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v obci. V plánu je také rekonstrukce s modernizací asfaltové plochy
za hřištěm do takové podoby, aby
mohla být více využívána mládeží,
spolkem sportovců i širokou veřejností
ke sportovním volnočasovým aktivitám.
Velmi mne těší, že i kulturní život v naší
obci není na bodu mrazu. Jsem ráda, že
se zde najdou lidé, kteří jsou ochotni
svůj volný čas věnovat přípravě akcí, jako
bylo už v lednu výročí našeho MPS Chlapi z Vážan, Velikonoční zábava, Den matek, květnové Sečení trávy v Loučkách,
Ukončení prázdnin na srubu, či mimo
jiné i Slavnosti vína a Slovácké hody,
na kterých jsme po tříleté pauze opět
přivítali dechovou hudbu Stříbrňanka.
O všech událostech se podrobněji dočtete uvnitř zpravodaje. Organizátorům
těchto akcí patří velký dík.
Dovolte mi, abych Vám všem popřála
klidné Vánoce, hodně radostných chvil,
strávených s Vašimi nejbližšími, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů.
Markéta Pavlíčková

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Další rok utekl jako voda. Je mi potěšením, že Vás mohu všechny pozdravit
prostřednictvím stránek obecního zpravodaje.
V téměř již uplynulém roce se najde
mnoho událostí, které stojí za zmínku,
dovolte mi vzpomenout alespoň některé.
Na jaře letošního roku byla započata
stavba cesty za areálem družstva, která pokračuje okolo kapličky, rozhledny
a vysílače dále na Újezdec. Stavba byla
financována Státním pozemkovým úřadem, zhotovitelem byla firma Eurovia
CS, a.s.. Stavba je již dokončena a Státní
pozemkový úřad předá cestu do správy
obce.
Dále probíhá příprava na provedení
oprav a odvlhčení zdiva kaple. Na začátku příštího roku by měl být dokončen pasport kanalizace a zhodnocení vhodných
variant řešení čištění odpadních vod

Mateřská škola v roce 2016
Ani v roce 2016 se život v mateřské škole
nezastavil, žili jsme dál běžným školním
životem. Podívejme se na některé okamžiky roku 2016.
Lednový čas ovládla „paní Zima“ a také
nervozita budoucích školáků, protože je
čekal zápis do 1. ročníku ZŠ. Bylo zapsáno 7 dětí a všechny nastoupily do ZŠ Polešovice.
Další zimní měsíc s sebou přináší Masopust a k němu neodmyslitelně patří dětmi
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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.
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 roz-

dávat radost. Děkujeme všem, kdo nám
při této slavnostní akci pomáhali.
V měsíci květnu již tradičně odjíždíme,
s těmi nejodvážnějšími dětmi, na týden
do Čeložnic, na školu v přírodě. Tam na
nás čekají naši skřítci a odvážíme si ty nejkrásnější zážitky.
Červen je měsíc výletů, ale také loučení.
Letos jsme se vydali na Ranch Nevada,
kde se děti povozily na konících, prohlédly si stáje, staré kočáry a koníky nakrmily.

strana 1

Koncem měsíce jsme se rozloučili se 7 dětmi, ze kterých jsou již školáci.
Prázdniny uběhly jako voda a my jsme 1.9.2016 přivítali mezi sebe 7 nových kamarádů.
Čas podzimu je tím nejpříhodnějším na pouštění
draků. Letos nám ale počasí vůbec nepřálo a tak draci nevzlétli. Tento nezdar jsme si vynahradili návštěvou sférického kina, kde jsme se ocitli na dně oceánu
a sledovali korálové útesy.
Když se přehoupne podzim, nastává nejkrásnější období v roce – advent a s ním těšení se na vánoce. Aby
nám to těšení uběhlo, udělali jsme si výlet do Stražnického skanzenu na vánoční program „ RADUJME
SE, VESELME SE“ a také jsme si prohlédli podzemí
zámku v Uherském Ostrohu. No a pak se přišel přesvědčit Mikuláš, anděl i čert, zda děti byly celý rok
poslušné a nadělil jim sladkou nadílku, /za ni děkujeme p. Schottlovi a mikulášské družině – p. Možíšovi,
p. Bartoňové a p. Sýkorové./ Tradičně připravujeme
pro děti kouzelnou vánoční noc, kdy děti v MŠ /podle zájmu/ přespí a ráno najdou pod školním stromečkem /děkujeme za něj manželům Hrančíkovým
z Tučap/ vysněnou nadílku. 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 2017 hlavně
pevné zdraví.
Hana Rubanová, ředitelka MŠ

