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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní rok 2017 se neúprosně schyluje ke svému konci, čekají nás nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Běh života nemůžeme zastavit, vše, co se děje, má svůj
vývoj a směřuje k nějakému vytyčenému
cíli. Lidé se snaží svými rozhodnutími a
svými činy tento běh řídit a ovlivňovat
tak, aby si své sny plnili a svůj život prožívali smysluplně.
V průběhu letošního roku se i ve veřejné sféře života naší obce stalo mnoho
událostí, některé méně významné, některé významnější, některé nevratné a také
ty, které se neustále opakují, těch si třeba
ani nevšimneme.
K poslednímu dni v měsíci dubnu
přestala na vlastní žádost vykonávat po
dlouhých padesáti letech práci knihovnice paní Marie Slezáková. O knižní fond
a také o čtenáře ve Vážanech se starala s
láskou péčí, za což jí patří velký dík. Na
její místo nastoupila paní Marie Brzicová,
jí přejeme mnoho spokojených čtenářů,
hodně dobrých knih a spoustu nápadů,
jak obohatit kulturní život v naší obci.
Koncem května byla provedena rekonstrukce silnice ke hřbitovu. Celkové
náklady činily 525.403,- Kč, kdy obec
Vážany ze svého rozpočtu zaplatila částku 210.161,- Kč a obec Ořechov uhradila
315.271,- Kč. Stavbu provedla firma SWIETELSKY stavební s.r.o.

Bezesporu důležitou věcí, která se
započala v průběhu roku započala, je
zhotovení projektové dokumentace na
rekonstrukci kanalizace a stavbu čistírny
odpadních vod. V měsíci listopadu proběhla pro Vás, pro občany Vážan schůzka s projektanty a se zástupci Krajského
úřadu Zlínského kraje. Věřím, že schůzka
splnila svůj účel a případné dotazy byly
zodpovězeny a vyjasněny.
Mnozí z Vás si jistě všimli, že ubyl v
obci jeden dům – č.p. 92, kde ještě téměř
do konce roku 2016 bydleli Žigovi. Je záměrem namísto domu vybudovat hezké
veřejné prostranství.
K dalším chystaným projektům v
naší obci patří také zateplení kulturního domu, kdy budou vyměněny vstupní
dveře, únikové východy a náš kulturák
tak dostane nový oblek, poté by si zasloužil také pozornost jeho interiér. Příprava
opravy vážanské kaple je, jak se vše jeví,
běh na dlouhou trať, doufám, že se podaří se s dotčenými orgány domluvit, aby
se mohlo přistoupit k samotným stavebním pracím a začít s její opravou. V neposlední řadě se chýlí ke konci příprava
projektové dokumentace ke stavbě chodníku na Salajce a úpravě asfaltové plochy
za hřištěm, kde by měla pro naše mladé
i starší sportovce a všechny pohybuchtivé občany vzniknout víceúčelová plocha
s trávníkem 4. generace a umělým osvět-

lením. Chtěli bychom také oprášit projekt
na revitalizaci sadu v Loučkách.
Vím, že se mnohým z Vás zdá, že některé záležitosti nepokračují dostatečně
rychle, že spoustu věcí hodně dlouho trvá.
Bohužel, je to tak. Zkusme se na to podívat z jiného pohledu, věřme, že na dobré
věci je třeba si počkat. Já věřím, že se vše
podaří, tak jak má, a že i cesta může být
cíl. Je důležité o věcech diskutovat, mluvit
a dobrá práce zastupitelstva obce do jisté
míry závisí i na tom, jakou odezvu a jaké
podněty dostane – od Vás občanů. Práce
zastupitele obce není úplně jednoduchá,
ale pokud bude vědět, jak se Vám občanům v obci žije, jaká jsou Vaše přání a Vaše
potřeby, věřte, že ta práce bude mnohem
méně složitá a efektivnější. Proto, pokud
máte něco na srdci, přijďte nám to říct.
Děkuji Vám všem za ochotu spolupracovat na vedení obce, těším se na vaše
podněty a připomínky, těším se na práci
v příštím roce. Děkuji také všem fungujícím spolkům v naší obci, které se zasluhují o nemalé kulturní a sportovní dění
v naší obci. Budu velmi ráda, jestliže se
portfolio těchto setkávání ještě o nějaké
další rozšíří.
Přeji nám všem klidné a pokojné Vánoce, do nového roku 2018 hodně zdraví
a životního optimismu, spoustu nápadů
a pozitivního myšlení.
Markéta Pavlíčková

„Všem občanům přejeme požehnané vánoční svátky,
veselého Silvestra a v roce 2018
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti“
www.obecvazany.cz
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Mateřská škola v roce 2017
Měsíc leden byl vždy významný především pro děti předškolního věku, protože
je čekal zápis do 1. ročníku ZŠ. Letos však
nastala změna, zápis do ZŠ se uskutečnil v
měsíci dubnu a bylo zapsáno 6 dětí, které
navštěvují ZŠ v Polešovicích.
Únor sebou přináší Masopust, ke kterému neodmyslitelně patří dětský karneval.
Každé dítě v MŠ za pomocí paní 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.
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.
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 podívat do kulturního
domu na jejich vystoupení.
Nezapomněli jsme ani na kulturní zážitky – několikrát jsme shlédli loutkové
divadlo v Ořechově i v Uherském hradišti,
předškoláci se účastnili výchovných programů na téma ekologie. Písničkami a básněmi
jsme přispěli k oslavám „Osvobození obce“,
oslavili Den dětí, přivítali jsme každého nového občánka Vážan na OÚ.
A je tu červen, poslední měsíc školního
roku, měsíc výletů. Na výlet jsme se vydali
spolu s MŠ Ořechov na projížďku „Pohádkovou lidí“, kde děti za pomocí pohádko-
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vých postav hlídaly poklad před piráty. Konec školního roku přináší i loučení. I letos
jsme se rozloučili spolu se zástupci OÚ s 6
dětmi, které vyměnily po prázdninách školkové hry za školní aktovku. Je tu září, nový
školní rok a my jsme přivítali do MŠ 3 nové
děti. Pro rok 2017 – 2018 je v MŠ zapsáno
celkem 15 dětí.
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. V tomto školním roce, každý čtvrtek, mají děti možnost navštěvovat
hudebně pohybový kroužek pod vedením
učitelky zpěvu, paní Šteifové. Zde si upevňují správnou výslovnost, intonaci písní,
rytmus a vyjadřují písně pohybem. Děti
také otužujeme, jezdíme na předplavecký
výcvik do Bzence.
K podzimu patří i pouštění draků. Tak
jsme si spolu s dětmi a rodiči počkali na
ten správný dračí vítr a odměnou nám byla
krásná podívaná na létající draky a pak opékání špekáčků, které nám pomohl zajistit
pan Mudrák. Děkujeme.
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. (Děkuji
mikulášské družině – manželům Sýkorovým z Vážan a paní Burešové z Tučap).
Vánoce – tolik skrývají kouzla, lásky,
pohody, spokojenosti a navždy se staly symbolem domova. Na chvíli odložme všední
starosti a nechme se unášet romantikou
rozsvíceného stromečku, koled a radosti
z dárků, které pro své nejbližší děti vlastnoručně vyrobily a zazpívaly u vánočního
stromu.
MŠ je pro děti druhým domovem a
kouzlo Vánoc na ně dýchlo v podobě krásného stromečku, (za který děkujeme manželům Valentovým z Tučap), a bohaté nadílky.
Konec roku je mimo jiné i příležitost
k díkům. Děkuji za celoroční pomoc paní
starostce a celému zastupitelstvu, kteří se
snažili finančně zkvalitnit podmínky pro
výchovnou práci. Velký dík patří rodičům,
kteří mám pomohli zajistit mikulášskou
nadílku a hračky pro děti pod vánoční stromeček a nezapomněli také na nás, zaměstnance MŠ.
D Ě K U J E M E !!!
Za všechny děti a kolektiv mateřské školy Vám přeji krásné Vánoce a v novém roce
2018 hodně zdraví a spokojenosti.
Hana Rubanová,
ředitelka MŠ

Zpravodaj 2017

Děcka z Vážan
Před rokem v prosinci jsme měli premiérové vystoupení v nových krojích v Polešovicích, které jsme pořídili z dotace Nadace Synot, sponzorského daru pana Davida
Kaštánka a finančního daru svazu Zahrádkářů z Vážan. Kroje ušila paní Helena Lakosilová. Vystoupení bylo u příležitosti výstavy
Betlémů. Vystupovali jsme spolu s dětským
souborem Polešovjánek a podle ohlasu se
pásmo o vánočních zvycích velmi líbilo.
Již druhým rokem se připojují členové
do fašankového průvodu, který pořádají
Chlapi z Vážan. Obchůzka v maskách po
obci je ovšem jen pro zdatné členy souboru
a překvapivé je, že holky mají při této akci
větší vytrvalost než kluci.
Na Smrtnou neděli před Velikonocemi
jsme vynášeli Mařenu – Smrtku. V průvodu
naší obcí jsme zpívali písničky, volali jsme:
,,Smrt, smrt ukrutná kyselica nechutná,….
Smrtku jsme pak na hřišti spálili, protože
jako obec bez řeky, jsme Smrtku nemohli
utopit. Po té jsme si každý nazdobili větvičky – létečka , které jsme si přinesli do našich
domovů, jako symbol přicházejícího jara.
Týden před Velikonocemi jsme přijali
pozvání vystoupit na Velikonočním jarmarku v Ořechově, kde jsme vystupovali spolu s
Chlapi z Vážan. Děcka byla skvělá, soustředila se při zpěvu a tanci, nikdo nic nespletl a
nepokazil. Potlesk napovídal o spokojenosti
diváků. A moc nám to v krojích slušelo !!!
Maminkám k jejich svátku jsme zazpívali a zatančili v krojích v měsíci květnu na
kulturním domě ve Vážanech.
Krátce před koncem školního roku jsme
se zúčastnili Osvětimanského festiválku.
Tuto akci v Osvětimanech pořádali členové
souboru Klimentek již pátým rokem a pozvání na festiválek přijali folklorní soubory
a kroužky z Polešovic, Vřesovic, Osvětiman

a Vážan. Celý festiválek začínal slavnostním
průvodem a přivítáním. Bylo to moc hezké
sobotní odpoledne, kde členové vážanského
souboru mohli přičichnout k atmosféře festivalu. Tak nás třeba čeká časem i pozvání
na nějaký velký festival.
Před prázdninami jsme spolu s rodiči
strávili společné hravé dovádění a soutěžení na zahradě obecního úřadu. V polovině
srpna, tedy ještě o prázdninách, jsme začali
nacvičovat na letošní hody. Hodů se zúčastnili všichni členové. Škoda jen, že nevyšlo
počasí a kroje jsme museli ochránit i pláštěnkami. Na poslední letošní vystoupení,
které bude 23. prosince u obecního úřadu,
zveme všechny, kdo nás znají a podporují

nás. Zazpíváme koledy, zahrajeme si s paličkami a ochutnáme horký čaj.
Přijďte, těšíme se na vás!
Trochu statistiky: K 1. září 2017 navštěvuje soubor Děcka z Vážan 12 dívek a 6
chlapců, všichni z Vážan.
Chtěla bych poděkovat rodičům všech
členů souboru Děcka z Vážan za podporu,
pochopení a spolupráci. Moc děkuji.
Do nastávajících dnů vánočních a novoročních přeji všem slovy písničky:
,,Posílám hvězdičku, splní nám přání,ať
všichni na světě mají se rádi.
Ať jsou k sobě milí a daří se všem.
Veselé Vánoce přejem vám všem.“
Mgr. Šťastná Renata

