ZPRAVODAJ
2018
obce Vážany, okres Uherské Hradiště

www.obecvazany.cz

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a jak bývá zvykem,
není od věci se ohlédnout za uplynulým
obdobím, ve kterém mnozí z nás prožili
jak chvíle radostné, tak i chvíle smutné. Takový je však život, jehož běh nelze zastavit.
Dovolte mi, abych Vás na sklonku
roku 2018 všechny pozdravila, povzbudila a poděkovala Vám za spolupráci a také
za Vaši důvěru, kterou jste vyjádřili svou
účastí v komunálních volbách, které si
velmi cením a vážím.
Budu velmi ráda, pokud budete mít
zájem život v naší obci zkvalitňovat tím,
že Vaše názory a nápady nezůstanou u
Vás doma a dostane se jim vyřčení a vyslyšení, například na zasedáních zastupitelstva obce. Vaše podněty jsou pro práci
obecních zastupitelů velmi důležité, je
potřebné o věcech mluvit a neustále hledat dobrá řešení, cesty a způsoby, jak vše
udělat lépe.
V roce 2018 byla zahájena na naší kapli sanace vlhkosti zdiva, čehož jste si určitě mnozí z Vás všimli. Opravy jsou rozvrženy do několika etap, minimálně dvou,
letos proběhla první, která spočívala v
odstranění vnitřních a vnějších omítek,
v interiéru kaple byl vybourán betonový

stupeň pod oltářem, zvenku pod úrovní
terénu byly provedeny práce tak, aby zdivo mohlo lépe vysychat, opravena prasklá
kanalizace a okolo obvodu kaple byl zhotoven nový okapový chodník. V příští etapě, či etapách, bychom rádi upravili vstup
na chór kostela, budou zhotoveny vnější
a vnitřní omítky. Vše záleží na tom, jak
bude ze zdiva kaple vlhkost ustupovat.
V letošním roce byla dokončena rekonstrukce asfaltové plochy za hřištěm,
kde vzniklo nové multifunkční hřiště s
umělým osvětlením. Akce byla spolufinancována Zlínským krajem, celkové náklady na rekonstrukci činily 1.907.819,Kč, dotace Zlínského kraje byla ve výši
1.000.000,- Kč, zbytek zaplatila obec ze
svého rozpočtu.
Zastupitelstvo obce si mimo jiné klade
za cíl, aby mladí lidé a mladé rodiny zůstávali v obci, s tímto velmi úzce souvisí zajistit lokality pro výstavbu rodinných domů.
Současná situace není úplně jednoduchá,
ti, kteří se o tuto problematiku zajímají, určitě ví, o čem mluvím. O problému se hodně diskutuje, pevně věřím, že v průběhu
následujícího roku budou učiněny takové
kroky, které se tuto situaci budou snažit
alespoň zlepšit, či částečně vyřešit.

Ráda bych zde také vzpomněla na
zrealizování dvou turnusů příměstského
tábora, na kterém mají velkou zásluhu
zástupkyně něžného pohlaví rodiny Šťastné. Přes počáteční obavy, které se velmi
rychle rozplynuly, myslím, že všichni zúčastnění byli spokojeni. Příměstské tábory zde ve Vážanech budou probíhat ještě
další dva následující roky.
V letošním roce se také loučíme s paní
ředitelkou Mateřské školy, Hanou Rubanovou, která na vlastní žádost v této funkci končí. Tímto jí děkuji za vedení MŠ ve
Vážanech a přeji do dalších dnů hodně
zdraví, klidu a pohody.
Chtěla bych vyjádřit velké poděkování
všem členům zastupitelstva, ať již minulého, či nově zvoleného. Velký dík patří
všem organizacím a spolkům, kteří se podílejí na bohatém kulturním dění v naší
obci. A v neposlední řadě Vám všem spoluobčanům za poctivě odvedenou práci v
roce 2018.
Přeji Vám všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků. Do nového
roku pak pevné zdraví, spokojenost, hodně správných rozhodnutí, dostatek životního optimismu a lásky.
Markéta Pavlíčková

„Všem občanům přejeme
požehnané vánoční svátky,
veselého Silvestra a v roce 2019
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti“
www.obecvazany.cz
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MŠ Vážany v roce 2018
Ani letos se život v mateřské škole nezastavil a tak se podívejme na některé okamžiky roku 2018.
Lednový čas ovládla „paní Zima“ a s ní
zimní radovánky – takže jsme se klouzali,
sáňkovali, hráli hokej.
Další zimní měsíc s sebou přináší
Masopust a k němu neodmyslitelně patří
dětmi oblíbený karneval. I letos se celá MŠ
hemžila krásnými maskami.
Na jaro a první sluníčko se vždycky těšíme, ale také na svátky jara – Velikonoce,
kdy dětem připomínáme dávné lidové tradice a velikonoční zvyky.
Od minulého roku se na jaře také koná
zápis dětí do základní školy. My jsme ale
letos žádné předškoláky neměli, takže jsme
se s žádnými kamarády neloučili.
Čas ubíhal a byla tu druhá květnová
neděle, Den matek. Co může být krásnějšího než dětská přání a tak jsme na besídce v
kulturním domě našim maminkám, babičkám i ostatním ukázali, že umíme rozdávat
radost.
Červen je měsíc výletů a my jsme se
letos vydali do Olomouce, kde jsme pozorovali a dokonce i sami vyráběli svíčky a
voskové pastelky.
Prázdniny uběhly jako voda a my jsme
1.9.2018 přivítali mezi sebe 2 nové kamarády.
Čas podzimu je tím nejpříhodnějším na pouštění draků. Letos nám počasí
opravdu přálo a nad kapličkou vzlétlo 16

draků. Drakiádu jsme spolu s rodiči zakončili opékáním špekáčků a za to vděčíme p.
Mudrákovi, který nám připravil táborák.
Když se přehoupne podzim, nastává
nejkrásnější období v roce – advent a s ním
těšení se na Vánoce. Nejdříve se ale přišel
přesvědčit Mikuláš, anděl i čert, zda byly
děti celý rok poslušné a nadělil jim sladkou
nadílku. /Děkuji mikulášské družině manželům Sýkorovým a paní Valentové./
Těšení se na Vánoce jsme si zkrátili výletem do Uherského Hradiště, kde jsme pozorovali vánoční město a vánoční jarmark.

Každý rok dýchnou Vánoce na děti v mateřské škole v podobě krásného stromečku,
/za který děkujeme manželům Valentovým
z Tučap/ a bohaté nadílky, za kterou patří
VELKÝ DÍK rodičům dětí. Kouzlo Vánoc
je podtrženo zpíváním dětí u vánočního
stromu před obecním úřadem.
Další rok končí, ale naše práce s dětmi
pokračuje dál. Ta přece nekončí nikdy.
Za všechny děti a celý kolektiv MŠ, přeji všem krásné vánoce prožité v klidu a pohodě, do roku 2019 hlavně pevné zdraví.
Hana Rubanová, ředitelka MŠ

Mikuláš ve školce 5. 12. 2018

Děcka z Vážan
V roce 2018 byl pro DFS Děcka z Vážan velmi pestrý.
Na začátku roku jsme se zúčastnili dětského krojového plesu v Boršicích. Přes počáteční ostych a možná i
obavy, se ples všem moc líbil. Nejen společné tancování,
soutěž o nejlepšího tanečníka a tanečnici a největším tahákem byla na plese tombola. Mnohé dětí vydali za lístky
všechny peníze, které měly. Ceny v tombole byly lákavé,
překvapivé a hry moc milé. Bylo to první setkání s okolními soubory.
Přes nepřízeň počasí se letos nepodařilo vynést Morenu, protože na Smrtnou neděli byla taková zima, že bychom asi všichni zmrzli.
Novou zkušeností bylo pro všechny členy soustředění
= pracovní sobota, kdy jsme během dopoledne nacvičili
a dopilovali nová pásma.
Letošní premiérou bylo pásmo Zabijačka, kterou
jsme předvedli při vystoupení ke Dni matek ve Vážanech. To, jak se nám povedlo toto těžké téma zpracovat,
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jsme slyšeli z vašeho potlesku. S tímto pásmem Zabijačka a ještě
s dalšími staršími pásmy jsme vystupovali i na Hodech v Újezdci,
kde jsme spolu MPS Chlapi z Vážan bavili obecenstvo z Újezdce
a okolí.
Ještě během prázdnin jsme se začali připravovat na letošní Slovácké hody ve Vážanech. Téma letošního vystoupení bylo zamyšlení, zda se dá tančit po sodovce. Odpověď zní, že ano a tanečníci
tančili vysoko a dokonce i vesele.
Podzimní zkoušky probíhají každé pondělí do 17 – 18 hodina
na kulturním domě. Připravujeme se na vystoupení ke Zpívání u
vánočního stromu 23. prosince.