Budoucí prvňáčci

Pasování prvňáčků 2016

Dort pro budoucí prvňáčky
Škola v přírodě MŠ - Čeložnice 2016

Den dětí v MŠ
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Karneval MŠ

Zpravodaj 2016

Činnost oddílu kopané TJ Slovácko
Vážany v roce 2016
Pokud bych měl zhodnotit uplynulý rok 2016 z pohledu sportovních výsledků oddílu kopané naší TJ stručně a v jedné větě tak
použiji slovo průměrný.
V oblasti fotbalové legislativy pokračovala „fotbalová revoluce“
dalším pozitivním krokem, čímž byly totálně nové zásadní změny a zjednodušení v pravidlech pro přestupovou politiku hráčů.
Zjednodušeně řečeno, jakýkoliv hráč jakéhokoliv mužstva se stal
tím, kdo rozhoduje o tom, kde bude hrát a ne klub, ve kterém je
aktuálně registrován.
Od 1. června roku 2016 tak začal platit pro neprofesionální fotbal zcela nový přestupní řád, který úplně zrušil statut hostování
a nastavil zcela jasná, jednoduchá a pružná pravidla pro přestup
hráče jakéhokoliv klubu, která zohledňují jeho věk a také úroveň
soutěže. Pro starší hráče nad 33 let byl zaveden statut volného
přestupu, tj. i bez souhlasu mateřského oddílu. Po půlročních
zkušenostech mohu jednoznačně konstatovat, že se tato změna

velmi osvědčila a významně zjednodušila a urychlila proces přestupu hráčů. Zmizely přestupní lístky, razítka a podpisy, nutnost
cestovat do Zlína nebo Olomouce nebo zasílat dokumenty poštou a vše se dá vyřídit v průběhu i několika hodin elektronicky na
internetu na portálu IS FAČR. I díky těmto změnám se přestupový trh velmi rozpohyboval, což také dle mého názoru přineslo
do jednotlivých soutěží nový a svěží vítr a rozpohybovalo často
stojaté vody v oblasti hráčských změn.
V sobotu 5. listopadu se konala valná hromada naší TJ Slovácko Vážany, která schválila jak hospodaření za uplynulé roky
a upravené stanovy TJ, tak zvolila nový 13ti členný výkonný výbor a 4-členný statutární orgán, představenstvo TJ. Schválen byl
také nový název naší tělovýchovné jednoty, který nově zní také
z důvodů novely občanského zákoníku a nutnosti transformace
všech sdružení na spolky TJ Slovácko Vážany z.s. (zapsaný spolek).

Ročník 2015/2016 – jaro 2016
Mužstvo mužů – základní třída,
skupina A
Po podzimní části základní třídy, skupiny
A ročníku 2015/2016, kdy naše mužstvo
skončilo na 3. místě s bilancí 5 vítězství
a 1 remíza a 3 porážky, se skórem 22:23
a ziskem 16 bodů, jsme toto umístění
v podstatě obhájili i v jarní části sezóny
a obsadili konečné 3. místo s bilancí.
8 vítězství, 4 remízy a 6 porážek, skóre
37:46, počet bodů 28.
Při stejném počtu bodů rozhodovaly
o umístění na 3. a 4. místě tabulky vzájemné zápasy, které jsme proti Jankovicím
měli lepší, neboť jsme zvítězili ve všech
3 vzájemných utkáních. Přesto si troufnu konstatovat, že výsledky i hra v jarní
části soutěže byla někdy za očekáváním,
o čemž svědčí i fakt, že jsme na jaro uhráli pouze 12 bodů (oproti 16 na podzim)
za pouhé 3 vítězství a 3 remízy a bohužel
jsme se brzy rozloučili s možností bojovat
o eventuální postup do okresní soutěže,
do které nakonec postoupilo řádně jako
vítěz mužstvo Velehradu a nakonec také
administrativně i mužstvo Tupes po odstoupení týmů z vyšších soutěží.
Celková tabulka základní třídy skupiny
A soutěžního ročníku 2015/2016 vypadala tedy takto:

www.obecvazany.cz

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

Z

V

R

P

S

B

1.

Velehrad

18

14

0

4

60:27

42

2.

Tupesy

18

11

1

6

72:43

34

3.

Vážany

18

8

4

6

37:46

28

4.

Jankovice

18

9

1

8

58:55

28

5.