Vystoupení v Ořechově na zámku – Velikonoční jarmark

Osvětimany 10. června 2017

www.obecvazany.cz
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Junák Vážany
A máme tu konec roku 2017 a s ním již
tradiční ohlédnutí, co jsme všechno prožili.
Jako první se vrátíme do prosince 2016,
kde jsme 26. 12. hráli v Kulturním domě
ve Vážanech divadlo Včelí medvídci. Myslím si, že divadlo se velmi povedlo, děti byli
hrozně šikovné a my jsme na ně moc pyšné.
V lednu jsme se již tradičně zúčastnili
Tříkrálové sbírky. Letos bylo asi -18 stupňů,
takže jsme byli rádi, když jsme to měli za
sebou.
V únoru jsme s Polešovskými holkami
jely na hájenku oslavit Den sesterství. Tato
akce byla, jako vždy skvělá a moc jsme si ji
užily. Téma letošní soutěže o nejlepší dobrotu bylo „Sníh“.
V únoru jsme tradičně pořádali Dětský
karneval, tentokrát ve stylu „Duhy“.
V březnu jsme šli do Polešovic vítat jaro,
které ale děti museli první najít. Naštěstí se
jim to povedlo a mohli si opéct první špekáčky.
V dubnu jsme jako odměnu za vánoční
divadlo jeli do Smajlíkova, a večer jsme pak
přespávali v klubovně, což jsme si moc užili.
V květnu jsme si udělali i s rodiči výlet
na naši Osadu. Nebylo to ale úplně lehké, po
cestě je totiž čekali otázky, na které museli
správně odpovědět.
A už je tady červenec a naše nejoblíbenější tábory. Holky jely úplně všechny což
nám udělalo velkou radost. Jmenovitě: Marcela Šimíková, Markéta a Verča Soustružníkovi, Erička Čechová, Jituška Davidová,
Natálka Bartošová, Majda Nevařilová, Klárka Podolínská,Terezka Šimíková, Melisska
Mahdalová a Liduška a Hanička Pavlíčkovi.
Tentokrát se z nás staly broučci (světlušky)
a pomáhaly jsme Lucince porazit Zlo. Holkám se nejvíc libil výlet na zámek Milotice,
kde jsme se proměnily na krásné princezny
a mohly jsme se procházet po zámecké zahradě v šatech.
V září jsme nový školní rok zahájil bez
jediného kluka ale zato jsme přivítaly tři
nové světlušky za což jsme moc rády! Schůzky máme každý pátek od 17.00 do 18.30 v
klubovně v 1. patře Kulturního domu. Hlavní vedoucí oddílu je Marcela Šimíková, zástupce vedoucí je Markéta Soustružníková.
Počet dětí je 14.
V říjnu jsme se zúčastnily Drakiády,
která se konala u rozhledny Floriánka. Také
jsme o podzimních prázdninách jely na
Hájenku do Osvětiman. Holky našli dopis
od vědce Johna Clocka, kterému slíbily pomoc při proslavení ve světě vědy. Na oběd
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Zpravodaj 2017

jsme měly špagety a jako dezert palačinky
a taky jsme vyrobily nějaký výrobek. Sice
nám počasí moc nepřálo, ale nám to náladu nezkazilo a výpravu jsme si moc užily.
V listopadu jsme se zúčastnily Halloweenu, který se konal v klubovně v Polešovicích. Tam na děti čekali strašidelné
stanoviště, strašidelné pohoštění a také
vyhlášení nejlepších masek.
A co nás ještě čeká v prosinci? Zúčastníme se Mikulášské besídky v Polešovicích, kde budeme mít krátké vystoupení.
Půjdeme za zvířátky přinést jim nějaké
dobrůtky, když je taková zima a na Štědrý
den Vám přineseme Betlémské světlo. Už
se na to moc těšíme!
Děkujeme obecnímu zastupitelstvu
za finanční podporu, rodičům za jejich
ochotu a pomáhání při akcích a dětem za
jejich nadšení a energii, která nás vždycky
dokáže nabít.

Přejeme Vám klidné prožití Vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti v roce 2018.
Markéta Soustružníková

Místní knihovna ve Vážanech
První zmínka o knihovně v naší obci
pochází z roku 1925. Uvádí se, že existovala žákovská a učitelská knihovna, které v
roce 1927 obecní rada přidělila 200,-- Kč.
V roce 1940 v době protektorátu byla
provedena revize žákovské knihovny a
české knihy byly zapečetěny.
Po roce 1945 byla knihovna umístěna
do školy a její činnost obnovena pod vedením paní učitelky Filomény Kaimové.
Svazky poskytl tehdejší ONV – odbor
kultury.
V roce 1960 byly knihy přemístěny
do budovy MNV. Knihovnicí se stala
paní Františka Slavíková.
Od roku 1966 až do roku 2017 tuto
funkci zastávala knihovnice paní Marie
Slezáková.
Další stěhování čekalo knihy v roce 1992
do kulturního domu, kde je i současné
době sídlo Místní knihovny ve Vážanech.

www.obecvazany.cz

Po provedení revize v dubnu 2017 se
knihovnicí stala paní Marie Brzicová.
Od 1. 1. 2003 v souvislosti s reformou
veřejné správy přešla knihovna pod správu obce a je jejím majetkem.
Metodicky ji řídí Knihovna Bedřicha
Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.
Knihovna čítá včetně VF 2593 svazků
a je rozdělena na beletrii, naučnou literaturu a knihy pro děti. Samostatně jsou
vedeny knihy z výpůjčního fondu (VF)
a knihy půjčované na průkaz knihovny.
Tyto služby nám poskytuje hradišťská
knihovna (KBBB).
Půjčování knih je zdarma včetně přístupu na internet.
Půjčovní doba knihovny je každý
čtvrtek od 12.00 hod. do 17.00 hod.
Knihy si mohou čtenáři vybírat i z
katalogu, který je umístěný na stránkách
www.knihovnavazany.webk.cz a podle

vašeho zájmu je vypůjčíme z KBBB.
V knihovně budou probíhat i jiné zajímavé akce, na které budete včas upozorněni. Například ještě v letošním roce se
uskuteční předvánoční návštěva dětí z MŠ.
Všem čtenářům i občanům přeji příjemné prožití svátků vánočních a hodně
zdraví v roce 2017.
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však
znamená stávat se hlupákem.“
Jan Ámos Komenský
Na vaši účast v knihovně těší
Marie Brzicová, knihovnice
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SDH Vážany
Letošní rok, co se týče akcí a činností
sboru byl chudší než roky předešlé. Ze začátku roku jsme pomohli s pořádáním Fašanku ve Vážanech, kde jako rok předtím
šli naši členové v maskách. U lampionového průvodu jsme taktéž chybět nemohli, který se konal tradičně koncem dubna.
V letošním roce se naše družstvo okrskové soutěže v Polešovicích nezúčastnilo,
protože technika nad námi zvítězila, což
nás velice mrzí, ale doufejme že se to pro
příští rok změní. V jarních měsících bylo
počasí velice nepříznivé, co se týče deště.
A to se projevilo po silném dešti, kdy se
splavila půda a zaplavila dědinu, ale i některé domy. Byl vyhlášen výjezd a k úklidu
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obce nám přijeli na pomoc hasiči z Kostelan, kteří nám pomohli dědinu uklidit. Ti
potom přejeli k odčerpání vody, která zaplavila kapličku. Děkuji i všem občanům
kteří při této akci pomohli. Největší akcí,
kterou jsme letos pořádali byli tradiční
Slovácké Hody s právem. Zjistili jsme, že
pořádat Hody jde i v malém počtu lidí,
ale je to opravdu hodně náročné a tímto
bych chtěl poděkovat všem, co se na této
ohromné akci podíleli, zejména obecnímu úřadu za finanční podporu. Podařilo
se nám zajistit dva stárkovské páry a tím
vynést obě Vážanská práva. Pro letošní
starší stárky byli zvoleni Michal Strouhal
a Martina Kodrlová a za mladší Martin