www.obecvazany.cz

V roce 2019 bychom se měli zúčastnit vystoupení souboru
Hradišťánek, které bude na Klubu kultury v Uherském Hradišti.
Další plánovanou akcí bude setkání dětských folklorních souborů z okolí Vážan, které je naplánováno na 19. května 2019.
Chtěla bych poděkovat paní Heleně Lakosilové za zhotovené
krojů pro celý soubor a také všem rodičům, kteří posílají své děti
každý týden na zkoušku souboru.
Také bych ráda poděkovala MPS Chlapi z Vážan, kteří jsou našimi podporovateli a drží nám v našich počinech pěsti.
Za soubor DFS Děcka z Vážan
Renata Šťastná – vedoucí
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Junák – oddíl Slunce Vážany
I skautům uběhl tento rok tak rychle
jako Vám všem. Rok 2018, byl u nás v oddíle jako vždy pestrý.
První lednový víkend jsme se již jako
každý rok zúčastnily Tříkrálové sbírky ve
spolupráci s Charitou Uherské Hradiště.
V únoru jsme tradičně jely společně s
polešovskými světluškami a skautkami na
hájenku do Osvětiman, kde jsme oslavily
mezinárodní svátek World Thinking Day,
v překladu Den sesterství. Na hájence jsme
si zahrály spoustu her a společně si to užily.
Jako každý rok byla soutěž o nejlepší pokrm. Letošní téma: Nebe a vesmír. My jsme
vyhrály kategorii Nejlahodnější pokrm.
Jako další akce následoval Dětský Karneval, tentokrát na téma Květinová louka.
Kvůli řádění různých nemocí byla letos
účast slabší, ale i tak jsme si karneval užily a
děti doufáme taky.
Také jsme jely do Uh. Hradiště, kde jsme
ve Slováckém muzeu, navštívily výstavu s
názvem Vládci noci. Vystaveny tam byly
všechna možná lesní zvířata v jejich přirozeném prostředí a na konci byly i interaktivní hry a kvízy. Výstava byla velmi povedená
a vždy jsme našly všechna zvířátka.
Jakmile se oteplilo, vydaly jsme se na
dvoudenní výlet do Olomouce. Přespaly

Výlet do Olomouce

jsme v tamní skautské klubovně, navštívily krásnou ZOO na Sv. Kopečku i centrum
města, kde se zrovna pořádaly tvarůžkové slavnosti. Ty jsme si teda nedaly ale zato
zmrzlinu ano. Počasí nám na tuto akci vyšlo
úplně skvěle a my máme krásné zážitky. Tím
největším byl volný výběh s kůzlaty v ZOO.
Po dvou letech se znovu konaly Závody
vlčat a světlušek, kterých jsme se zúčastnily. Tentokrát se konaly na Modré. Závody
letos nebyly moc dobře organizačně zvládnuté a holky byly skoro 4 hodiny na trati!
I tak jsme, ale odjížděly spokojené, protože
holky se umístily na krásném 5. místě ze 14
skupin. Počasí bylo taky krásné, co víc si
přát?Ani o prázdninách neleníme a jako každý rok jsme se i letos sešli v půlce července, abychom zamávaly rodičům a vyrazily
vstříc skvělému dobrodružství a zábavě v
podobě našeho skautského tábora v Osvětimanech. Letos s naší velmi velkou účastí, za
což jsme moc rády. Letošní táborové téma
byla Cesta kolem světa a holky pomáhaly 4
gentlemanům, aby porazili Willyho Fogga.
Na začátku školního roku jsme se znovu
všechny sešly, plné elánu a nadšení. Schůzky
máme každý pátek (světlušky zvlášť a skautky zvlášť) od 16.00 do 18.30 v klubovně v 1.
patře Kulturního domu. Hlavní vedoucí oddílu je Marcela Šimíková, zástupce
vedoucí je Markéta Soustružníková. Počet dětí je 13.
Na konci září jsme měly jednu
moc důležitou povinnost. Holky, co nastoupily do 5. a 6. třídy,
už nebyly světlušky, ale přešly do
další věkové kategorie a staly se z
nich skautky. A tak jsme se jednoho odpoledne sešly s našimi
novopečenými skautkami před
klubovnou. Holky věděly jen to,

že se mají sbalit na 2 dny. Při startu dostaly mapu a šlo se. Podařilo se nám úspěšně
dojít až do cíle, a to na chatu na Stříbrnických pasekách. Tam jsme holkám ukázaly,
jak postavit a složit stan, jak nasekat dřevo
na oheň a rozdělat oheň. Po opečení špekáčků následovala slavnostnější chvíle a to
tzv. přešátkování. Holkám jsme místo jejich
světluškovských žlutých šátků daly skautské
hnědé. A naší nové člence Kačce Kryštofové celý kroj. Byla to moc hezká chvíle a my
doufáme, že si ji holky budou dlouho pamatovat. Další den jsme si uvařily nad ohněm v
kotlíku guláš, prošly ještě boršickou Stezku
mamutů a unavené se vrátily s rodiči domů.
Na začátku listopadu jsme uspořádaly
Strašidelnou zahradu. Každá skautka si nachystala strašidelné stanoviště, a moc se jim
to povedlo.
A chcete vědět, čím se zabýváme poslední dva měsíce? Nacvičujeme pro Vás
vánoční představení Princezna ze mlejna,
které budeme hrát 26.12. 2018 v 16hod. na
Kulturním domě ve Vážanech. Holky pilně
nacvičují, učí se scénář a už se těší (možná i trochu bojí) až Vám pohádku zahrají.
Všichni jste srdečně zváni!
Těsně před Vánoci nás také ještě čeká,
tradiční zdobení stromečku pro zvířátka,
předávání si dárečků, prodávání výrobků
na Zpívání u stromečku a na Štědrý den nás
uvidíte při roznášení Betlémského světla.
Děkujeme obecnímu zastupitelstvu za
cloroční finanční podporu a rekonstrukci
klubovny, rodičům za jejich pomoc při akcích a dětem za jejich nadšení a energii, po
celý rok.
Přejeme Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví, lásky a
spokojenosti v roce 2019.
Markéta Soustružníková

Výprava skautek
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Příměstský tábor ve Vážanech
Asi pro obec Vážany by bylo vhodnější
označení venkovský nebo ,,dědinský“, ale
označení příměstský znamená obecně tábor, který probíhá během dne. Odpoledne
se jde domů a spí se doma.
Během jarních měsíců nabídlo SVČ
Klubko Staré Město obecnímu úřadu možnost pořádat tento tábor pod jejich organizační záštitou. A tak se letos mohl v prostorách kulturního domu ve Vážanech tento
tábor konat. Podmínkou pro přijetí dětí na
tento tábor byli pracující rodiče, protože
tábor je financován EU. Pro pořádání táborů byly vybrány 2 termíny ( červenec,
srpen)
Přes obtížnou počáteční administrativu (vyplňování, podepisování, placení atd.) došlo v průběhu května na první
informační schůzku rodičů a vedoucích.
Rodiče byli seznámeni s předběžným programem, jídelníčkem a řádem tábora. Bylo
domluveno, že dopolední svačinky budou
rodiče připravovat doma, tak jako ve školní dny.
Obědy nám vařila kuchyň při ZŠ v Polešovicích a odpolední svačinky připravovaly vedoucí společně s dětmi.
Během prvního tábor, kde bylo víc
dětí, za námi přicházela po obědě paní
Marie Brzicová = babička Maruška, která

www.obecvazany.cz

dětem četla během odpoledního klidu knihu. Paní Brzicové moc děkujme za hezké
čtení a pomoc.
Přijel za námi i zástupce Besipu, pan
Pátik, který dětem zkontroloval jízdní kola
a pod jeho dohledem proběhla zkouška jízdy zručnosti na kole. Kola jsme pak všichni
ještě provětrali na ,,spanilé jízdě“ při jizdě
po okolí obce.
Ve středu jsme se vydali do Uherského Hradiště na lasery game. Téměř všichni
jsme tuhle virtuální atrakci navštívili poprvé. Rozzářené oči dětí po skončení hry
byl pro mnohé nezapomenutelný. Všichni
návštěvu lasery game hodnotili jako super
akci, bezva zábavu, senzaci,….
V následujích dnech bylo dost obtížné
udržet vysokou laťku z lasery game.
Ve čtvrtek nás přijela paní Benešová z
Uherského Hradiště, nositelka tradice, učit
smaltovat. Každý z nás si vyrobil velkou
smaltovanou lžičku, kterou si vyzkoušel
při odpolední svačině při pojídání pudinkového poháru.
Poslední den prvního turnusu byl velmi horký, tak jako všechny dny během
prázdnin. V programu byly vodní hrátky.
Hrátky proběhly před prostorem kulturáku. Všichni dostaly vodní pistolky, kbelíky a mísy z kuchyně se naplnily vodou a