Stříbrnice

18

7

1

10

36:41

22

6.

Tučapy

18

5

3

10

32:55

18

7.

Uh. Ostroh B

18

3

2

13

35:63

11

Doma
Klub

Z

V

R

P

S

B

1.

Velehrad

9

9

0

0

39:9

27

2.

Tupesy

9

6

0

3

37:18

18

3.

Vážany

9

5

2

2

21:18

17

4.

Jankovice

9

5

0

4

36:29

15

5.

Stříbrnice

9

3

1

5

17:18

10

6.

Tučapy

9

3

1

5

18:21

10

7.

Uh. Ostroh B

9

2

2

5

21:28

8
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Venku
Klub

Z

V

R

P

S

B

1.

Tupesy

9

5

1

3

35:25

16

2.

Velehrad

9

5

0

4

21:18

15

3.

Jankovice

9

4

1

4

22:26

13

4.

Stříbrnice

9

4

0

5

19:23

12

5.

Vážany

9

3

2

4

16:28

11

6.

Tučapy

9

2

2

5

14:34

8

7.

Uh. Ostroh B

9

1

0

8

14:35

3

Bohužel ani v jarní části sezóny se nezlepšila tréninková i zápasová morálka hráčů
z podzimu, a tak nebylo divu, že ani výsledky nebyly bůhvíjaké a forma stabilní,
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spíše naopak, střídali jsme dobré výkony
s velmi špatnými jako na houpačce.
I to byl zřejmě jeden z důvodů, proč se
trenér David Sklenka rozhodl, že po skon-

čení sezóny nebude pokračovat v dalším
působení u našeho mužstva a zkusí ještě
aktivní fotbalovou kariéru v Ořechově.
Alespoň chabou náplastí na rozpačitou sezónu a jednou z mála pozitiv na jaře byla
výhra 2:1 v závěrečném derby utkání na
hřišti tradičního rivala ze sousedních Tučap. Velmi potěšující byl také fakt, že se
nám po delší době podařilo pro jarní sezónu doplnit kádr o mladé nadějné hráče,
kterými byli Petr Bereznaj a Tomáš Jordán.
Nejlepším střelcem byl již poněkolikáté za
sebou nestárnoucí kanonýr Marek Pavlíček s 12 brankami, následovaný dalším
matadorem Antonínem Vaculíkem se
7 zásahy do černého a Kubou Gottwaldem se 6 brankami.
Mužstvo trénovalo pod vedením Davida
Sklenky. Vedoucím mužstva byl Martin
Kolář.

Zpravodaj 2016

Společné foto z jarního derby s mužstvem Tučap
Několik vět bych na tomto místě také rád
zmínil o našich mimosportovních aktivitách, neboť i když nám příprava a údržba
fotbalového hřiště a jeho zázemí, zajišťování tréninků, tak organizace utkání na domácím hřišti, stejně jako zajištění dopravy
k utkáním venku zabírá po celý rok nemálo
času, pořádáme nebo se alespoň podílíme
na řadě kulturních a také ostatních, věřím,
že prospěšných akcí v naší obci.
Jelikož v letošním roce připadl na velikonoční svátky již poslední víkend na konci
března, pořádali jsme tradiční velikonoční zábavu s populární dechovou hudbou
Stříbrňankou na kulturním domě ve Vážanech již v neděli 27. března.
Jsem šťastný, že v záplavě kulturních akcí,
kterých je každý víkend i v blízkém okolí
nespočet, si tato zábava získala své věrné
návštěvníky a fanoušky, a tak jsme mohli
spokojeně konstatovat, že v letošním roce
padl rekord v návštěvnosti za dobu, co
naše TJ tuto zábavu pořádá, když počet
návštěvníků se zastavil na neuvěřitelném

Momentka z jarního derby s mužstvem Tučap

čísle 201! Dík patří všem vám, kteří jste
svou přítomností k takto vysoké návštěvě přispěli, ale také všem pořadatelům,
kteří se postarali jak o zabezpečení, tak
o hladký průběh zábavy, ke spokojenosti všech návštěvníků. Věřím a byl jsem
o tom v průběhu i po této vydařené akci
ubezpečován, že záruka skvělé a jedinečné dechové hudby Stříbrňanka, která
dokáže v našem malém, ale útulném sále
kulturního domu vytvořit vynikající atmosféru, přispěje k tomu, že návštěvníci
přijdou i v dalších letech a budou spokojeni nejméně stejně jako letos. Věřte mi
a každý kdo má zkušenosti s pořádáním
podobných akcí mi to potvrdí, že spokojenost návštěvníků je tou největší odměnou pro pořadatelský tým a impulsem do
další práce. Již nyní se těším na velikonoční zábavu se Stříbrňankou v příštím roce
2017. Pochopitelně, že bych rád poděkoval za spolupráci při pořádání této akce
jak obecnímu úřadu, tak všem ostatním
kteří „přiložili ruku k dílu“.