Bartoš a Renata Šťastná. Velice jím tímto
děkuji, že se tohoto úkolu zhostili statečně a se ctí. Ale i pro nepřízeň počasí se
hody vydařily a všem se líbily. Podařilo se
nám, a to doufám že zase na dlouho, pořádat hody a to se „Stříbrňankou“, která
hody, ale i večerní zábavu umí pěkně rozjet. Hlavně abych nezapomněl poděkovat
rodičům stárků, že svolili a stárky vypravili a to i všem rodičům a babičkám, kteří
své děti oblékli do krojů. Do příštího roku
vám přejeme jménem všech členů SDH
Vážany hodně štěstí zdraví a klidné prožití svátku Vánočních nejen svým členům,
ale hlavně všem občanům.
výbor SDH Vážany
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Český svaz zahrádkářů
Končící rok 2017 se stane za několik
dnů již historií a události tohoto roku
nám budou připomínat písemné zápisy,
mimo jiné i ve zpravodaji, který již od
roku 2002 vydává Obecní úřad.
Organizace zahrádkařů a vinařů i v
letošním roce přispěla svojí činností k
obohacení kulturního a společenského
života v naší obci. Jak již z názvu vyplývá, nejvýznamnější akcí v každém roce
je pořádání výstavy vín. V letošním roce
se zaplnily prostory kulturního domu
dne 18. března milovníky dobrého vína.
Přesto, že počasí bylo podmračené a místy
i mírně pršelo, ochutnávka přilákala 250
účastníků. Bylo jim předloženo celkem
427 vzorků , z toho 279 vzorků bílých
vín, 129 vzorků odrůd červených vín a
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19 vzorků rosé. Degustace vystavených
vzorků proběhla dne 12. března za účasti
44 degustátorů, rozdělených do 11 komisí. Na základě jejich hodnocení domácí
vinaři letos zvítězili celkem v sedmi odrůdách a dodali celkem 104 vzorků. Pěstitelka Stanislava Formanová obdržela ocenění
starostky obce za nejlepší kolekci místních
vín a získala 94,1 bodů. Co do počtu bodů
následovali další vinaři : Slezák Radek s
93,6 body, Drobil-Dohnálek s 93,1 body,
Helia Antonín s 93 body, Bartoš Stanislav
s 92,2 body. Ohodnocení pěstitelé z Vážan
a okolních obcí obdrželi za nejlépe hodnocená vína skleněné číše s aplikací znaku
obce Vážan .Návštěvníci ochutnávku vín
prokládali konzumací různých pochutin,
které připravil vážanský kuchař Dan Žád-

ník. K příjemnému posezení vyhrávala
cimbálová muzika Bálešáci a připojil se i
vážanský pěvecký sbor zpívajících chlapů. O průběhu vážanského koštu byla i
zmínka v regionálním tisku.
Vinaři z Kobylí z jižní Moravy uspořádali v dubnu t.r. akci s názvem „ Po
Kobylských uličkách za vínem 2017“.
Plně obsazený autobus v počtu 50ti vážanských vinařů , zahrádkařů i ostatních
občanů se 22. dubna v dopoledních hodinách vydal do otevřených jedenadvaceti sklepů kobylínských vinařů, kde měli
možnost ochutnat 286 vzorků bílých vín,
červených i vzorků rosé. Návrat účastníků zájezdu byl ve večerních hodinách.
Ani v letošním roce nezapomněli vážanští zahrádkaři na děti a na to, že školní
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prázdniny se přehouply do posledního
týdne. Na den 26. srpna spolu s obecním
úřadem a ostatními dobrovolníky zorganizovali zajímavý program s aktivní
účastí 76 dětí. Je nám líto, že vážanských
dětí se přišlo pobavit pouze 16. Jako
každým rokem bylo připraveno 13 stanovišť, na kterých děti plnily zajímavé
sportovní i dovednostní úkoly a po jejich splnění obdržely občerstvení. Velký zájem byl o malované tetování, které

prováděl přizvaný odborník a se zájmem
se rovněž setkali místní myslivci, kteří
připravili dětem vzduchovky ke střelbě a
současně na jejich střelbu dohlíželi. Na
závěr se děti „vyřádily“ při diskotéce
na dřevěném podiu. Dospělí účastníci
měli možnost se občerstvit v improvizovaném bufetu ve srubu, kde měli na
výběr langoše, guláš a pití různého druhu. Pro děti i dospělé bylo připraveno
ohniště k opékání špěkáčků. K příjem-

ně prožitému odpoledni přispělo i teplé
slunné počasí.
Místní organizace zahrádkařů děkuje
všem členům i ostatním občanům, kteří
se podíleli na zdárném průběhu všech
uvedených akcí, za jejich pomoc a všem
vážanským občanům přeje příjemné
prožití svátků vánočních a do roku 2018
hodně zdraví a úspěchů.
Slezák Radek
předseda MO ČSZ

Chlapi z Vážan
Přátelé a kamarádi,
tak jako každý rok, bychom Vám rádi na těchto stránkách poděkovali za Vaši přízeň a podporu při našich vystoupeních, ale i
všedních akcích. A že jich tento rok zase bylo! Kromě všech vinařských akcí (jako jsou košt, žehnání vína či zarážení hory) nebo akcí
pořádaných v obci (sečení, lampionový průvod, hody) jsme letos
poprvé zpívali také v Popovicích na jarmarku, nebo v Medlovicích
na hodech. V letošním roce jsme se zúčastnili následujících akcí:
11. února – Zabíjačka sboru na srubu
25. února – Fašank ve Vážanech
18. března – Košt vína Vážany
9. dubna – Jarmark v Ořechově
17. dubna – Šlahačka ve Vážanech
29. dubna – Lampionový průvod Vážany
13. května – Sečení Louček ve Vážanech
20. května – Jarmark řemesel Popovice
24. června – Hodky Újezdec
12. srpna – Zarážení hory Polešovice
9. září – Slavnosti vína Uh.Hradiště

16. září – Hody ve Vážanech
7. října – Hody v Tučapech
21. – Hody Medlovice
11. listopadu – Svatomartinské vína Polešovice
3. prosince – Adventní zpívání Bzenec
23. prosince – Zpívání u vánočního stromu Vážany
24. prosince – mše Vážany
27. prosince – Žehnání vín Polešovice
Pracujeme ale také dál na vybavení sboru a nezapomínáme
ani na uchování tradic – vydáním sbírky hodových fotografií.
V plánu máme obnovení boží muky Andělů strážných na kyjovské cestě a samozřejmě i vystoupení . To nedůležitější vystoupení nás čeká hned 6. ledna 2018, kdy v místním kulturním domě
budeme hostit další 3 pěvecké sbory z Mikulčic, Boršic u Blatnice a ze Bzence. Doufáme, že Vám tímto vystoupením uděláme
radost, ale že spolu s Vámi prožijeme krásné Vánoce.
Tak šťastné a veselé…
Vaši Chlapi
Zapsal A.Šťastný

Fašank 2017

Košt vína 2017

Žehnání svatomartinského vína Polešovice

Žehnání vína Polešovice
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Sečení trávy 2017
Půlnoční mše v kapli 2016

Zabíjačka

Slavnosti vína Uherské Hradiště

Velikonoce

Hody Tučapy

Vystoupení Popovice

Hody Vážany 2017

www.obecvazany.cz

Hody Újezdec
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Farní společenství
Drazí farníci,
ještě ani nevybledly vzpomínky z loňských Vánoc a už tady
máme další. Před těmi loňskými jsme si mohli vychutnat Mikulášskou nadílku pod vedením Vážanských dobrovolníků (zvláštní
poděkování patří rodině Bartošové) a stejnou nadílku jsme si užili
i letos v podání ochotníků z Ořechova. O vánočních svátcích jsme
mohli prožít naši odpolední „půlnoční“.
Tradiční postní křížové cesty či svěcení kočiček jsme prožívali
v naší kapli před Velikonocemi, stejně jako březnové patrocinium
sv.Josefa. V průběhu roku jsme se mohli účastnit několika poutí
a slavností. Z těch nejzajímavějších vybíráme zájezd do Bratislavy
nebo pouť na Velehrad.
Snad největší změnou ve farnosti byla změna administrátora
farnosti, kdy na místo odcházejícího faráře P. Petra Součka, jmenoval Otec Arcibiskup novým správcem P. Jozefa Červeně.
Obohacením letošního roku byly Lidové Misie, které se ve farnosti
uskutečnily po 70. letech. Misie vedly členové řádu sv,Vincence de Paul
z Loštic u Olomouce. Škoda jen, že se jednotlivých misijních akcí nezúčastnilo více farníků. I tak doufáme, že tyto misie zanechali svou stopu
v naší obci a budou příčinou duchovní obnovy farního společenství.
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S celoročního programu vybíráme:
28.1. Pouť k Donu Boskovi - Ořechov
20. 3. 2017 - slavnost sv. Josefa
16.4. Velikonoce
20. 5. Farní zájezd do Bratislavy
3. 6. První svaté přijímaní (L. Pavlíčková + E. Čechová)
18. 6. Boží Tělo
5. 7. Národní pouť na Velehrad
9. 7. Farní pout Svatý Antonínek
15 - 20.8. Celostátní setkání mládeže Olomouc
17. 9. Hody
9. - 19.11. Misie ve farnosti
10.12. Sv. Mikuláš
25.12. Narození Páně
Závěrem nám dovolte popřát, ať prožijete v následujících měsících požehnaný rok a kéž se ve zdraví za rok opět setkáme,
alespoň na stránkách Zpravodaje.
T.Schottl , A.Šťastný
zástupci obce ve farní radě
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Činnost oddílu stolního tenisu
za rok 2017
Vážení spoluobčané, přátelé sportu,
dovolte mi, abych zhodnotil činnost oddílu stolního tenisu za rok 2017.
Oddíl stolního tenisu v sezoně 20162017 dosáhl pozoruhodných výsledků.
Celkově lze hodnotit sezonu velmi dobře.
Pěti našim mužstvům se podařilo postoupit do vyšších tříd! Celkově se soutěže
účastnilo 7 mužstev s 36 aktivními členy,
přičemž máme 16 žáků a dorostenců.
V současné době v sezoně 2017-2018
hrajeme Okresní přebor 1. – 5. třídy a zároveň 1. ligu okresu v žácích.

www.obecvazany.cz

Dovolte mi, abych začal hodnocení
naší činnosti od začátku. Mužstvo A v sezoně 2016-2017, jako nováček soutěže 1.
třídy, obsadilo velmi pěkné 5. místo, při
10 výhrách, 2 remízách a 8 prohrách. O
tento úspěch se největší měrou založili
hráči Oharek Petr 52-15, Krys Roman 5227, Laga Zbyněk 37-46, Gottwald Jakub
19-36, Durčák Tomáš 5-10, Hlavica Petr
6-11, Schottl Teodor 3-4. Sezonu 20172018 mužstvo zahájilo docela dobře a při
3 výhrách a 3 prohrách hraje ve středu
tabulky.