všichni jsme závodili, kdo bude víc mokrý.
Byli jsme mokří všichni a to skrz naskrz.
Takže něž si pro nás přišli rodiče, sušili
jsme oblečení po celém kulturáku. V ten
den, po závěrečném vyhodnocení, předání
cen a pamětních listů, jsme se rozloučili a
popřáli si hezké prázdniny a na viděnou v
druhém turnuse.
Druhý turnus bylo opět velmi horké
počasí. Denně jsme zpívali, hráli hry, vyráběli drobné výrobky. Celý týden byl zaměřen na přírodní živly – vodu, oheň, vzduch
a světlo. Probíhaly drobné pokusy a hitem
byla výroba slizu.
Opět jsme navštívili laser game v
Uherském Hradišti a uspořádali orientační
běh po obci. Byl spojen s úkoly o znalostech obce.
Konec druhého turnusu patřil opět
vodním hrátkám, ale tentokrát jsme se
všichni oblékli do plavek, abychom předešli náročnému sušení oblečení.
Snad se tábory dětem líbily a budou
chtít s námi strávit i léto 2019. Všem rodičům děkujeme za spolupráci.
Díky finanční podpoře EU se mohla
zrekonstruovat skautská klubovna, která
byla během obou táborů naší základnou.
Za šťastný trojlístek vedoucích táborů
Renata Šťastná
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Český svaz zahrádkářů
Již 55 let uplynulo od založení místní
organizace zahrádkářů a vinařů. Při kulatých a polokulatých výročích se obvykle
vracíváme k historii, a proto je třeba se v
krátkosti zmínit o začátcích činnosti této
organizace, která při jejím založení čítala
čtyřicet jedna zakládajících členů. První košt vína se konal v roce 1964 v sále
u Schottlů. Vzorků vín bylo podstatně
méně než na současných koštech, katalogy byly velmi skromné, psané psacím
strojem na cyklostylové blány, rovněž
průběh zápisu degustačních komisí byl
závislý na ručním psaní. Postupně se zdokonalovalo technické zázemí organizace
koštů, katalogy byly předávány k odbornému tisku do tiskáren. Do zpracování
výsledků hodnocení vzorků vín degustačními komisemi vstoupily počítačové
programy a k tomu podstatnou měrou
přispěl a dosud počítačové zpracování
vede náš bývalý občan Ing. Bohumil Sýkora. Prvním předsedou začínající organizace byl pan Helia Petr st., poté převzal
tuto funkci pan Antonín Měšťánek st.,
který po zvolení starostou obce v roce
1991 předal vedení panu Františku Kutálkovi a ten funkci předsedy vykonával až
do roku 2007. V tomto roce do funkce
předsedy byl zvolen pan Radek Slezák.
A nyní k letošnímu jubilejnímu koštu, který se konal v sobotu dne 17. března v sále kulturního domu. Samotnému
koštu předcházela degustace, kde bylo
hodnoceno 264 bílých vín, 124 vzorků
červených vín a 20 vzorků vín růžových /
rosé/. Nejlépe ohodnocených vzorků bylo
celkem 30, jednalo se o vzorky ohodnocené body v rozmezí od 18,6 bodu, nejvyšší
bodové ohodnocení ve výši 19,2 obdržela
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firma Vinařství Vaďura Polešovice. Cenu
starostky obce obdržela místní pěstitelka
paní Stanislava Formanová za kolekci pěti
nejlépe ohodnocených vín. K příjemnému odpoledni vyhrávala cimbálová muzika Bálešáci ze Starého Města a zazpívali
členové souboru vážanských chlapů. Nechybělo ani bohaté občerstvení, které připravil vážanský kuchař pan Dan Žádník.
I přes nepříznivé počasí přilákal vážanský
košt 190 účastníků. V posledních letech
se košty na Slovácku pořádají v mnoha
obcích a městech, vážanští vinaři před
vlastním koštem i po jeho ukončení se
zúčastňují degustací v okolních obcích,
do kterých rovněž dodávají svoje vzorky.
Ve dnech 7. a 8. dubna se konaly v
obci Perná na úpatí Pavlovských vrchů
dny otevřených sklepů. A právě do této
vinařské oblasti se vydali dne 7. dubna
vážanští vinaři a zahrádkáři, kteří navštívili 16 vinařských sklepů a jejich majitelé
jim předložili rozmanité množství vzorků
vín k ochutnání
včetně bohatého
občerstvení.
Ani
mírně
deštivé počasí nás
neodradilo uskutečnit pro děti a
školní mládež již
tradiční sportovní
odpoledne u příležitosti ukončení
prázdnin. Poslední
srpnovou sobotu
na třinácti stanovištích děti plnily
úkoly, které byly
Degustace
obdobné jako v

minulých letech, přibyla nová disciplina
– poznávání domácích zvířat ve formě
sádrových odlitků. Po občerstvení dalším
zpestřením odpoledne bylo střílení ze
vzduchovky na terč pod dozorem členů
myslivecké společnosti. Na úplný závěr se
děti „vyřádily“ na podiu, kde přizvaný DJ
Chabičovský pouštěl hudbu a průvodním
slovem je k tanci povzbuzoval. Škoda, že
se v tomto roce oproti minulým letům
akce zúčastnilo pouze 40 dětí.
V letošním roce naší organizaci připadlo i pořádání Slováckých hodů, které
se konaly ve dnech 15. a 16. září. Hodům dominoval pestrý krojovaný průvod
dětí, chase, vážanských zpěváků i dalších
účastníků za doprovodu dechové hudby
Stříbrňanky. Hody pokračovaly večerní
hodovou zábavou, na které se bavilo přes
200 účastníků. Stárkování se v letošním
roce ujali: starší stárek Martin Bartoš,
starší stárka Renata Šťastná, mladší stárek
Vojtěch Uhlíř a mladší stárka Štěpánka
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Náplavová. Hezké počasí po oba hodové
dny umocnilo barevnou krásu krojů.
V posledních letech se v okolních
větších obcích konají akce „ Svěcení svatomartinských vín“. V předvečer martinského svátku se sešlo několik vážanských
vinařů v prostorách kulturního domu k
minikoštu vín z letošní úrody a vzájemně
si ochutnali 30 vzorků vlastních přinesených vín.
Místní organizace Českého svazu zahrádkářů děkuje všem členům i ostatním
občanům, kteří se podíleli na zdárném
průběhu shora uvedených akcí za jejich
pomoc a všem vážanským občanům přeje
příjemné prožití svátků vánočních a do
roku 2019 hodně zdraví a úspěchů.
Radek Slezák
předseda místní organizace ČZS

Ukončení prázdnin na srubu

Ukončení prázdnin na srubu
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Zajímavosti o včelách
Včelky jsou tzv. sociální hmyz. Každá
má, v závislosti na věku, v úle svojí roli.
Krmička, čistička, strážkyně nebo nosička. Každé včelstvo má jednu matku,
neboli královnu, v letní sezoně několik
stovek trubců (v zimě žádného) a v plné
sezoně až 70 000 dělnic. Matka dokáže
snášet až 2000 vajíček denně.
o jedna včela za svůj život nasbírá asi 9 g
medu, tedy asi půl čajové lžičky
o aby včelky nanosily jeden kilogram
medu, musí navštívit až 10 000 000
květů
o k nasbírání jednoho kilogramu medu
včely nalétají cca 280 000 km. Tedy asi
jako sedmkrát kolem Země
o včelstvo spotřebuje za rok okolo 30
kg pylu, asi 70 kg medu a 150 litrů
vody
o v létě včela žije průměrně 42 dnů,
zimní generace až osm měsíců. Matka
dožije až 5 let. Trubec je sezonní tvor.
o královna je jediná žena v úle, která
má vyvinuté pohlavní ústrojí. Dělnice, toto nemají. Trubci ho vyvinuté mají, ale co jim je to platné. Buď
oplodní královnu a umřou nebo je
dělnice na konci sezony z úlu vyže-

o

o

o
o
o

o

o

o

nou. A také umírají. Je to nějaká spravedlnost?!
včely měří 11-14 mm a váží 100 mg.
Jeden kilogram včel je asi 10 000 ks.
V sezoně jich je v úle až 7 kg, tedy
70 000
včela se líhne 21. den od položení vajíčka, trubec 23. den, matka již po 16ti dnech. Je totiž krmena mateří kašičkou, která je vydatnější než med.
včely létají rychlostí 21-24 km/h
bzučí proto, že mávají křídly až 180x
za vteřinu.
včely se dorozumívají doteky tykadel,
včelím tanečkem, pomocí vůně několika typů feromonů a také zvuky.
včela má celkem pět očí? Dvě velké,
složené (to jsou ty které běžně na včele
vidíme) „používá“ na dálku, tři malé,
umístěné „na čele“ do trojúhelníku
„má na blízko“.
včely nosí i pyl, který je jejich nejdůležitější potravou plnou bílkovin Mají
na to uzpůsobeny zadní páry nohou,
na kterých mají tzv. košíčky
včela navštěvuje za jednoho letu pouze jeden druh rostlin. Tím je dosaženo
toho, že dokáže květy opylit.

o včelstvo se rozmnožuje rojením. Roj
včel je část včelstva, která následuje
starou matku poté, co zjistila, že v úle
bude nová a že je tedy v úle nežádoucí. Přesvědčí část dělnic a vyletí ven.
Ale jelikož mají plná bříška medu jako
zásob, moc daleko nedoletí. Usednou
na nejbližší větev. A čekají. Čekají na
to, až se vrátí část průzkumnic. Ty
se dohodnou, která že to našla lepší
nový domov (dutý strom, díru v zemi
apod.) a v tu chvíli se seberou a nadobro odlétají
o zásoby medu si s sebou vzali na prvních pár dnů, než si postaví nové plásty a než začnou nosit svůj
o při rojení včely nebodají. Nemají co
chránit, nemají žádný domov a hlavně
nejsou hladové
„Bez včel by nám zbývaly pouze 4
roky života“, toto řekl Einstein. Zkusme
se tedy chovat tak, aby tyto „čtyři roky“
nikdy nenastaly.
Přejeme Vám všem krásné Vánoce a
do nového roku pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Vážanští včelaři

