných životních jubileí,
všechno nejlepší a mnoho zdraví do dalších let.
LEDEN
Nevařil Alois
Kutálek Antonín
Stehlík Pavel

ett
70 let
ett
70 let
50 lett

ÚNOR
Procházková Ludmila
Bartošová Marie

et
70 let
et
70 let

BŘEZEN
Vaculíková Marie
Uhlířová Jitka

et
90 let
ett
50 let

DUBEN
Němcová Marie

80 lett

KVĚTEN
Cabala Milan
Mudrák Miroslav
ČERVEN
Měšťánková Marie
Náplavová Anna
Gloser Jiří

80 lett
50 let

800 lett
90 lett
60 lett

ČERVENEC
Petruchová Marta
Trlidová Helena

70 let
60 let

SRPEN
Kubátová Zdeňka
Mudráková Jana

50 let
50 let

ZÁŘÍ
Cilečková Ludmila
Černoš Ludvík
Měšťánková Ludmila
Krsičková Filoména

70 let
70 let
50 let
80 let

ŘÍJ
ŘÍJEN
Krs
Krsička Radek

50 let

LIST
LISTOPAD
Drob
Drobilová Ludmila
Skřiv
Skřivánek Zdeněk
Petru
Petrucha Martin

60 let
60 let
70 let

PROS
PROSINEC
Slezák Radek

50 let

ZLATÉ SVATBY: Marie a Josef Slezákovi
Ludmila a Richard Večeřovi

Vítání občánků
13.12.2015
Zemřelí:
Měšťánek František
Drobil Petr
Hladík Jozef

www.obecvazany.cz

č.p. 140
č.p. 137
č.p. 20

Rubalová Ludmila
Endler Lukáš
Podešvová Eliška
Šuránková Magdaléna
Sýkora Marek
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Informační servis pro občany
Obecní úřad Vážany
úřední den

MUDr. Kateřina Mikušová - praktická lékařka

Po

10:00 - 18:00

Út

07:00 - 15:00

Tel. 572 593 222

St

07:00 - 17:00

Čt

07:00 - 15:00

Pá

07:00 - 13:00

Pracovní doba
07:00 - 08.00
Po
08:00 - 11:00
11:00 - 13:00
07:00 - 08:00
Út
08:00 - 11:00
11:00 - 13.00
12:00 - 13:00
St
13:00 - 15:00
15:00 - 18:00
07:00 - 08:00
Čt
08:00 - 11:00
11:00 - 13:00
07:00 - 08:00
Pá
08:00 - 10:00
10:00 - 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 - 17:00

Středa

7:00 - 17:00

Pošta Polešovice
Provozní doba

Ordinace: Zdravotní středisko - Polešovice

Injekce, infuze, odběry
Ordinace
Ordinace pro objednané pacienty
Injekce, infuze, odběry
Ordinace
Ordinace pro objednané pacienty
Injekce, infuze, odběry
Ordinace
Ordinace pro objednané pacienty
Injekce, infuze, odběry
Ordinace
Ordinace pro objednané pacienty
Injekce, infuze, odběry
Ordinace
Ordinace pro objednané pacienty

Po

8:00 - 11:00

13:30 - 17:00

Út

8:00 - 11:00

13:30 - 15:00

MUDr. Němcová Alena - dětská lékařka

St

8:00 - 11:00

13:30 - 17:00

Ordinace: Zdravotní středisko -Polešovice

Čt

8:00 - 11:00

13:30 - 15:00

Tel. 572 593 221

Pá

8:00 - 11:00

13:30 - 16:00

Pracovní doba
Po

07:00 - 12:00

Út

07:00 - 12:00

St

07:00 - 12:00

MUDr. Jančarová Jana - zubařka

Čt

10:00 - 12:00 poradna

Ordinace: Polešovice 757

Pá

07:00 - 12:00

Lékařská péče

12:00 - 16:00

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. 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

Zpravodaj 2015

MUDr. Talaš Milan

Prodejna u Schottlů Vážany

Ordinace: Polešovice 560

Pondělí - Pátek

6:30 - 13:00

Tel. 572 593 285

Sobota

6:30 - 10:00

14:30 – 17:00

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

Pohostinství u Havrana Vážany

Lékárna Polešovice

Pondělí - Čtvrtek

17:00 - 22:00

Pátek

17:00 – 23:00

Sobota

14:00 – 24:00

Neděle

14:00 – 22:00

Veterinární ordinace Polešovice
MVDr. Libor Hujíček

Polešovice 727
Tel. 572 593 300
Pracovní doba
Po

7:30 - 12:00

12:30 - 16:00

Út

7:30 - 12:00

12:30 - 16:00

St

7:30 - 12:00

12:30 - 16:00

Čt

7:30 - 12:00

12:30 - 16:00

Pá

7:30 - 12:00

12:30 - 16:00

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

Kalendář akcí Vážany 2016
2. 1. 2016

Vystoupení MPS Chlapi k 5. výročí vzniku sboru na KD

6. 2. 2016

Fašanková obchůzka po obci Vážany

12. 3. 2016

Josefovský košt vína

27. 3. 2016

Velikonoční zábava s DH Stříbrňanka

14. 5. 2016

Sečení trávy na srubu ve Vážanech

27. 8. 2016

Ukončení prázdnin na srubu ve Vážanech

17. - 18. 9. 2016

Slovácké hody s právem

23. 12. 2016

Zpívání u vánočního stromu

www.obecvazany.cz

strana 23

Vážanské Vánoce
Program v obci o vánočních svátcích

20.12.2015 Andělská kavárna
Kulturní dům
Junácké odpoledne s dobrou kávou či čajem

14:00

23.12.2015 Zpívání u Vánočního stromu
u Obecního úřadu
Předvánoční setkání s ochutnávkou vánočního cukroví a slivovice.
Vystoupí CM Pentla, děti z MŠ, MPS Chlapi z Vážan,
Pěvecký sbor Pro radost

17:00

24.12.215

Roznášení betlémského světla
pochůzka po obci
Světlo z Betléma roznášejí skautky a světušky Skautského oddílu

24.12.2015 Mše svatá
kaple ve Vážanech
„Půlnoční“ mše v odpoledním čase pro všechny,
kdož chtějí prožít opravdové Vánoce.

od 8:00

15:00

25.12.2015 Vánoční turnaj ve stolním tenise
Kulturní dům
13:00
Tradiční turnaj ve stolním tenise pro registrované i neregistrované hráče.

2.1.2016

5. výročí založení mužského pěveckého sboru Chlapi z Vážan
Kulturní dům

18:00

Zpravodaj obce Vážany vydala 1. prosince 2015 kulturní komise při OU ve Vážanech v počtu 170 ks.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz
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