Mužstvo B se v sezoně 2016 - 2017
umístilo na 1. příčce ve 3. třídě OP a pro
sezonu následující postoupilo o třídu
výše, bude teda příště hrát 2. třídu OP.
Mužstvo bojovalo do poslední chvíle o
vítězství s hráči Nivnice C a Bílovice C.
Toho dosáhlo, když z 22 zápasů jich 20
vyhráli, jednou remizovali a pouze jednou
prohráli. I skóre bylo impozantní - 276
výher a jen 120 proher. O tento úspěch se
zasloužili Durčák Tomáš 53-20, Korvas
Radomír 56-22, Hlavica Petr 68-4 (nejúspěšnější hráč celé soutěže), Mrkva David
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26-28, Schottl Teodor 29-15, Váňa David
1-3 a Šoustek Ondřej 1-3. Sezonu 20172018 mužstvo začalo docela dobře, hraje
ve středu tabulky a věříme, že nebude na
těchto pozicích i po skončení sezony.
Mužstvo C v sezoně 2016-2017 obsadilo také 1. místo, tentokrát ve 4. třídě
OP a také toto mužstvo postupuje pro sezonu 2017-2018 do vyšší třídy. Mužstvo,
které jen 2x prohrálo, 4x remizovalo a
16x vyhrálo, nastupovalo v tomto složení: Schottl Teodor 64-8, Šoustek Ondřej
45-7, Váňa David 24-22 , Neuberger Libor
59-21, Pokorák Vlastimil 40-33, Šoc Roman 3-1 a Kuchař Zdeněk 4-8. Následující sezonu začali dobře a hrají také střed
tabulky a věřím, že se na těchto místech
udrží po celou soutěž.
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Mužstvo D v sezoně 2016-2017 obsadilo v 5. třídě OP velmi pěkné 2. místo,
když do posledního kola soutěžilo s hráči
Bílovice E a jen jediná prohra právě s Bílovicemi je odsoudila k 2.místu. I to však
znamenalo postup. Mužstvo z 22 zápasů
vyhrálo 19, 2x remizovalo a jen jednou
prohrálo při skoré 290-106. O tento pozoruhodný výsledek se zasloužili Šoc Roman
60-12, Khun Tomáš 48-22, Tesař Miloslav
32-34, Pokorák Vlastimil 9-3, Suchánek
Adam 49-14 a dále Gajdůšek Petr a Lechner Ladislav. V současné době se mužstvo
pohybuje na sestupových místech, ale věříme, že po skončení soutěže bude slavit
záchranu v soutěži.
Mužstvo E, které v sezoně 2016 – 2017
hrálo 5. třídu OP, při 12 výhrách, 8 pro-

hrách a 2 remízách při skoré 219-176 obsadilo 6. místo v soutěži. Toto mužstvo hrálo
ve složení Janoušek Marek 26-28, Kodrla
Petr 18-43, Kuchař Zdeněk 59-11, Gottwald
Miroslav 42-28, Stupňánek Jiří 11-20 a Pokorák Radim 6-27. V současné době hraje
mužstvo o třídu výše, tedy 4. třídu. Zatím
se jim moc nedaří, jsou poslední, ale je to
mladé a perspektivní mužstvo, tak věříme,
že nabité zkušenosti prodají následující léta.
Nesmíme zapomenout ani na naše
žáky. V sezoně 2016-217 jsme měli v soutěži 2 mužstva, což nám mohli závidět i
oddíly s větší tradicí. Dvě mužstva v soutěži měli jen Bílovice, Hluk a Dolní Němčí.
Oddíly byly rozděleny do 3 skupin a naše
mužstvo A vyhrálo skupinu 2, a proto pro
sezonu 2017-2018 postoupilo do nejvyšší
kategorie okresu. Na tomto úspěchu se zasloužili Suchánek Adam, Lechner Ladislav,
Gajdůšek Petr, Nevařilová Magdaléna a
Machynka Milan.
Další mužstvo B hrálo v soutěži 3.
ligy OP a skončilo na 3. místě. Hrálo ve
složení Gajdůšek Petr, Stodůlka Martin,
Machynka Milan, Nevařilová Magdaléna,
Chmelař Lukáš.
Pro sezonu 2017-2018 jsme utvořili
jen jedno žákovské mužstvo, poněvadž 3
nejlepší hráči již nesplňují požadavky na
kritéria žáků. V současné době hraje mužstvo 1. ligu a bojuje o udržení mezi elitou
okresu. Mužstvo je hodně mladé a většinou nastupuje v tomto složení: Nevařilová
Magdaléna, Schestauber Michal a bratři
Lukáš a Roman Chmelařovi. Věřím, že se
k nim přidají i další žáci.
Pokud mohli, tak se žáci zúčastnili 2
krajských bodovacích turnajů, kde v konkurenci 100 hráčů dosáhli pozoruhodných
výsledků. Nejvíce se dařilo Nevařilové
Magdaléně, která je v současné době na
moc pěkném 5. místě krajského žebříčku
mezi žákyněmi ve své věkové kategorii.
Věřím, že tyto bodovací turnaje budeme
absolvovat s žáky co nejvíce, což závisí
především na chuti samotných žáků, jejich
rodičů a v neposlední řadě i na financích.
Náš oddíl se též na pozvání účastnil
několika turnajů v Kunovicích, Nivnici i v
Hodoníně.
Každoročně též pořádáme tradiční vánoční turnaje, v roce 2016 následující výsledky:
Mužský turnaj: 1. Oharek Libor, 2.
Durčák Tomáš, 3. Korvas Radomír, 4. Laga
Zbyněk.
Žáci mladší: 1. Chmelař Lukáš, 2. Nevařilová Magdaléna, 3. Pavlíček Tomáš, 4.
hráč Uh. Ostrohu Navara Lukáš
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Žáci starší: 1. Suchánek Adam, 2. Janoušek Marek, 3. Stupnánek Jiří, 4. Nožička Marek.
Po delší době jsme uspořádali zase
i turnaj neregistrovaných. První místo
obsadil Hrobař Vlastimil z Polešovic, 2.
Hlaváček Vladimír, 3. Rubal Ladislav a 4.

Pavlíček Hynek.
I letos na konci roku uspořádáme další
ročník Vánočních turnajů a to 25.12.turnaj
registrovaných hráčů, 27.12. žákovský turnaj a 29.12. turnaj pro všechny příchozí.
Vážím si též velmi dobré spolupráce
mezi hráči Vážan a Ořechova a též velmi

dobré spolupráce s obecními úřady ve
zmiňovaných obcí.
Všem spoluobčanům jménem mým i
jménem ostatních spoluhráčů přeji klidné
Vánoce a šťastný nový rok 2018.
Schottl Teodor

Činnost oddílu kopané TJ Slovácko
Vážany v roce 2017
Rok 2017 byl ve vážanském fotbale
velmi pestrý se spoustou událostí, změn
a novinek. Podrobněji vás o tom budu informovat níže v mém příspěvku věnovanému činnosti oddílu kopané v naší obci
v letošním roce, tradičně rozděleném na
jarní a podzimní sezónu.
Ačkoliv ze sportovního pohledu nebyl
rok 2017 pro nás nijak zvlášť úspěšný, paradoxně se do historie naší TJ rok 2017
zapíše skutečností, že jsme „postoupili“
ze základní třídy do vyšší třídy - okresní soutěže. Nebylo to ovšem díky našim
úspěšným výsledkům na fotbalovém hřišti, ale z důvodů organizačních změn v
okresních fotbalových soutěžích v našem
okrese. Byla zrušena základní třída (2
skupiny s velmi malým počtem účastníků
7-8) a ustanoveny 3 skupiny okresní soutěže s vyšším počtem týmů (13-14), které
byly regionálně rozděleny. Po podzimní
části si myslím, že můžeme jednoznačně
konstatovat, že to byl krok dobrý, pozitivní a většina klubů si jej pochvaluje. Je
méně cestování, vzdálenosti jsou kratší a
většina zápasů jsou zajímavější, neboť se
velmi často jedná o atraktivní utkání se
blízkým sousedem, tedy místní derby, což
více láká také fotbalové diváky.
Negativní skutečností, která bohužel
zasáhla i regionální amatérský fotbal na

Brigáda natírání
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malých obcích a vesnicích je korupční
aféra v nejvyšších patrech českého fotbalu, což asi každý z vás sledoval v médiích.
V důsledku největší kauzy (zatčení a odstoupení šéfa FAČR p. Pelty) byly vládou
ČR pozastaveny dotace pro fotbalové kluby, které byly sice později obnoveny, ale v
podstatně menším objemu a významně
zatíženy často zbytečnou a nepochopitelnou administrativou.
Dalším trendem, který ovšem není
nový ale dlouhodobý a souvisí se společenskými a sociálními změnami a chováním v posledních letech je všeobecný nedostatek hráčů ve fotbalových klubech a
to zejména z důvodů nedostatku mládežnických mužstev. To má za následek, že v
řadě týmů hraje spoustu starších hráčů a
není výjimkou, že k zápasu často nastupuje mančaft, kde je většině hráčů okolo
40 let. I když se to v určité míře týká i naší
TJ, jsem rád, že do našeho týmu se nám
podařilo zabudovat pár mladých hráčů
a věřím, že tento trend bude pokračovat.
Vždy mě velmi potěší, když vidím, že po
našem fotbalovém hřišti pobíhá parta capartů a honí se za kulatým nesmyslem a
věřím, že přijde doba, kdy i ve Vážanech
budeme zase mít družstvo žáků nebo přípravky. Před každým soutěžním ročníkem
se tak v posledních letech stává, že někte-

rý tým se právě z těchto důvodů ani nepřihlásí do soutěže. To se v letošním roce
bohužel stalo i v případě našeho blízkého
souseda týmu fotbalistů z Tučap, který se
bohužel musel po 10 letech činnosti ještě
před začátkem podzimu z okresní soutěže
odhlásit. Je to velká škoda i proto, že nám
ubyl jeden velmi atraktivní zápas a sousedské derby, na které se všichni fanoušci
obou mužstev vždycky těšili. Pevně věřím, že po roční přestávce se Tučapy do
okresních fotbalových soutěží vrátí.
Jsem velmi rád a těší mne, že i trochu
na náš popud, si vedení naší obce tento
fakt velmi dobře uvědomuje a snaží se
zlepšovat podmínky ke sportu a sportování našich občanů svými aktivními kroky
pro vybudování multifunkčního sportovního hřiště v naší obci a tím přitáhnutím
mladé generace od počítačů, tabletů, mobilů a televizorů na sportovní hřiště nebo
prostě jenom ven na čerstvý vzduch.
Ani letos jsme nezaháleli také v našich
nesportovních činnostech, zejména co se
týče údržby a zvelebování areálu fotbalového hřiště a také se nám podařilo zorganizovat velikonoční zábavu se Stříbrňankou s historicky rekordní návštěvou, o
čemž také krátce pohovořím níže.