Farní společenství
Drazí farníci,
opět začínáme nový církevní rok a s ním bychom chtěli zrekapitulovat uplynulé období.
Asi nejviditelnější změnou v našem společenství je započatá
oprava kaple ve Vážanech, která již několik let vykazovala známky vlhkosti a s tím spojených problémů s opadáváním omítek. V
tomto roce proběhly výkopové práce pro odizolování spodní vlhkosti a také došlo k částečnému odstranění omítek, aby došlo k co
nejúčinnějšímu vysušení zdiva. Tato oprava bude pokračovat i v
dalších letech, kdy by mělo dojít k dokončení izolace, odvětrání
prostoru a k novému omítnutí zdiva.
Z každoročních mší svatých se opět uskutečnilo postní svěcení
kočiček o Květné neděli či Velikonoční vigilie. Slavnostní hodová
mše i vánoční slavnost zpestřily uplynulý rok v našeho společenství a zvláště pro starší farníky byly příležitostí k setkání s Bohem i
celou vážanskou farní obcí.
V průběhu roku jsme se zúčastnili několika poutí – na Velehrad, na sv.Hostýn, na sv.Antoníček aj. Na začátku prosince se
opět do naší kaple vrátil Mikuláš, aby odměnil děti za celoroční
přízeň vážanské kapli.
Závěrem nám dovolte popřát, ať prožijete v následujících měsících požehnaný rok a kéž se ve zdraví za rok opět setkáme v naší
nově opravené kapli.
Zapsal A.Šťastný
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Boží tělo Polešovice

Hodová chasa na mši
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Hodová mše svatá

Mše svatá na KD

Velikonoční klepači

Výkopové práce
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Křížová cesta

Prázdná kaple před rekonstrukcí

Vyklízení kaple před rekonstrukcí

Čtení přímluv o Božím těle
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Chlapi z Vážan
Přátelé, kamarádi a všichni milovníci
pěkné písničky.
Už je to znova rok, co jsme se na těchto
stránkách setkali a rekapitulovali uplynulý
rok.
I v roce 2018 se toho událo tolik, že kdybychom o každém vystoupení napsali jen
dva řádky, na stránku bychom se s textem
nevešli. Na mnohých akcích nás doprovázíte nebo jsme o nich již několikrát psali, a tak
důkladněji vzpomeneme jen tři z nich.
Hned v úvodu roku jsme pořádali Večer
tříkrálový, na nějž jsme pozvali také mužské sbory z Boršic u Blatnice a Mikulčič, a
ženský sbor Bzenecké drmolice. Myslíme
si, že jsme tímto počinem udělali radost nejenom místním příznivcům hezké písničky,
ale i pozvaným sborům, kterým se z našeho
kulturního domu vůbec nechtělo.
Velmi povedenou byla i Veřejná zkouška u Kadlčíkové mlatevně na konci srpna,
kde nám přijely na pomoc sbory z Nedakonic a Ratiboře u Vsetína. Nic na tom, že
nás překvapil letní déšť, zpívalo se a hrálo do
dlouhých večerních hodin.
Do třetice bychom chtěli vzpomenout
na obnovu kříže Andělů strážných, který
jsme letos v červnu slavnostně požehnali na
Kyjovské cestě. Těší nás nejenom samotná
plastika pana Otmara Olivy, ale také kame-

ny, které u kříže přibývají, jako poděkování
za šťastné návraty z cest. Také čtyři stromy
republiky, které jsme v okolí kříže vysadili v
upomínku na 100 let vzniku Československé republiky se mají k světu. Tyto stromy
symbolizují 8 národů a národností, které
tedy v Československu žily. Lípa představuje
národ český a slovenský, dub – národnostní
menšiny německé a polské, bříza byla vysazena za národnost ruskou a ukrajinskou ,
platan za menšinu maďarskou a židovskou.
V našem kalendáři pro rok 2018 máme
následující akce: 6.ledna – Večer tříkrálový
3.února – Zabijačka sboru na srubu
10.února – Fašank ve Vážanech
17.března – Košt vína Vážany
17.dubna – Šlahačka ve Vážanech
27.dubna – Lampionový průvod Vážan
5.května – Košt vín Moravský Písek
12.května – Sečení Louček ve Vážanech
18.května – Den matek
1.června – Prohlídka vinařství Maňák v Žádovicích
21.června – Let sboru balonem nad Vážanami
30.června – Hodky Újezdec
červenec – Memoriál v Mor. Písku
24.srpna – Veřejná zkouška
12.srpna – Zarážení hory Polešovice

Cyklovýlet Žeravice

Fašančáři

Fašank

Hodky v Újezdci
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5.září – zpívání v Alucastu
9.září – Slavnosti vína Uh.Hradiště
16.září – Hody ve Vážanech
7.října – Hody v Tučapech
17.listopadu – Svatomartinské vína Polešovice
2.prosince – Adventní zpívání Těmice
23.prosince – Zpívání u stromečku Vážany
24.prosince – mše v Polešovicích
25.prosince – mše ve Vážanech
27.prosince – Žehnání vín Polešovice
Ale abychom nepsali jen o našich vystoupeních, v průběhu roku se najdou i jiné
příležitosti, kterými si děláme radost. V letošním roce se nám splnil dlouho plánovaný let balonem. Sice jsme nemohli startovat
od kříže Andělů strážných, ale o pár stovek
metrů vzdálené hranice Vážan a Újezdce.I
tak jsme si společný let nad Vážanami užili.
A tak po vzoru tohoto letu bychom Vám
do nadcházejícího roku chtěli popřát stálý
vítr a dobrý směr. Děkujeme všem příznivcům, kteří nás podporují a fandí nám. Ať
Vás neopouští ani zdraví, ani dobrá nálada,
ať prožijete další rok s písničkou na rtu.
…,tak šťastné a veselé…
Vaši Chlapi
Zapsal A.Šťastný
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Košt vína Mor. Písek

Košt vína Vážany

Let balonem

Let balonem

Memoriál v Mor. Písku

Pohled na Vážany z nebe

Návštěva ve Vinařství Maňák

Na sečení Louček
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Příprava svěcení kříže

Spolková zabíjačka

Svěcení kříže Andělů strážných

Velikonoční obchůzka

Večer tříkrálový

Výročí osvobození obce

www.obecvazany.cz

Výroční schůze

Z hodů v Újezdci
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Vážanský komorní sbor „Pro radost“
V polovině října 2013 jsme se sešli
poprvé a začali zkoušet na Vánoce. Naše
první vystoupení bylo 23. 12. ve Vážanech
u vánočního stromu. Pak byly zkoušky
pravidelně každý týden. Náš repertoár se
skládá především z duchovních skladeb,
spirituálů a vánočních i lidových písní ve
čtyřhlasých úpravách.
Vystupujeme na adventních a duchovních koncertech v Osvětimanech, u evangelíků v Uherském Hradišti, v Prakšicích,
v Moravském Písku, při slavnostech Božího Těla v Polešovicích a hlavně ve Vážanech u vánočního stromu a dále u příležitosti Dne matek, při koncertech dětí i
v Ořechově a největší a nejúspěšnější akcí
bylo „Setkání pěveckých sborů“ v dubnu
letošního roku. Ten jsme pořádali pod záštitou Místní knihovny ve Vážanech.
8. prosince letošního roku pořádáme
benefiční Adventní koncert pro dva postižené chlapce a doufáme, že splní svůj účel.
Do našeho komorního sboru rádi přivítáme nové zájemce o dobré zpívání.
Milada Šteifová
sbormistryně
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Činnost oddílu kopané TJ Slovácko
Vážany v roce 2018
Milí spoluobčané!
Nejenom v osobním a pracovním životě utekl rok 2018 neskutečně rychle,
stejně nám utekl i ten sportovní – v případě oddílu kopané TJ Slovácko Vážany fotbalový rok. Není vůbec jednoduché jej
stručně zhodnotit, a kdybych to měl udělat jednou větou, tak bych letošní fotbalový rok charakterizoval snad takto. Stejně jako současný osobní i pracovní život
každého z nás, tak i sportovní činnost je
v naší velmi uspěchané době ovlivňována
velmi dynamickým tempem a náročnými
požadavky dnešní doby, které tím určuje
chování a přístup všech, kteří se kolem
vážanského fotbalu točí a závisí na prioritách každého z těchto členů našeho oddílu, do jaké míry je aktivní a jakým dílem
přispívá k udržení nebo ještě lépe k rozvoji sportovní činnosti v naší obci. Jinými
slovy – víc než kdy jindy se každá dobrovolná činnost pro obec v dnešní době stává otázkou morálních vlastností každého
z nás, tzn., zda chceme něco pro někoho
dělat a přispívat tak k rozvoji Vážan.
Jsem rád, že stále existují lidé, kterým to není jedno a věnují svůj volný čas
a energii udržení a rozvoji fotbalu v naší
obci. A jsem si jist, že to ani zdaleka není
v každé obci samozřejmost a věřím, že
nemusím zdůrazňovat, že jsme jedna z
nejmenších obcí v okrese, kde ani nebyl
přerušen, ani neskončil a stále každou neděli v sezónu hraje náš mančaft fotbal. A
i když to po sportovní stránce někdy není
žádná sláva, jsme na to pyšní. 
A protože vím kolik práce a času
za tím je, velmi si vážím a fandím všem
obětavcům, kteří pracují v ostatních slož-