Brigáda střecha
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Ročník 2016/2017 – jaro 2017
Mužstvo mužů – základní třída, skupina A
Po podzimní části základní třídy, skupiny A ročníku 2016/2017, kdy naše mužstvo skončilo na 2. místě s bilancí 5 vítězství, 0 remíz
a 4 porážky, se skórem 21:25 a ziskem 15 bodů, jsme toto umístění v jarní části sezóny neobhájili a obsadili až konečné 4. místo s
bilancí: 6 vítězství, 3 remízy a 9 porážek, skóre 38:48, počet bodů 21.
Celková tabulka základní třídy skupiny A soutěžního ročníku 2016/2017 vypadala tedy takto:
Konečná tabulka základní třídy, skupina A, ročník 2016/2017
Celkem
Klub

Z

V

R

P

S

B

1.

Jankovice

18

17

0

1

97:17

51

2.

Stříbrnice

18

10

2

6

46:47

32

3.

Mistřice

18

9

2

7

71:44

29

4

Vážany

18

6

3

9

38:48

21

5.

Uh. Ostroh B

18

5

3

10

45:78

18

6.

Tučapy

18

4

4

10

42:75

16

7.

Kudlovice

18

5

0

13

43:73

15

Klub

Z

V

R

P

S

B

Doma
1.

Jankovice

9

9

0

0

51:7

27

2.

Stříbrnice

9

6

1

2

22:16

19

3.

Mistřice

8

5

1

2

33:16

16

4.

Uh. Ostroh B

9

4

3

2

24:27

15

5.

Tučapy

10

4

1

5

31:47

13

6.

Kudlovice

9

4

0

5

27:32

12

7.

Vážany

9

3

1

5

21:28

10

Klub

Z

V

R

P

S

B

1.

Jankovice

9

8

0

1

46:10

24

2.

Mistřice

10

4

1

5

38:28

13

3.

Stříbrnice

9

4

1

4

24:31

13

4.

Vážany

9

3

2

4

17:20

11

5.

Tučapy

8

0

3

5

11:28

3

6.

Kudlovice

9

1

0

8

16:41

3

7.

Uh. Ostroh B

9

1

0

8

21:51

3

Venku

Toto umístění a zejména výsledky a předvedená hra v jarní části byla rozhodně
velkým zklamáním. Na jaro jsme uhráli
pouze 6 bodů (!) za jediné vítězství 5:2
doma s Mistřicemi a 3 nerozhodné výsledky. Ostudná byla prohra 2:3 s posledními Kudlovicemi. Smutný je pohled na
tabulku domácích zápasů, ve které jsme
obsadili poslední místo. Kde jsou ty doby,
kdy jsme doma poráželi většinu našich
soupeřů, a to často i těch, kteří byli v tabulce postaveni lépe…
Přitom po zimní přípravě tomu nic
nenasvědčovalo. Protože počasí tréninkům venku moc nepřálo, chodili jsme
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pravidelně 1-2x týdně již od prosince
trénovat do sportovní haly v Boršicích. A
zejména se nám po několikaleté přestávce
podařilo v únoru uskutečnit zimní soustředění, tentokrát prémiově ve Štítné nad
Vláří, kde jsme v příjemném prostředí valašské vysočiny absolvovali od čtvrtka 9.
února do neděle 12. února řadu výběhů,
abychom nabrali hrubou fyzickou kondici. Ubytováni jsme byli v penzionu Javorník. Soustředění se zúčastnilo celkem
14 hráčů (viz fotogalerie) a na závěr jsme
odehráli i přátelské utkání s místním B
týmem.
Nicméně jsme bohužel na kvalitní

soustředění nenavázali poctivou tréninkovou docházkou, což se v kombinaci
se zraněními a častými absencemi klíčových hráčů projevilo také ve výkonech a
výsledcích na hřišti v mistrovských zápasech. Ke konci sezóny se již v podstatě netrénovalo a tak jsme byli rádi, když
jarní sezóna skončila. Tradičně jsme si na
závěr jara 17. června tentokrát v trochu
pochmurné náladě poseděli na hřišti, kde
jsme si slíbili, že na podzim to bude lepší.
Z hlediska individuálního hodnocení
není příliš co vychvalovat, jedinou světlou
výjimkou byl nestárnoucí 39-letý kanonýr
Marek Pavlíček, který skončil se svými 13

Zpravodaj 2017

vstřelenými brankami na celkovém 3.-4.
místě mezi nejlepšími střelci ve skupině
A základní třídy. Dalšími dvěma našimi
nejlepšími střelci byli Radim Soja se 6
brankami a Martin Bartoš s 5 zásahy do
černého. Nejvíce minut odehráli Marek a
Radek Pavlíčkovi.
Mužstvo trénovalo pod vedením Antonína Vaculíka. Vedoucím mužstva byl
Martin Kolář.
Nyní pár slov také o našich mimosportovních aktivitách, neboť naše TJ
každoročně pořádá nebo se alespoň podílí na řadě kulturních a také ostatních,
věřím, že prospěšných akcí v naší obci.
Tou největší akcí je organizace tradiční
velikonoční zábavy s populární dechovou
hudbou Stříbrňanka, kterou jsme letos
pořádali v neděli 16. dubna.
V minulém zpravodaji jsem psal o překročení magické hranice 200 návštěvníků
této oblíbené akce na kulturním domě ve
Vážanech. Vůbec jsem nečekal a ani ve
snu mne nenapadlo, že již v následujícím
roce této mety nejenom dosáhneme, ale ji
i překročíme! Je to neuvěřitelné, ale letos
přišlo na velikonoční zábavu 253 (!) platících návštěvníků! I když takové množství návštěvníků je již na organizaci v
našem sále velmi náročné, z ohlasů, které
jsme získaly již na zábavě, mohu s radostí
konstatovat, že se zábava líbila a všichni

účastníci si skvělou muziku a zejména atmosféru, kterou umí pouze Stříbrňanka,
náležitě užili. Spokojenost návštěvníků je
vždy tou největší odměnou pořadatelskému týmu, kterému bych rád ještě jednou
poděkoval. Věřím, že v příštím roce bude
návštěvnost opět vysoká, že to zase zvládneme na jedničku a již nyní se těšíme na
pořádání velikonoční zábavy v roce 2018
na Apríla! Srdečně všechny zveme!
Nezaháleli jsme ani v oblasti údržby
hřiště a oprav kabin, občerstvení a sociálního zařízení. Na jaro jsme zhotovili
novou fasádu na budově toalet, v létě
pak opravili a rozšířili střechu nad občerstvením, natřeli lavičky, konstrukci a
zábradlí a také provedli drobné terénní
úpravy okolo hřiště. Snad jsou změny
vidět i z přiložených fotografií. Obnovili
jsme také vybavení občerstvení, které již
přestalo sloužit. Zakoupili jsme nový nerezový dřez do výčepu a stůl k udírně a
v průběhu podzimu také novou ledničku.
Konečně jsme také instalovali ochranou
síť za brankou na Moravský Písek, takže
již nemusíme hledat zakopnuté balóny až
na poli za touto brankou. Věřím, že řada
z vás si těchto vylepšení všimla a pokud
ne, tak vás srdečně zvu k návštěvě našich
domácích utkání, kde se můžete přesvědčit, že i když někdy ten fotbal není nejlepší, pivo a cigáro máme vždycky skvělé! Je

pouze škoda, že brigád se zúčastňuje stále
stejná skupina lidí a byl bych rád, kdyby
se do této činnosti více zapojovala především mladá generace.
Samostatnou kapitolou je údržba hřiště - sečení, hnojení a zavlažování a také
jeho příprava na domácí utkání (lajnování a věšení sítí). O tuto časově náročnou
činnost se starají zejména Martin Kolář,
Mirek Mudrák a Petr Kodrla, kterým patří velký dík.
Letošní rok byl také bohatý na významná jubilea členů naší TJ. Již 1. července oslavil na fotbalovém hřišti autor
tohoto článku kulatých 50 let a na konci
prázdnin jsme na srubu v Loučkách popřáli ke 40. tinám nestárnoucímu hrajícímu trenérovi Tondovi „Vacovi“ Vaculíkovi a také velkému srdcaři a srandistovi
Olinovi „Očimu“ Čevorovi. Přeji ještě jednou oběma hodně zdraví a ještě hodně
minut na fotbalovém trávníku!
Před začátkem prázdnin se ti trochu
starší hráči zúčastnili 2. ročníku fotbalového turnaje internacionálů nad 35 let
v Břestku. Přestože se turnaje zúčastnili pouze 2 mužstva (my a společný tým
Buchlovic a Břestku), tak se nám podařilo obhájit loňské prvenství a opět si tak
odvézt do fotbalových kabin ve Vážanech
putovní pohár.

Hřiště dostává každou zimu zabrat

Na jaře nás zlobili pampelišky a krtci

Nová fasáda na budově toalet

Opravy na hřišti

www.obecvazany.cz
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Ročník 2016/2017 – podzim 2017
Mužstvo mužů – okresní soutěž, skupina A
Po jarní části došlo v letním období v
našem kádru k celkem významným pohybům a změnám. Po několika letech
spolehlivých služeb odešla opora zadních
řad Zdena Janík, který se rozhodl ukončit
svoji kariéru v rodných Polešovicích.
Jak jsem již zmínil, vzhledem k tomu, že
mužstvo Tučap nakonec nepřihlásilo svůj
tým do okresní soutěže, podařilo se nám
pro podzimní sezónu posílit náš kádr o
3 hráče z Tučap – Ondru Šestáka, Mirka Šlechtu a Romana Šmíta. Jsem rád, že
všichni zapadli do našeho kolektivu a zejména Ondra s Mirkem se stali ve většině
zápasů oporami zadních řad.
Největší posilou na podzim byl však návrat Ondry Šoustka do branky, který se
stal na podzim největší oporou našeho
mančaftu. Za vše hovoří fakt, že Ondra
udržel na podzim čisté konto ve 3 utkáních, což je úctyhodné! Jsem velmi rád,
že se Ondra po kratší přestávce vrátil do
branky na hřiště a rád bych mu popřál
hodně zdraví, a zejména aby se mu vyhýbala veškerá zranění, kterých měl v minulosti již řadu. Je jasné, že se do jeho kvalitních výkonů projevila i pohoda a štěstí v
osobním životě, neboť se Ondra na podzim oženil s naší dlouholetou fanynkou a
podporovatelkou „zlatou“ Markétou Novákovou. Oběma jsme popřáli na kulturním domě ve Vážanech na klasické svíci,
která se konala 30. září. Věřím, že se jim
líbilo také naše vystoupení při jejich velkém dnu na Velehradě, ostatně na fotce
to můžete posoudit také vy. Oběma ještě
jednou přejeme na společné cestě životem
hodně zdraví, štěstí a lásky!

Další oporou zadních řad byl na podzim
nestárnoucí Petr Oharek, který zraje jak
víno a jehož výkony na hřišti byly zejména v utkáních, kdy se musel posunout do
zálohy, obdivuhodné.
Naše mužstvo mělo skvělý start do soutěže, když z úvodních 7 utkání 5x zvítězilo a
prohrálo pouze se silným Jalubím venku a
celkem nešťastně doma s Huštěnovicemi.
V tuto dobu jsme se pohybovali na 3.-4.
místě, což jsme však nepřeceňovali, neboť
jsme velmi dobře věděli, že těžší zápasy teprve přijdou. Cenné bylo zejména domácí
vítězství 4:1 v úvodním zápase proti Velehradu, bohužel radost ze tří bodů byla zakalena vážným zraněním klíčového hráče
a středního záložníka na pozici tvůrce
hry Radima Soji, který nám pak bohužel chyběl celý podzim, což se později v
kombinaci s dalšími absencemi ukázalo
jako rozhodující. Bohužel v dalším kole
jsme utrpěli celkem jasnou prohru 1:5 v
Traplicích, při které se navíc zranili další
4 hráči základní sestavy. Bylo až neuvěřitelné jak v každém dalším zápase přicházíme o dalšího a dalšího hráče základní
sestavy. Nikdy za celou dobu, co dělám
fotbal, jsem nic podobného nezažil, v jednu chvíli jsem napočítal, že zraněná je téměř celá kompletní základní jedenáctka.
Počet zraněných na podzim se zastavil na
počtu 13! Nejcitlivější byla ztráta ve středu zálohy, kdy chyběl nejenom Radim, ale
téměř celý podzim i Kuba Gotwald a v některých zápasech i poslední tvůrce hry ve
středu pole Martin Bilík. K tomu zranění
střelce Marka Pavlíčka i dalších opor Radka Pavlíčka, Petra Oharka, Stani Roubalíka,… Bohužel jsme se dostali do situace,

kdy v některých zápasech na postu záložníků hráli hráči na tomto postu poprvé
v životě a sestavu jsme doslova látali, jak
se dalo. Nelze se tedy divit tomu, že až na
výjimku v domácím zápase s Kostelany,
kdy jsme šťastně zvítězili 1:0, v ostatních
utkáních s kvalitními soupeři jsme neměli na dobrý výsledek vůbec šanci. Bohužel
situace vygradovala v posledních 2 kolech
v zápasech s nejlepšími týmy naší skupiny
z Jankovic a Babic. Mrzí zejména domácí
debakl 0:10 s Jankovicemi, kteří přijeli v
nejsilnější sestavě a využili toho, že jsme
v podstatě hráli s “B“ týmem, který nám
tak výrazně zhoršil do té doby velmi dobré skóre. Prohru 0:4 v Babicích jsme nakonec brali ještě jako milosrdnou. Za poslední dvě utkání jsme tak dostali téměř
tolik branek (14) jako za celý zbytek podzimu (16). Za všechny další argumenty
stačí zmínit pouze skutečnost, že na podzim se v naší sestavě vystřídalo celkem 25
hráčů!!! Vzhledem k takovému množství
zraněných hráčů bylo v podstatě nemožné realizovat kvalitní tréninky, protože se
nás sešlo pouze pár. Jediným pozitivem
hrozivého konce podzimu byl tak fakt, že
díky tolika absencím hráčů základní sestavy se na hřiště dostali i mladší hráči a
získali tak nedocenitelné zkušenosti, bez
nichž nemohou fotbalově růst. Největším
příslibem do budoucna je z mladých hráčů určitě Tomáš Jordán.
Naše mužstvo skončilo tak po podzimní
části okresní soutěže skupiny A soutěžního ročníku 2017/2018 na asi zaslouženém
7. místě s celkovou bilancí:
6 vítězství, 0 remíz a 6 porážky, skóre
22:30, počet bodů 18.

Zimní soustředění Štítná nad Vláří
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Průběžná tabulka okresní soutěže skupiny A soutěžního ročníku 2017/2018 po podzimní části vypadá tedy takto:
Tabulka okresní soutěže, skupiny A, po podzimní části ročníku 2017/2018
Celkem
Klub

Z

V

R

P

S

B

1.

Babice

12

10

0

2

56:13

30

2.

Jankovice

12

9

1

2

46:12

28

3.

Traplice

11

8

0

3

46:26

24

4.

Huštěnovice

12

7

1

4

25:12

22

5.

Velehrad

12

6

3

3

34:26

21

6.

Jalubí

12

6

0

6

20:24

18

7.

Vážany

12

6

0

6

22:30

18

8.

Košíky

11

5

2

4

25:21

17

9.

Kostelany

11

3

1

7

18:22

10

10.

Tupesy

11

3

1

7

24:31

10

11.

Stříbrnice

12

3

1

8

16:44

10

12.

Sušice

11

2

3

6

13:25

9

13.

Kudlovice

11

0

1

10

5:64

1

Klub

Z

V

R

P

S

B

1.

Babice

6

6

0

0

39:3

18

2.

Jankovice

5

4

1

0

21:7

13

Doma

3.

Velehrad

5

4

1

0

21:11

13

4.

Traplice

5

4

0

1

12:12

12

5.

Jalubí

7

4

0

3

12:12

12

6.

Vážany

6

4

0

2

9:12

12

7.

Huštěnovice

6

3

1

2

12:6

10

8.

Košíky

6

3

1

2

16:11

10

9.

Sušice

7

2

2

3

10:12

8

10.

Tupesy

5

2

0

3

14:15

6

11.

Kostelany

4

1

0

3

4:9

3

12.

Stříbrnice

6

1

0

5

7:27

3

13.

Kudlovice

7

0

1

6

3:36

1

Klub

Z

V

R

P

S

B

1.

Jankovice

7

5

0

2

25:5

15

2.

Traplice

6

4

0

2

25:15

12

3.

Babice

6

4

0

2

17:10

12

Venku

4.

Huštěnovice

6

4

0

2

13:6

12

5.

Velehrad

7

2

2

3

19:20

8

6.

Kostelany

7

2

1

4

14:13

7

7.

Košíky

5

2

1

2

9:10

7

8.

Stříbrnice

6

2

1

3

9:17

7

9.

Jalubí

5

2

0

3

8:12

6

10.

Vážany

6

2

0

4

13:18

6

11.

Tupesy

6

1

1

4

10:16

4

12.

Sušice

4

0

1

3

3:13

1

13.

Kudlovice

4

0

0

4

2:28

0

www.obecvazany.cz
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Nejlepšími střelci našeho družstva v
podzimní části okresní soutěže ročníku
2017/2018 byl tradičně Marek Pavlíček (8
branek), dále Martin Bartoš (7) a Martin
Bilík (3).
Mužstvo trénovalo na podzim pod vedením hrajícího trenéra Antonína Vaculíka, vedoucím mužstva byl Martin Kolář.
Na tomto místě bych chtěl také rád
poděkovat za spolupráci a významnou

podporu naší činnosti obecnímu úřadu
ve Vážanech, velmi si toho vážíme.
Tradiční zakončení podzimní sezóny
se uskutečnilo tentokrát v hospodě PacuPub v Tučapech v sobotu dne 25. listopadu. Jsem rád, že jsme se sešli v tak hojném
počtu (včetně partnerek nás bylo 35), což
svědčí o tom, že jsme dobrá parta.
Závěrem chci upřímně poděkovat
všem členům, příznivcům a fandům vá-

žanského fotbalu za jejich práci a pomoc
při činnosti naší TJ Slovácko Vážany v
roce 2017 a stejně jako všem občanům
naší obce jim přeji klidné a pohodové vánoce a v novém roce 2018 zejména mnoho zdraví, štěstí, lásky a splnění všech
osobních a pracovních cílů.
Zapsal: Milan Soustružník,
předseda TJ Slovácko Vážany

Oslava šéftrenér 50.

Svatba Ondra

Svíca Ondra

Svíca Ondra

Svíca Ondra

Svíca Ondra
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Ukončení jara na hřišti

Zpravodaj 2017

Zimní soustředění Štítná nad Vláří
Zimní soustředění Štítná nad Vláří

Zimní soustředění Štítná nad Vláří

Zimní soustředění Štítná nad Vláří

Zimní soustředění Štítná nad Vláří

Zimní soustředění Štítná nad Vláří

Zimní soustředění Štítná nad Vláří

Zimní soustředění Štítná nad Vláří

www.obecvazany.cz
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Historie obce Vážany

výpis z místních kronik

výňatky z dávné historie
Na základě historických pramenů je
název obce utvořen podle obyvatel, přišlých z okolí Váhu. Leží na vyvýšeném
místě jihozápadně od Uherského Hradiště. Železniční stanice Nedakonice, pošta, fara, matriční úřad a zdravotní obvod
sídlí v Polešovicích, rovněž tak škola.
Názvy obce: Wasan v roce 1250, Wazany v roce 1438, Wažian 1817, Wážany
v roce 1846, Vážany od roku 1924. V
roce 1939 německý název - Waschan.
Názvy polních tratí : Záplošťa, Padělky,
Humna, Díly, Zelničky, Písky, Obecniska,
Žleby, Močilky, Nad humny, Pod humny, ,
Doubky, Vranovy, U řuty, Achtele, Horky.
Obec je starobylého původu. V roce
1220 se podle obce psal Pavlík z Vážan,
po té se obec stala součástí majetku velehradského kláštera, jak se připomíná ve
falzu z II. poloviny 13. století. Jejich držbu znovu potvrdil papež Inocenc IV. při
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převzetí kláštera do své ochrany. V roce
1401 získal Vážany s poplužím bzenecký purkrabí Mikšík z Rohu, v roce 1458
je opat Štěpán vyplatil a znovu přidružil
ke klášterním statkům. Pro špatnou hospodářskou situaci kláštera je opat Mikuláš znovu zastavil v roce 1467 bratřím
Mikulášovi a Benešovi z Ořechového /
potomka Mikšíka z Rohu/. V roce 1539
je vlastnil ještě Valentin z Ořechového.
Po smrti Kateřiny z Doloplaz – někdy po
roce 1551 – se ujal držby Vážan opět klášter.
Obec značně trpěla v 17. století vpádem Bočkovjanů v letech 1605 až 1606,
švédským vpádem Rákocziho v letech
1705-1706. V roce 1866 utrpěla obec
tažením vojsk a cholerou, na kterou zemřelo 11 osob.
Robotou ke klášteru bylo v 18. století
povinno 25 sedláků a to tři dny v týdnu

s potahem, 8 podsedníků pěší robotou 3
dny v týdnu a 28 chalupníků a podruhů
jedním pěším dnem v týdnu. Bylo zde
tedy 61 poddaných. Obec odváděla vrchnosti a sv. Jiří 19 zlatých, 24 krejcarů a
sv. Václavovi 25 zlatých, 37 krejcarů. Na
naturáliích odváděla 146 slepic, 294 vajec
a poddaní byli povinni upříst 277 liber
přediva.
Starobylá tradice vinařská tu byla živá
a udržela se do nejnovější doby. Podle lánového rejstříku se napočítalo 53 měřic
vinic, podle tereziánského katastru jich
bylo 145 měřic. Podle stavu v roce 1900
sice jejich počet klesl na 4,4 ha, tj. 22 měřic, ale jejich rozsah se během 20. století znovu rozšířil , takže vinohradnictví
znovu ožilo. Podle tereziánského katastru
bylo v obci 795 měřic polí, 164 měřic zahrad, 18,1 měřic pustin, 12 měřic pastvin,
67 měřic vinohradů a 8,2 měřic lesa.