Brigáda sběr jablek v Loučkách
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kách v naší obci a obohacují tak náš život. Zaslouží si velké poděkování, protože
v dnešní uspěchané době to vůbec není
jednoduché a samozřejmé.
Co se týče sportovních výsledků, byl
rok 2018 průměrný. V ročníku 2017/2018
jsme ve skupině A okresní soutěže skončili uprostřed tabulky, což asi odpovídalo
našim představám a plánům. Podzimní
část nového ročníku 2018/2019 se nám ale
moc nepovedla, zejména v závěru jsme si
pokazily naše nadějné výsledky ze začátku
podzimu domácí prohrou s Kostelanama
a zejména vysokou prohrou v Košíkách.
Opakuje se tak situace, kterou zažíváme
téměř každý rok, kdy nám ke konci každé
sezóny nějak dochází dech a výsledkově
si kazíme naše dobré postavení v tabulce.
Byl to ale jenom logický důsledek špatné tréninkové morálky mužstva, kdy se
poslední týdny v podstatě netrénovalo
a na utkání jsme se scházeli jen tak tak.
Vše vygradovalo v předposledním kole,
kdy jsme se nedokázali vůbec sejít a tak
jsme ani neodjeli k odloženému zápasu
do Jalubí. Byla to tedy první historická
zkušenost, kdy bylo naše soutěžní utkání
kontumováno z důvodu nedostavení se k
utkání. Velmi, velmi a ještě jednou velmi
mne to mrzí a doufám, že se již nikdy tato
situace nebude opakovat.
Ale pojďme raději k něčemu optimističtějšímu. Nejlepší letošní zprávou z
oblasti sportovní činnosti ve Vážanech je
skutečnost, že už i naše malá obec má stejně jako řada jiných obcí v okrese své multifunkční hřiště, které bylo financováno
za využití dotací ale i z obecních zdrojů.
V polovině října bylo hřiště dokončeno a

od té doby jsme jej již několikrát využili
a využíváme jak k pravidelným nedělním
fotbálkům, tak i k tenisu. Jako sportovci
z něj máme obrovskou radost a pevně
věřím, že v příštím roce bude toto víceúčelové hřiště využíváno nejenom členy
naší TJ, ale i ostatními občany k míčovým
sportům, ke kterým je určeno. Na konci
mého příspěvku se můžete podívat na pár
fotografií, které dokumentují postup prací při výstavbě multifunkčního hřiště od
července až do října letošního roku. Touto
cestou bych rád za realizaci tohoto sportovního projektu poděkoval obecnímu
zastupitelstvu v čele se starostkou a místostarostou obce, stejně jako za vstřícnou,
férovou a bezproblémovou spolupráci a
podporu vážanského fotbalu po celý rok.
Přestože je velmi složitá situace v oblasti podpory a financování výkonnostního fotbalu, kdy od FAČRu téměř nedostáváme peněžitou podporu na naši činnost,
je naše finanční situace díky obezřetnému
chování výkonného výboru a také našemu přísnému pokladníkovi (díky, Vaco!)
stabilizovaná a zajišťuje nám bezproblémovou činnost našeho klubu i v dalších
letech.

Brigáda sběr jablek v Loučkách

Brigáda sběr jablek v Loučkách
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Ročník 2017/2018 - jaro 2018
Mužstvo mužů – okresní soutěž, skupina A
Po podzimní části okresní soutěže, skupiny A ročníku
2017/2018, kdy naše mužstvo skončilo na 7. místě s bilancí 6 vítězství, 0 remíz a 6 porážek, se skórem 22:30 a ziskem 18 bodů,
jsme si v jarní části sezóny toto umístění mírně vylepšili a obsadili konečné 6. místo s bilancí: 11 vítězství, 1 remíza a 10 porážek, skóre 37:59, počet bodů 34.
Celková tabulka základní třídy skupiny A soutěžního ročníku 2017/2018 vypadala tedy takto:
Konečná tabulka okresní soutěže
skupina A, ročník 2017/2018
Celkem
Pořadí Klub
Z V R P
S
B
1.
Jankovice
22 17 2 3 93:20 53
2.
Babice
22 17 0 5 96:26 51
3.
Traplice
22 14 2 6 90:43 44
4.
Kostelany
22 13 1 8 57:40 40
5.
Velehrad
22 10 5 7 53:40 35
6.
Vážany
22 11 1 10 37:59 34
7.
Jalubí
22 10 0 12 42:50 30
8.
Košíky
22 8 3 11 44:45 27
9.
Huštěnovice
22 8 3 11 43:35 27
10.
Sušice
22 7 5 10 29:44 26
11.
Stříbrnice
22 5 1 16 29:89 16
12.
Kudlovice
22 0 1 21 10:132 1
Doma
Pořadí Klub
Z V R P
S
B
1.
Babice
11 10 0 1 62:7 30
2.
Jankovice
11 9 2 0 49:12 29
3.
Traplice
11 9 0 2 53:17 27
4.
Kostelany
11 8 0 3 35:17 24
5.
Velehrad
11 7 3 1 30:12 24
6.
Vážany
11 6 1 4 19:27 19
7.
Jalubí
11 6 0 5 24:21 18
8.
Sušice
11 5 2 4 16:18 17
9.
Košíky
11 5 1 5 24:17 16
10.
Huštěnovice
11 4 2 5 25:13 14
11.
Stříbrnice
11 3 0 8 16:43 9
12.
Kudlovice
11 0 1 10 5:61 1
Venku
Pořadí Klub
Z V R P
S
B
1.
Jankovice
11 8 0 3 44:8 24
2.
Babice
11 7 0 4 34:19 21
3.
Traplice
11 5 2 4 37:26 17
4.
Kostelany
11 5 1 5 22:23 16
5.
Vážany
11 5 0 6 18:32 15
6.
Huštěnovice
11 4 1 6 18:22 13
7.
Jalubí
11 4 0 7 18:29 12
8.
Velehrad
11 3 2 6 23:28 11
9.
Košíky
11 3 2 6 20:28 11
10.
Sušice
11 2 3 6 13:26 9
11.
Stříbrnice
11 2 1 8 13:46 7
12.
Kudlovice
11 0 0 11 5:71 0
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Vstup do jarní části sezóny jsme měli excelentní, když jsme
ve všech třech úvodních zápasech zvítězili, z toho dokonce 2x
venku. I když jsme potom naopak zase dvakrát za sebou prohráli a výsledky byly trochu jako na houpačce, pohybovali jsme
se v horní polovině tabulky a dokonce jsme některá kola byli i
na třetím a čtvrtém místě. Vše jsme si ale pokazili posledními
třemi koly, kdy jsme všechny zápasy prohráli, i když nutno podotknout, že to bylo s mužstvy z čela tabulky. Konečné 6. místo
je tak myslím spravedlivé a odpovídalo reálné síle a výkonnosti
našeho mančaftu.
Z hlediska individuálního hodnocení bych rád vyzdvihnul
střeleckou naději našeho mužstva, Martina Bartoše, který skončil se svými 15 vstřelenými brankami na celkovém 8. místě mezi
nejlepšími střelci okresní soutěže skupiny A. Věřím, že až Martin
získá další zkušenosti a klid v zakončení, tak těch branek dá ještě
více, protože se díky své obrovské rychlosti dostává do mnoha
příležitostí, které se mu ale ještě nedaří tak často proměňovat.
Dalšími našimi nejlepšími střelci byli nestárnoucí kanonýr Marek Pavlíček s 11 brankami (celkově 15. místo v okresní soutěži,
skupině A), Jakub Gottwald se 6 a Martin Bilík se 4 zásahy do
černého.
Tentokrát jsme na konci jara neuskutečnili tradiční ukončenou, ale vzhledem k nedostatku vhodného termínu jsme se sešli
až v létě v sobotu 14. července na „zahájené“ nového ročníku,
kdy jsme si zahráli fotbálek mezi staršími a mladšími hráči a poseděli na hřišti.
Mužstvo trénovalo pod vedením hrajícího trenéra Antonína
Vaculíka. Vedoucím mužstva byl Martin Kolář.
Nyní bych se rád zmínil také o našich mimosportovních činnostech, neboť naše TJ není aktivní pouze na poli sportovním,
ale každoročně pořádá nebo se alespoň podílí na řadě kulturních
a také ostatních akcí v naší obci. Tou největší akcí je organizace tradiční velikonoční zábavy s populární dechovou hudbou
Stříbrňanka, kterou jsme letos pořádali na „Apríla“ v neděli 1.
dubna.
Přestože jsme v letošním roce rekord v počtu návštěvníků
(258 platících) z loňského roku nepřekonali, myslím, že počet
návštěvníků 228 je v dnešní době nadstandardní a museli jsme
být s tímto závěrečným číslem spokojeni. Zejména ale doufám,
že spokojeni byli všichni účastníci této vydařené akce, s jejíž organizací je sice spousta práce a starostí, ale která se zároveň stala
v naší obci již jakousi tradicí a neodmyslitelně patří k hezkým
svátkům jara.
Po loňské zkušenosti a neskutečném rekordu v počtu návštěvníků této tradiční šlehačkové zábavy jsme se připravili na
obdobnou návštěvu a přidali jsme několik desítek míst včetně
stolů na „galérce“, takže věřím, že účastníci byli tentokrát spokojení i s množstvím míst k sezení.
Jsme rádi, že se nám daří přilákat takové množství návštěvníků i v současné době, kdy je obrovská nabídka nejrůznějších
akcí v blízkém okolí každý víkend a není vůbec jednoduché v takové konkurenci na všech polích a všech oblastech být ten, který
návštěvníky přiláká. Na druhou stranu mám dojem, že každým
rokem ubývá návštěvníků z naší obce, což mě upřímně mrzí a byl
bych velmi rád, kdybychom tento trend zase obrátili.

Zpravodaj 2018

Pevně věřím, že i v příštím roce bude návštěvnost opět vysoká, že to zase zvládneme na výbornou a již nyní se těšíme na
pořádání velikonoční zábavy v roce 2019 na velikonoční neděli 21. dubna. Čas letí, takže již nyní srdečně všechny zveme
a budu rád, když přijdete v hojném počtu zejména vy - občané
Vážan!
Naše činnost vyžaduje nejenom zajišťování fotbalových zápasů na domácím hřišti a dopravy na utkání na hřištích soupeřů,
ale také pravidelnou a náročnou údržbu a oprav hřiště, kabin,
občerstvení a sociálního zařízení. Samostatnou kapitolou je
údržba hřiště - sečení, hnojení, zavlažování ale také lajnování a
věšení sítí. Zejména letošní rok byl z důvodů extrémního sucha
velmi náročný a vyžadoval si velmi častou přítomnost na hřišti.
O všechny tyto časově náročné činnosti se starají zejména Martin Kolář, Mirek Mudrák a Petr Kodrla, kterým patří velký obdiv
a poděkování.

V letošním roce jsme opět po roční přestávce zorganizovali
3. listopadu brigádu na sběr jablek v trati Loučky, kdy se nám
podařilo nasbírat přes 6 tun napadaných jablek.
V průběhu roku jsme se příležitostně scházeli na schůzích výkonného výboru naší TJ Slovácko Vážany, kde jsme řešili aktuální
agendu v souvislosti s činností našeho klubu. Pozitivní skutečností je fakt, že se nám výkonný výbor daří omlazovat, kdy jsme jej
posílili novými mladými členy a to bývalým hráčem Michalem
Kolářem ale i současným aktivním hráčem Martinem Bilíkem.
Letošní rok byl, stejně jako vloni, bohatý na kulatá jubilea
členů naší TJ. Ačkoliv na to vůbec nevypadá, 1. srpna oslavil náš
dlouholetý obětavý vedoucí mužstva Martin Kolář kulatých 60
let a v létě jsme na hřišti trochu opožděně oslavili 40-tiny nestárnoucího a stále ještě hrajícího nejlepšího kanonýra vážanské
historie Marka Pavlíčka. Přeji ještě jednou oběma hodně zdraví,
štěstí a elánu do dalšího života!

Ročník 2018/2019 - podzim 2018
Mužstvo mužů – okresní soutěž, skupina A
Po jarní části nedošlo v letním období v našem kádru k významným změnám. Bohužel se musel vrátit do Ořechova z půlročního hostování v našem mužstvu Kuba Rezek, který byl v
mnoha ohledech rozdílovým hráčem. Na druhou stranu se vrátil
Martin Omelka, kterého ale v řadě utkání limitoval zdravotní
stav. Věřím, že až se úplně uzdraví bude opět patřit k oporám
našeho mužstva.
Největší novou posilou na podzim tak byl návrat Jarka
Pavlíčka do týmu, který zkvalitnil svou bojovností a výbornou
fyzičkou hru zejména záložní řady našeho mančaftu. Pozitivní
také byl fakt, že se uzdravil a také nabral dobrou kondičku dirigent zálohy Kuba Gotwald, což se také v mnoha zápasech projevilo zlepšeným výkonem celého týmu. V několika zápasech nám
pomohl srdcař Martin „Trca“ Trlida, který, kdykoliv když je na
hřišti, je stále oporou zadních řad. Za zmínku ještě stojí spolehlivé výkony další opory zadních řad Petra Oharka, který vždy,
když se dostane na hřiště, odvádí kvalitní výkony a přestože již
překročil 40 let, vždy patří k nejlepším hráčům našeho mužstva
na hřišti.
Podobně jako na jaro jsme měli skvělý start do soutěže. Vítězství v úvodních dvou zápasech a skóre 8:0 bylo slibné, zejména domácí výhra 5:0 se Sušicemi byla příjemná, ale i vítězství
3:0 ve Stříbrnicích nebylo k zahození. Poté jsme sice klasicky 2x
prohráli, vzhledem k silným soupeřům (Kněžpole, Babice) se to
ale dalo očekávat. Následovalo vysoké vítězství 4:0 nad slabými Kudlovicemi a tím jsme se defacto na podzim vystříleli. Za
zmínku již stojí pouze dovezený bod z Velehradu za remízu 2:2.
Jak jsem již psal, podzimní část sezóny jsme zakončili neslavně
2 prohrami, z toho jedna byla kontumační za nedostavení se k
zápasu v Jalubí. Suma sumárum jsme tedy pouze 3x zvítězili a
obsadili po podzimu velmi špatné 10. místo. Za zmínku také stojí naše nízká produktivita, pouze 15 branek je velmi málo. Příčiny jsem již zmiňoval, tou nejpodstatnější je velmi špatný přístup
a tréninková morálka většiny hráčů. Není možné hrát i na naší
úrovni bez tréninku, na řadě hráčů to bylo vidět a s trochou nadsázky lze říct, že často našim největším problémem nebyl soupeř,
ale balón. A když se k tomu přidá zranění několika hráčů, tak to
dopadne tak, že v podstatě hrají všichni, kdo mají ruce a nohy. Je
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pravda, že řada z hráčů má pracovní povinnosti, které lze někdy
těžce skloubit s tréninky, myslím si ale, že je to otázka priorit a
když se chce tak se jde dostat na hřiště alespoň 1x za týden. Naše
mužstvo také stárne a potřebujeme mladou krev, oživit tým o
mladé hráče. Kde je ale vzít, to nevím. Priority mladší generace
jsou jinde než ve sportu a to je problém nejenom našeho týmu,
ale obecně celé naší společnosti.
Naše mužstvo tedy skončilo po podzimní části okresní soutěže skupiny A soutěžního ročníku 2018/2019 až na bídném 10.
místě s celkovou bilancí:
3 vítězství, 2 remízy a 6 porážky, skóre 22:30, počet bodů 18.
Průběžná tabulka okresní soutěže skupiny A soutěžního ročníku 2018/2019 po podzimní části vypadá tedy takto:
Průběžná tabulka okresní soutěže, skupina A, podzim 2018
Celkem
Pořadí Klub
Z V R P S
B
1.
Kněžpole
11 8 2 1 31:5
26
2.
Traplice
11 8 1 2 33:17 25
3.
Huštěnovice
11 6 3 2 27:13 21
4.
Kostelany
11 6 2 3 28:21 20
5.
Velehrad
11 5 1 5 30:23 16
6.
Sušice
11 5 1 5 18:21 16
7.
Babice
11 5 0 6 29:26 15
8.
Jalubí
11 4 2 5 21:20 14
9.
Košíky
11 4 2 5 23:26 14
10.
Vážany
11 3 2 6 15:20 11
11.
Stříbrnice
11 2 2 7 13:30 8
12.
Kudlovice
11 0 2 9 6:52
2
Doma
Pořadí Klub
Z V R P S
B
1.
Kněžpole
6 6 0 0 26:2
18
2.
Košíky
5 4 1 0 13:2
13
3.
Jalubí
6 4 0 2 14:9
12
4.
Kostelany
6 3 2 1 17:8
11
5.
Velehrad
5 3 1 1 26:11 10
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Traplice
Huštěnovice
Babice
Sušice
Vážany
Stříbrnice
Kudlovice

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klub
Traplice
Huštěnovice
Kostelany
Kněžpole
Sušice
Babice
Velehrad
Vážany
Jalubí

5
6
5
6
5
6
5
Venku
Z
6
5
5
5
5
6
6
5
5

3
3
3
3
2
2
0

1
1
0
0
1
1
2

1
2
2
3
2
3
3

14:6
14:9
14:9
9:11
9:4
12:14
4:17

10
10
9
9
7
7
2

V
5
3
3
2
2
2
2
1
0

R
0
2
0
2
1
0
0
1
2

P
1
0
2
1
2
4
4
3
3

S
19:11
13:4
11:13
5:3
9:10
15:17
4:12
6:13
7:11

B
15
11
9
8
7
6
6
4
2

momentka z utkání Vážany-Velehrad

multifunkční hřiště - srpen

multifunkční hřiště - září
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10.
11.
12.