Zpravodaj 2017

V roce 1843 žilo v obci 240 mužů a
228 žen, tj. celkem 468 osob. Devadesátčtyři rodin se zabývalo zemědělstvím,
dvě řemeslem,osm obojím a šestnáct nádeničinou . Podle sociální příslušnosti se
dělili na 25 čtvrtláníků s 15ti jitry, 8 podsedníků s 8,7 jitry a 60 domkařů s malou
zahrádkou. Větší sedláci měli dva pacholky a dvě děvečky. V obci se chovalo
56 koní, 48 volů, 160 krav, 71 kus mladé-

ho dobytka, 30 vepřů a 80 ovcí. Vedle vinohradnictví si udržovalo dobrou tradici
ovocnářství. V roce 1880 vedle zemědělců působili v obci 3 obuvníci s jedním
dělníkem a 2 učni.
V roce 1900 činil celkový katastr
obce 372 ha, z nichž připadalo na pole
284 ha, na louky 1,65 ha, na zahrady
11 ha,na vinice 4,4 ha, na pastviny 39
ha a na lesy 18 ha. Chovalo se zde 43

koní, 249 hovězího dobytka a 232 vepřů.
Škola vznikla v roce 1821, žáci vyšších
ročníků navštěvovali měšťanskou školu
v Polešovicích. Kaple zasvěcená sv. Josefu byla ve Vážanech postavena v roce
1871. O kulturní a osvětový život v obci
pečovaly za I. republiky tyto organizace : FDTJ od roku 1921, Orel rovněž od
roku 1921, Sbor dobrovolných hasičů od
r. 1924 a organizace Junák od roku 1935.

Sociálně ze 624 obyvatel patřilo 306
k dělnictvu, 87 k ostatním zaměstnancům
a 197 k družstevním rolníkům, dále 24
k jednotlivě hospodařícím rolníkům s
menší výměrou půdy.
V roce 1961 byl postaven patrový
dům nynějšího obecního úřadu, kde sídlí
v současné době i mateřská škola. V letech 1971 až 1975 si občané vybudovali
kulturní dům a v části obce veřejný vodovod. Sportovci v těchto letech postavili sportovní kabiny i sportovní hřiště. V
roce 1997 – 1998 byla provedena vodofikace obce/ společný vodovod s obcí Ořechov/ a v roce 1998 byla v obci zavedena
plynofikace.
V budově základní školy, kde byla v roce
1975 provedena rozsáhlá rekonstrukce školy i školního bytu, se učilo do roku 1986. V
tomto roce byla výuka zrušena a žáci přešli
do základní školy v Polešovicích.
V roce 1980 proběhla integrace národních výborů a naše obec měla společný národní výbor s obcí Polešovice, Ořechov a Tučapy se sídlem v Polešovicích.
V roce 1990 na základě dezintegrace se
národní výbor ve Vážanech i v ostatních
obcích osamostatnil.

Po osamostatnění mimo již zmíněnou vodofikaci a plynofikaci obce byla
provedena řada investičních akcí, z nichž
je možno připomenout stavbu Domu s
pečovatelskou službou, který byl dán do
provozu v roce 2004, vytvoření přírodního
areálu v Loučkách vybudováním rybníka
a dřevěného srubu v roce 2003 a od roku
2005 se nad obcí tyčí dřevěná rozhledna.
Stará obecní pečeť měla v pečetním
poli vinný hrozen mezi dvěma vinařskými noži ostřím vně obrácenými , která
dokumentovala zdejší vinařskou tradici.
Nový znak obce byl udělen Parlamentem
České republiky Poslaneckou sněmovnou dne 23. května 2000. Svěcení praporu
obce, který má stejné vyobrazení jako znak
obce, se konalo v dubnu 2001 v prostorách
kolem kapličky nad obcí. Popis znaku: v
zeleném štítě buvolí roh, na obou stranách
prostrčený třemi tyčemi se zavěšenými vinnými hrozny na koncích – vše zlaté.
Nejnovější dění v naší obci je podrobněji zaznamenáváno každoročně v místní kronice, která je uložena na obecním
úřadu.
Slezáková Marie, kronikářka obce

z novější historie
Obec byla osvobozena rumunskými
jednotkami 28. dubna 1945. Při osvobozovacích bojích byla jedna osoba zastřelena , další čtyři občané zahynuli na minových polích. V místě zahynul i jeden
rumunský voják.
Elektrický proud byl v obci zaveden
v roce 1931. V roce 1947 byl vybudován
místní rozhlas, provedena kanalizace v
části obce, rozšířen sál místního pohostinství u Schottlů a provedena generální
oprava školy.
V obci v roce 1949 hospodařilo 159
zemědělských usedlostí, 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. Zemědělské družstvo bylo založeno v roce 1958 a
ustavující schůze se konala 12. března tohoto roku. V roce 1961 se družstvo sloučilo s JZD Tučapy a Ořechov v Jednotné
zemědělské družstvo III. pětiletky, které
se v roce 1969 přejmenovalo na JZD Slovácko se sídlem ve Vážanech. V roce 1963
vlastnilo s 260 členy 920 ha zemědělské
půdy, z nichž 784 ha bylo orné. K 1. lednu 1976 se sloučilo s JZD Polešovice. Až
do 60 tých let se v družstvu udržovala
tradice chovu koní.

Historická společnost Starý Velehrad
obnovuje vydávání sborníku
Historická společnost Starý Velehrad
(HSSV) by Vás ráda informovala, že plánuje navázat na někdejší vydávání Sborníku velehradského, který ve své první
řadě vycházel v posledních dvou desetiletích 19. století, poté ve 30. a 40. letech
minulého století a ve své třetí řadě pak na
samém konci 20. století.
HSSV začíná připravovat roční vlastivědný almanach s pracovním názvem

www.obecvazany.cz

Krajem Veligradu. Na rozdíl od posledního zaměření sborníku, jenž se zabýval
převážně cyrilometodějskými, velko-
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moravskými a archeologickými tématy,
mají členové realizačního týmu v úmyslu
rozšířit obsah o vlastivědná a místopisná
témata, recenze vydávaných regionálních
publikací, pozvánky do zajímavých míst,
místních muzeí a expozic na Uherskohradišťsku, v chřibském regionu a v blízkém
okolí a tím v určitém ohledu navázat na
oblíbené a dodnes vyhledávané regionální
sborníky vydávané za první republiky a v
několika málo letech po II. světové válce.

Členové realizačního týmu si současně
uvědomují, že obnova vydávání takového
sborníku, byť v omezeném množství kusů,
je závislá na počtu předplatitelů. V této
souvislosti chceme oslovit všechny zájemce o budoucí regionální revui, aby kontaktovali níže uvedené členy HSSV, od nichž
obdrží další bližší informace k objednání
a vydávání chystaného sborníku, či přímo
na internetových stránkách HSSV vyplnili
a odeslali objednávkový formulář. Zároveň

budeme rádi za případné náměty, které by
mohly být ve sborníku využity, a za kontakty na místní vlastivědné pracovníky
ochotné a schopné ve sborníku publikovat.
Bořek Žižlavský, předseda HSSV,
bubozi@seznam.cz
Milan Železník, tajemník HSSV,
milanzeleznik@seznam.cz
PaedDr. Jiří Jilík, člen HSSV,
jiri.jilik@gmail.com
http://velehrad.webnode.cz

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

193
135
14
11
8
25

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

427
68
15
344

Změny obyvatel v roce 2017
Přihlášeni:
Lukášová Kristýna
Rektoříková Blažena
Grecman Pavel
Procházková Eva

Odhlášeni:
Sýkorová Veronika
Podešvová Veronika
Podešvová Eliška
Šimečková Alena
Šimečková Nikol
Šimečková Natáie
Podolinská Klára
Podolinský Michal
Podolinský Valdemar
Miklasová Simona
Lacinová Soňa
Žiga Ondřej
Řiháková Magda
Orlová Zuzana
Orel Filip

strana 22

č.p. 61
č.p. 184
č.p. 184
č.p. 157

č.p. 163
č.p. 163
č.p. 163
č.p. 4
č.p. 4
č.p. 4
č.p. 31
č.p. 31
č.p. 31
č.p. 66
č.p. 184
č.p. 92
č.p. 26
č.p. 26
č.p. 26

Narození:
Bilíková Lucie
Grossman Vít
Zetterström John

Zemřelí:
Andrýsek Josef
Štefl Ladislav
Sedlák Antonín
Náplavová Anna
Gloser Jiří
Cabalová Albertina
Šnajdr Jan
Andrýsková Věroslava

č.p. 174
č.p. 143
č.p. 170

č.p. 126
č.p. 55
č.p. 148
č.p. 51
č.p. 129
č.p. 124
č.p. 108
č.p. 126

Blahopřání
Obecní úřad přeje všem, který se v tomto roce
dožili významných životních jubileí, všechno
nejlepší a mnoho zdraví do dalších let.
LEDEN
Trlidová Antonie
70 let
Lacinová Soňa
50 let
ÚNOR
Vaculík Josef
Procházka Miroslav

70 let
60 let

BŘEZEN
Vaculík Stanislav

60 let

DUBEN
Pavlíčková Věra

50 let

ČERVEN
Hodonský Stanislav

60 let

ČERVENEC
Sýkora Karel
Langerová Anna
Soustružník Milan
Bartoš Stanislav

60 let
60 let
50 let
50 let

SRPEN
Šoustek Antonín

80 let

ZÁŘÍ
Šnajdrová Ludmila
Kuchařová Anděla
Hajduchová Anna

80 let
80 let
60 let

LISTOPAD
Kutálek František

70 let

PROSINEC
Procházková Františka
Forman Vojtěch

60 let
70 let

Vítání občánků
15.10.2017
Kryštofová Amálie
Bilíková Lucie
Grossman Vít
Zetterström John

Zpravodaj 2017

Foto z dění v obci

Vítání občánků

Vítání občánků

Dům čp. 92

Prostor po demolici domu čp. 92

Sečení trávy

Sečení trávy

Silnice u hřbitova po opravě

Silnice u hřbitova před
před opravou

www.obecvazany.cz
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Vítězové ze sečení trávy 2017

Kapličk 22.2.2017

Otevírání cesty Vážany - Újezdec 21.4.2017
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Informační servis pro občany
Obecní úřad Vážany
úřední den

MUDr. Jančarová Jana - zubařka

Po

10:00 - 18:00

Ordinace: Polešovice 757

Út

07:30 - 15:00

Tel. 572 593 108

St

07:30 - 17:00

Pracovní doba

Čt

07:30 - 15:00

Po

7:30 - 12:00

12:30 - 17:00

Pá

07:30 - 13:00

Út

7:30 - 12:00

12:30 - 15:00

St

11:00 - 17:00

Stavební úřad a matrika Městyse Polešovice

Čt

7:30 - 12:00

12:30 - 13:00

Úřední hodiny: Je možno i v jiné dny, ale pouze po předchozí telefonické domluvě.

Pá

7:30 - 12:00

12:30 - 14:00

Pondělí

7:00 – 11:30 12:00 - 16:30

MUDr. Němcová Alena - dětská lékařka

Středa

7:00 – 11:30 12:00 - 16:30

Ordinace: Zdravotní středisko -Polešovice
Tel. 572 593 221

Pošta Polešovice

Pracovní doba

Provozní doba
Po

8:00 - 11:30

13:30 - 17:00

Út

8:00 - 11:30

13:30 - 15:00

St

8:00 - 11:30

13:30 - 17:00

Čt

8:00 - 11:30

13:30 - 15:00

Pá

8:00 - 11:30

13:30 - 16:00

Po

07:00 - 12:30

Út

07:00 - 12:30

St

07:00 - 12:30

Čt

10:00 - 12:00 poradna

Pá

07:00 - 12:30

12:00 - 18:00

MUDr. Venclík Zdeněk - zubař

Lékařská péče

Ordinace: Polešovice 757
Tel. 572 593 200

MUDr. Kateřina Mikušová - praktická lékařka

Pracovní doba

Ordinace: Zdravotní středisko - Polešovice

Po

07:00 - 14:00

Tel. 572 593 222

Út

07:00 - 14:00

Pracovní doba
07:30 – 08:45
Po
08:00 - 11:00
11:00 - 13:00
07:30 - 08:45
Út
08:00 - 11:00
11:00 - 13.00
12:00 - 13:00
St
13:00 - 15:00
15:00 - 18:00
07:30 - 08:45
Čt
08:45 - 11:00
11:00 - 13:00
07:30 - 08:45
Pá
08:45 - 10:00
10:00 - 13:00

St

12:00 - 19:00

Čt

07:00 - 14:00

Pá

07:00 - 14:00

www.obecvazany.cz

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

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
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Veterinární ordinace Polešovice
MVDr. Libor Hujíček

Lékárna Polešovice
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

Prodejna u Schottlů Vážany
Pondělí - Pátek

6:30 - 13:00

Sobota

6:30 - 10:00

14:30 – 17:00

Kulturní akce v I. pololetí roku 2018
Termín konání

NÁZEV AKCE

Místo konání

6.1.2018

Večer tříkrálový

KD Vážany

10.2.2018

Fašanková obchůzka po obci Vážany Vážany

11.2.2018

Dětský karneval

KD Vážany

17.3.2018

Josefovský košt vína

KD Vážany

1.4.2018

Velikonočná zábava
s DH Stříbrňanka

KD Vážany

12.5.2018

Sečení trávy na srubu

Vážany, Loučka

2.6.2018

Den dětí

Hřiště ve Vážanech

25.8.2018

Ukončení prázdnin na srubu

Vážany, Loučka

15.-16.9.2018

Slovácké hody s právem

Vážany

8.12.2018

Zpívání u vánočního stromu

Vážany
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Odjezdy autobusů
x

x

x

16,6

x,14

+

x

x

Uherské Hradiště,aut.nádr.

5:10

5:55

6:20

6:25

6:25

7:20

7:30

8:45

10:15 12:00 12:15 12:55

Staré Město , Lidový dům

5:13

5:59

6:24

6:29

6:29

7:25

7:34

8:49

10:19 12:04 12:20 12:58

Staré Město, Cukrovar

5:15

6:03

6:27

6:32

6:33

7:28

7:38

8:52

10:24 12:08

Nedakonice,rozc. (žel.stanice)

5:24

6:14

6:36

6:40

7:36

7:47

9:06

10:40 12:21 12:37 13:10

Polešovice, Obecní úřad

5:29

6:19

6:42

6:45

6:46

7:46

7:53

9:13

10:46 12:29 12:43

Vážany

5:32

6:23

6:48

6:49

6:50

7:50

7:58

9:17

10:50 12:33 12:47 13:25

x

+

x

x

x,14

x

x,70

x,70

x,60

x

x

x

16,6

x,14

13:02

6,21,+

x

x

Uherské Hradiště,aut.nádr.

13:42 14:25 14:40 14:50 14:50 15:25 16:10 16:20 17:15 18:25 19:00 19:15 22:40

Staré Město , Lidový dům

13:49 14:30 14:44 14:54 14:54 15:29 16:14 16:24 17:19 18:29 19:04 19:19 11:44

Staré Město, Cukrovar

13:52 14:35 14:48 14:58 14:58 15:34 16:17 16:28 17:23 18:33 19:07 19:23 22:47

Nedakonice,rozc. (žel.stanice)

14:00

Polešovice, Obecní úřad

14:08 14:54 15:08 15:11 15:19 15:57 16:37 16:52 17:45 18:54 19:25 19:45 23:06

Vážany

14:11 14:58 15:13 15:15 15:23 16:01 16:41 16:56 17:49 18:58 19:28 19:48 23:09

15:00 15:05 15:12

16:29

17:38

19:18 19:38 23:01

x

x

x

6,+

x

x

x

16,6

x,14

x

x

x

Vážany

4:29

4:58

4:51

5:13

5:51

6:41

7:04

7:04

7:07

8:19

9:49

11:09

Polešovice, Obecní úřad

4:33

5:02

4:55

5:17

5:55

6:45

7:09

7:08

8:23

9:53

11:13

5:09

5:02

5:23

6:01

6:50

7:15

8:32

10:01 11:20

8:46

10:14 11:34

Nedakonice, rozc. (žel.st.)

7:21

Staré Město, Cukrovar

4:53

5:18

5:15

5:31

6:12

7:06

7:26

7:28

Staré Město , Lidový dům

4:56

5:21

5:18

5:35

6:16

7:10

7:28

7:31

7:38

8:49

10:17 11:38

Uherské Hradiště,aut.nádr.

5:04

5:26

5:23

5:39

6:20

7:14

7:33

7:36

7:44

8:53

10:25 11:42

x,14

x,17

+

x,14

x,14

x

x

6,21,+

x

x

x

Vážany

12:54

12:54

12:57

13:45

14:17

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

14:26

15:31

15:52

17:16

18:23

Staré Město, Cukrovar

13:15

13:16

13:24

14:05

14:35

15:42

16:06

17:25

17:28

18:37

20:47

Staré Město , Lidový dům

13:18

13:19

13:27

14:10

14:38

15:47

16:09

17:28

17:32

18:40

20:51

Uherské Hradiště,aut.nádr.

13:22

13:23

13:31

14:15

14:41

15:52

16:13

17:33

17:36

18:43

20:55

x

jede v pracovních dnech

6

jede v sobotu

+

jede v neděli a ve svátek

21

nejede 24.12.17, 31.12.17

70

nejede od 23.12.17 do 2.1.18, od 2.7.18 do 31.8.18

16

nejede 17.11.2018

14

nejede od 23.12.17 do 2.1.18, 2.2.17, od 19.2.18 do 25.2.18, od 29.3.18 do 30.3.18, od 2.7.18 do 31.8.18 a od 29.10.18 do
30.10.18

60

jede od 23.12.17 do 2.1.18, od 2.7.18 do 31.8.18

17

jede od 23.12.16 do 2.1.17, 3.2.17, od 13.2.17 do 19.2.17, 13.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17 a od 26.10.17 do 27.10.17

www.obecvazany.cz
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Vážanské Vánoce
Program v obci o vánočních svátcích

23.12.2017 Zpívání u Vánočního stromu
u Obecního úřadu
Předvánoční setkání.
Vystoupí Schola polešovské farnosti, děti z MŠ, FS Děcka z Vážan,
MPS Chlapi z Vážan, Pěvecký sbor Pro radost
24.12.2017 Roznášení betlémského světla
Světlo z Betléma roznášejí skautky
a světlušky Skautského oddílu.

17:00

pochůzka po obci

od 8:00

24.12.2017 Mše svatá
kaple ve Vážanech
„Půlnoční“ mše v odpoledním čase pro všechny,
kdož chtějí prožít opravdové Vánoce.

15:00

25.12.2017 Vánoční turnaj ve stolním tenise
Kulturní dům
Tradiční turnaj ve stolním tenise pro registrované hráče.

13:00

28.12.2017 Vánoční turnaj žáků ve stolním tenise

16:00

29.12.2017 Vánoční turnaj ve stolním tenise
Tradiční turnaj ve stolním tenise pro registrované hráče.

13:00

6.1.2018

Večer tříkrálový,
vystoupí Ženský pěvecký sbor Bzenecké Drmolice,
MPS Chlapi z Vážan, Mužský sbor Mikulčice, Mužský sbor Boršičané,
za doprovodu cimbálové muziky Bálešáci

Všichni jste na akce srdečně zváni!!
Zpravodaj obce Vážany vydala 22. prosince 2017 kulturní komise při OU ve Vážanech v počtu 180 ks.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz
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