Košíky
Stříbrnice
Kudlovice

6
5
6

0
0
0

1
1
0

5
4
6

10:24
1:16
2:35

1
1
0

Nejlepšími střelci našeho družstva v podzimní části okresní
soutěže ročníku 2018/2019 byl Martin Bartoš (7) a Marek Pavlíček (4 branky).
Mužstvo trénovalo na podzim pod vedením trenéra Antonína Vaculíka, vedoucím mužstva byl Martin Kolář.
Tradiční zakončení podzimní sezóny se uskutečnilo tentokrát na srubu u rybníka v trati Loučky v sobotu dne 10. listopadu.
Závěrem chci upřímně poděkovat všem členům, příznivcům
a fandům vážanského fotbalu za jejich práci a pomoc při činnosti
naší TJ Slovácko Vážany v roce 2018 a stejně jako všem občanům
naší obce jim přeji klidné a pohodové vánoce a v novém roce
2019 zejména mnoho zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a splnění všech osobních a pracovních cílů.
Zapsal: Milan Soustružník, předseda TJ Slovácko Vážany
2.12.2018

multifunkční hřiště - červenec

multifunkční hřiště - září

multifunkční hřiště - září

Zpravodaj 2018

TJ Slovácko Vážany - říjen

multifunkční hřiště - říjen

multifunkční hřiště - prosinec

multifunkční hřiště - říjen

multifunkční hřiště - prosinec

TJ Slovácko Vážany - květen 2018

www.obecvazany.cz
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Činnost oddílu stolního tenisu za rok 2018
Vážení spoluobčané, přátele sportu
stolního tenisu, dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti oddílu stolního tenisu
za rok 2018. Oddíl stolního tenisu v sezoně
2017-2018 dosáhl průměrných výsledků.
Hlavním cílem oddílu bylo udržení stávající situace – mít v okresních soutěžících
po jednom mužstvu. Tento cíl byl splněn.
V současné době máme v každé z 5 tříd
1 mužstvo. Celkově jsme měly v soutěži 7
mužstev, pro sezonu 2018-2019 jsme jedno
mužstvo 5. třídy OP odhlásily v důsledku
zranění a pracovní vytíženosti hráčů. Naše
členská základna má v současné době 31
aktivních členů, z toho je 10 žáků a dorostenců.
Mužstvo A v sezoně 2017-2018 hrálo
soutěže 1. třídy a obsadilo pěkné 8. místo,
a to při 10 výhrách, 1 remíze a 11 prohrách.
O tento úspěch se největší měrou založili
tito hráči: Laga Zbyněk (51 výher – 23 proher), Oharek Petr (36 – 18), Krys Roman
(40 – 22), Hlavica Petr (43 – 28), Durčák
Tomáš (6 – 5), Korvas Radomír (3 – 5),
Schottl Teodor (6 – 17). Sezonu 2018-2019
mužstvo zahájilo velmi špatně. V současné
době je na posledním místě a máme obavu,
aby mužstvo nesestoupilo o třídu níže, což
by byla velká škoda. Problém je převážně se
zraněním Romana Krysa a pracovní vytížení Petra Oharka.
Mužstvo B v sezoně 2017 – 2018 jako
nováček soutěže obsadilo 8. místo ve 2. třídě OP. Mužstvo bojovalo do poslední chvíle
o udržení v soutěži a to se mu podařilo. V
samotné soutěži se jim podařilo vyhrát 8
zápasů, 6 remíz a 10 proher. O tento úspěch
se zasloužili Durčák Tomáš (44 – 28), Gottwald Jakub (35 – 24), Bartošík Vít (13 – 9),
Korvas Radomír (47 – 33), Schottl Teodor
(21 – 48), Kuchař Zdeněk (5 – 14), Šoc Roman (3 – 11). Sezonu 2018 – 2017 mužstvo
B nezačalo nijak dobře. Je na konci tabulky
a i toto mužstvo má problémy se sestavou,
která by mohla nastupovat.
Gottwald Jakub je pracovně zaneprázdněn a Bartošík Vít dlouhodobě zraněný.
Hráči jako Schottl Teodor, Kuchař Zdeněk
a Šoc Roman nemají bohužel takové výsledky, aby je mohli nahradit.
Mužstvo C v sezoně 2017 – 2018 obsadilo 9. místo při 7 výhrách, 4 remízách
a 11 prohrách, tentokrát však o třídu výše,
ve 3. třídě OP. O udržení soutěže jako nováček se nejvíce zasloužil Šoustek Ondřej a
Neuberger Libor. Šoustek Ondřej (32 – 12),
Neuberger Libor (39 – 32). Dále v mužstvu
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hráli Mrkva David (34 – 36), Kuchař Zdeněk (30 – 36), Šoc Roman (6 – 11), Pokorák
Vladimír (25 – 51). Novou sezonu začali se
střídavými úspěchy. Po uzdravení Libora
Neubergera a při větším soutěžním vytížení
Ondry Šoustka bude mužstvo hrát v klidném středu tabulky.
Mužstvo D v sezoně 2017-2018 obsadilo ve 4. třídě také jako nováček soutěže
pěkné 7. místo. Mužstvo si vedlo takto: při
22 zápasech 6x vyhrálo, 3x remizovalo a
9x prohrálo. O tento výsledek se zasloužili
hráči Váňa David (43 – 23), Kuchař Zdeněk
(44 – 27), Suchánek Adam (25 – 34), Kuhn
Tomáš (19 – 46) a Pokorák Radim. Sezonu
2018 – 2019 zahájilo slušně a mužstvo hraje
ve středu tabulky 4. třídy OP.
Mužstvo E hrálo v sezoně 2017 – 2018
4. třídu OP. Dodatečně do této skupiny
postoupilo z 5. třídy OP. Bohužel mužstvo
zjistilo, že uvedená soutěž je na některé hráče moc, a proto mužstvo skočilo poslední a
sezonu 2018-2019 bude hrát opět 5. třídu
OP. Mužstvo hrálo ve složení Šoc Roman
(38 – 30), Gottwald Miroslav (16 – 48), Janoušek Marek (8 – 51), Tesař Miloslav (11
– 10), Kodrla Petr (4 – 57). V tomto mužstvu též nastupovali žáci Lechner Ladislav a
hlavně Nevařilová Magdaléna. V současné
době hraje mužstvo o třídu níže, což je 5.
třída a zatím se jim daří na výbornou a jsou
na pěkném 3. místě. Věřím, že se jim bude
dařit i nadále a že budou více využívat žáků
a dorostenců.
V sezoně 2017-2018 jsme měly také
mužstvo E. Hrálo 5. třídu OP. A i když
skončilo poslední, s chutí si zasportovali a
hlavně žáci poznávali prostřední stolního
tenisu po okrese. V mužstvu hráli Strouhal
Michal (6 – 6), Tesař Miloslav (27 – 32), Nevařilová Magdalena (6 – 21), Gajdůšek Petr
(7 – 35). Dále za mužstvo hráli Lechner Ladislav a Pokorák Radim.
Nesmíme zapomenout ani na naše
žáky. Sezonu 2017 – 2018 začali v 1. třídě
OP žáků. Po 7 zápasech, kde 1 vyhráli a 6
prohráli, obsadili 7. místo, a na druhou polovinu soutěže sestoupili do 2. třídy. První
polovinu sezony hráli hlavně Chmelař Lukaš (5 – 16), Nevařilová Magdalena (4 – 14),
Schestauber Michal (3 – 14) a dále hráli
Cmelař Roman, Machynka Milan. Ve 2.
třídě se jim dařilo o něco více, obsadili 5.
místo při 3 výhrách, 1 remíze a 3 prohrách.
O tento výsledek se zasloužila zejména naše
nejlepší žákyně Nevařilová Magdalena (14
– 6), dále hráli Chmelař Lukáš (9 – 8), Sche-

stauber Michal (5 – 11) a Uhlíř Vít. Sezonu
2018 - 2019 jsme s žáky začali hrát znovu v
1. třídě OP, i když jsme měli obavy, že skončíme opět na sestupovém místě. Obavy se
ale nepotvrdily a žáci hrají ve středu tabulky, za což patří dík Magdaleně Nevařilové,
Lukáši Chelařovi a Michalu Schestauberovi.
Věřím, že tak dobře budou hrát do konce
sezony. Co se nám bohužel s žáky nepodaří, je zúčastnit se krajských soutěží, přestože
jsme pozváni.
Náš oddíl se též na pozvání účastnil
několika turnajů v Kunovicích, Nivnici i
v Hodoníně. Letos jsme se také zúčastnili okresního přeboru, kde Roman Krys a
Petr Hlavica z našeho oddílu postoupili
ze skupiny a tak vzorně reprezentovali
náš oddíl.
Každoročně též pořádáme tradiční vánoční turnaje. V roce 2017 turnaje dopadly
takto:
Turnaj registrovaných: celkem 22 hráčů.
1. Chvíla Pavel
2. Ježek Vít (hráč Dolního Němčí)
3. Oharek Libor
4. Krys Roman
Turnaj neregistrovaných: celkem 16 hráčů.
1. Vlastimil Hrobař z Polešovic (1. místo v
r. 2016, 2. místo v r. 2017)
2. Hlaváček Vladimír
3. Omelka Martin
4. Mojžíš Lukáš
.
Turnaj žáků: celkem 10 žáků
1. Nevařilová Magdalena
2. Chmelař Lukáš
3. Schestauber Michal
4. Hrančík Rostislav
Potěšilo nás, že se zúčastnili i hráči Tučap
Věřím, že i letos bude o turnaje zájem a
zúčastní se co nejvíce lidí. Vánoční turnaje
2018 se budou konat v těchto termínech:
21.12. žákovský turnaj
22.12. turnaj pro všechny příchozí
25.12. turnaj registrovaných hráčů.
Těšíme se na Vás!
Velmi si vážím dobré spolupráce mezi
hráči Vážan a Ořechova i spolupráce s obecními úřady ve zmiňovaných obcích.
Všem spoluobčanům jménem hráčů
stolního tenisu přeji klidné Vánoce a šťastný
nový rok!
Zapsal Schottl Teodor

Zpravodaj 2018

Centrum denních služeb pro seniory
Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků? Nechcete nebo
nemůžete být sami celý den doma? A
nebo máte ve své domácnosti rodiče či
prarodiče a nevíte, jak skloubit zaměstnání s péčí o ně? Pokud jste si odpověděli,
alespoň na jednu otázku ano, tak naše
sociální zařízení Centrum denních služeb
pro seniory je tu pro Vás.
Centrum denních služeb pro seniory
poskytuje ambulantní službu, seniorům
od 60 let se sníženou soběstačností z
důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního znevýhodnění, jejichž

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí. Ke
každému uživateli služby přistupujeme
důstojně a individuálně. Zajišťujeme mu
poradenství, spolupráci s rodinou, motivujeme ho a snažíme se co nejvíce uživatele zapojovat do dění v zařízení.
Služby, které centrum nabízí jsou placené a odvíjí se od poskytovaných úkonů,
které si uživatel centra volí dle své potřeby.
Centrum denních služeb pro seniory, kde uživatelé mohou trávit svůj volný

čas OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 7:00
do 15:30 hod. naleznete v UHERSKÉM
HRADIŠTI v části zvané Rybárny, Moravní nábřeží 81. STŘEDISKO JE BEZBARIÉROVÉ. Bližší informace naleznete na
internetových stránkách www.uhradiste.
charita.cz nebo na emailu cds@uhradiste.charita.cz, či v Centru denních služeb
pro seniory v Uherském Hradišti nebo na
telefonním čísle 725 520 983. Pokud Vás
naše sociální služba zaujala přijďte se za
námi podívat. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Zpracovala:Mgr. Radka Stuchlíková

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

www.obecvazany.cz

193
136
13
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

429
71
10
348
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Změny obyvatel v roce 2018
Přihlášeni:
Kryštof Martin
Kryštofová Jana
Kryštofová Kateřina
Kryštof Martin
Žádníková Hedvika
Hůrka Petr
Hůrková Jaroslava
Hůrková Sofie
Hůrka Matyáš
Stratilová Petra
Stratilová Lucie
Ingr Michal
Ingrová Monika
Hlaváčková Marie
Odhlášeni:
Endler Martin
Miklas Jakub
Podolinská Lenka
Spurný Vlastimil
Podolinský Marek
Náplavová Anežka
Žampach Jindřich
Vlčková Marie

Košťálková Gabriela
Košťálek Matěj
Remeňová Ludmila
Obdržálek Pavel
Narození:
Kyštofová Zuzana
Gloserová Adéla
Šoustková Anna
Zemřelí:
Šoustek Antonín
Spurný Karel
Vrtalová Alena
Vítání občánků
11.11.2018
Hůrka Matyáš
Kryštofová Zuzana
Gloserová Adéla
G
ŠŠoustková Anna

Blahopřání
Obecní úřad přeje všem, který se v tomto
roce dožili významných životních jubileí,
všechno nejlepší a mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let.
Dvouletá Milena
Janíková Marie
Vaculíková Ludmila
Sýkorová Jaroslava
Šoustek František
Čevorová Marie
Hlaváčková Jiřina
Gottwaldová Irena
Hlaváček Stanislav
Kutálková Marie
Kolářová Marie
Uhlíř Aleš
Sýkora Karel
Langerová Anna
Soustružník Milan
Bartoš Stanislav
Kolář Martin
Polášková Dagmar
Braun Karel
Šoustková Marie
Žaluda František
Kutálková Milada

Foto z dění v obci

Lampionový průvod
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Lampionový průvod

Sečení trávy 12.5.2018

www.obecvazany.cz
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Sečení trávy 12.5.2018

Ukončení prázdnin 25.8.2018
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Hody 15. 9. 2018

Vítání občánků 11.11.2018

www.obecvazany.cz
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Informační servis pro občany
Po
Út
St
Čt
Pá

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

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

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

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

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

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

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

14:30 – 17:00

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

Zpravodaj 2018

Odjezdy autobusů
x

x

x

16,6

x,14

+

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

5:16

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

6:35

6:40

7:36

7:47

9:06 10:40 12:21 12:37 13:10

Polešovice, Obecní úřad

5:31

6:20

6:41

6:45

6:46

7:43

7:53

9:13 10:46 12:29 12:43

Vážany

5:33

6:25

6:47

6:49

6:50

7:47

7:58

9:17 10:50 12:33 12:47 13:25

x

+

x

x,14

x

x,70

x,70

x,60

x

x

x,18

x

x18

6,21,+

16,6

x,14

13:02

x,18

x,18

Uherské Hradiště,aut.nádr.

13:52 14:25 14:40 14:55 14:50 15:25 16:10 16:20 17:15 18:25 19:00 19:15 22:40

Staré Město , Lidový dům

13:59 14:30 14:44 14:59 14:54 15:29 16:14 16:24 17:20 18:29 19:04 19:19 22:44

Staré Město, Cukrovar

14:02 14:35 14:48 15:03 14:58 15:34 16:17 16:28 17:24 18:33 19:07 19:23 22:47

Nedakonice,rozc. (žel.stanice)

14:10 14:46 15:00 15:10 15:10 15:50 16:29 16:45 17:36 18:47 19:21 19:38 23:01

Polešovice, Obecní úřad

14:18 14:54 15:08 15:16 15:17 15:57 16:37 16:52 17:43 18:54 19:28 19:45 23:06

Vážany

14:21 14:58 15:13 15:20 15:21 16:01 16:41 16:56 17:47 18:58 19:31 19:49 23:09
x

x

x

6,+

x

x

x

16,6

x,14

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

Nedakonice, rozc. (žel.st.)

4:39

5:09

5:02

5:22

6:01

6:50

7:15

7:15

7:21

8:32 10:01 11:20

Staré Město, Cukrovar

4:53

5:18

5:15

5:31

6:12

7:06

7:26

7:28

7:32

8:46 10:14 11:34

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

14:27

15:18

15:39

16:58

17:05

18:10

20:19

Polešovice, Obecní úřad

12:57

12:57

13:01

13:49

15:24

15:43

17:03

17:09

18:14

20:23

Nedakonice, rozc. (žel.st.)

13:05

13:05

13:10

13:55

14:36

15:31

15:52

17:10

17:16

18:23

20:31

Staré Město, Cukrovar

13:15

13:16

13:24

14:05

14:45

15:44

16:06

17:25

17:28

18:37

20:47

Staré Město, Lidový dům

13:18

13:19

13:27

14:10

14:48

15:47

16:09

17:28

17:32

18:40

20:50

Uherské Hradiště,aut.nádr.

13:22

13:23

13:31

14:15

14:51

15:52

16:13

17:33

17:36

18:43

20:53

x
6
+
21
70
16
14
60
18

x

x

jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
nejede 24.12.18
nejede od 22.12.18 do 2.1.19, od 29.6.19 do 1.9.19
nejede 6.7.19, 28.9.19
nejede od 22.12.18 do 2.1.19, 1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19, 18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19 a od 29.10.19 do 30.10.19
jede od 22.12.18 do 2.1.19, od 29.6.19 do 1.9.19
nejede 31.12.2018

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

21.12.2018 Vánoční turnaj ve stolním tenise
Tradiční turnaj ve stolním tenise žáků

Kulturní dům

17:30

22.12.2018 Vánoční turnaj ve stolním tenise
Kulturní dům
Tradiční turnaj ve stolním tenise pro všechny, kteří si chtějí zahrát

13:00

23.12.2018 Zpívání u Vánočního stromu
u Obecního úřadu
Předvánoční setkání
Vystoupí děti z MŠ, Děcka z Vážan, MPS Chlapi z Vážan,
Pěvecký sbor Pro radost, Skautky a světlušky akci podpoří
prodejem svých výrobků

17:00

24.12.2018 Roznášení betlémského světla
pochůzka po obci
Světlo z Betléma roznášejí skautky a světlušky Skautského oddílu
25.12.2018 Vánoční turnaj ve stolním tenise
Kulturní dům
Tradiční turnaj ve stolním tenise pro registrované hráče
26.12.2018 Divadelní představení – pohádka „Princezna ze mlejna“
Pohádka pro malé i velké v podání skautek
a světlušek ze skautského oddílu Vážany
Kulturní dům

od 8:00

13:00

16:00

Všichni jste na akce srdečně zváni!!
Zpravodaj obce Vážany vydal 21. prosince 2018 OU ve Vážanech v počtu 190 ks.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.TiskarnaBrazda.cz
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