Již tradičně v květnu jsme poskytli zázemí
a pomoc při organizaci každoročního srazu koňáků, jejichž zahájení akce bylo jako
obvykle na našem hřišti.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce nebyl uskutečněn tradiční turnaj hráčů nad
35 let Memoriál Miroslava Fryštáka ve
Stříbrnicích, přijali jsme na konci června
pozvání na nově založený fotbalový turnaj
internacionálů nad 35 let v Břestku. K překvapení jak domácího týmu, tak internacionálů z Tupes, se nám podařilo turnaj vyhrát, když jsme oba týmy porazili stejným
výsledkem 2:1 a odvezli si tak do Vážan
hezký putovní pohár, který budeme v příštím roce obhajovat.
Po skončení sezóny na konci června jsme se
jako obvykle sešli na fotbalovém hřišti k tradičnímu ukončení a zhodnocení jarní části
sezóny před krátkou letní přestávkou, které
bylo tentokrát okořeněné vepřovými hody
přímo z kotle, o které se nečekaně kvalitně
postaral tým pod vedením Ondry Šoustka.
Myslím, že všem náramně chutnalo!

Ročník 2016/2017 - podzim 2016
Mužstvo mužů – základní třída,
skupina A
Jak jsem již zmínil, vzhledem ke změnám
v pravidlech pro přestupy v neprofesionálním fotbale, nastal i v našem klubu velký pohyb hráčů jak směrem do mužstva,
tak bohužel i směrem opačným.
Využili jsme přestupového období od
1. do 20. června k uskutečnění volných
přestupů bez souhlasu mateřských klubů, a tak jsme mohli kádr mužstva posílit
o hráče Martina Bartoše (i když je rodilý
Vážaňák, byl hráčem Polešovic), Tomáše
Taťáka z Ořechova a Roberta Křemečka
z Nedakonic. Hráči Petr Bereznaj, Tomáš Jordán a Martin Omelka, kteří byli
u nás na hostování, přestoupili do našeho
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klubu. Na druhou stranu jsme se museli
rozloučit s oporami zadních řad Zdenou
Janíkem a Tomášem Bernatíkem, kteří po
několik let odváděli v našem týmu velmi
dobré služby a rozhodli se vrátit do mateřských Polešovic. Později jsme ještě „ulovili“ na přestup z Polešovic Luboše Trlidu
a zejména nečekanou a největší posilu
do středu pole Radima Soju z Uherského Hradiště, který se díky zkušenostem
z vyšších soutěží (Štítná nad Vláří) stal
ihned oporou mančaftu a klíčovým hráčem ve středu pole, jakého jsme již velmi
dlouho potřebovali. Jsem také velmi rád,
že všichni výše jmenovaní skvěle zapadli
do naší dobré fotbalové party, která je nezbytným základem každého sportovního
týmu.

Tradičně krátkou letní přípravu již vedl
jako nový trenér stále ještě aktivní hráč
a fotbalový srdcař Tonda Vaculík, kterému nikdo neřekne jinak než Vaca.
Začátek podzimu se vyvíjel ve srovnání
s loňským podzimem téměř jako přes kopírák.
Také letos jsme měli skvělý start do sezóny, když jsme vyhráli všechna 4 utkání na začátku. Asi nejcennější bylo vítězství v Mistřicích, ale i úvodní vcelku
jasné vítězství na hřišti Stříbrnic, kde se
nám v posledních utkáních příliš nedařilo, bylo cenné a bylo předzvěstí slibného startu do nového ročníku. Asi nikdo
nečekal, že budeme mít po 4 úvodních
kolech plný počet bodů, bohužel nám to
ale dlouho nevydrželo a přišel tradiční zá-
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pasový útlum, který znamenal 3 porážky
za sebou, z nichž zejména domácí porážka 1:5 s mužstvem Kudlovic byla pro náš
mančaft studenou sprchou. Naštěstí jsme
se dokázali na podzim ještě jednou zvednout a v odvetě porážku Kudlovicím na
jejich hřišti vrátit a zvítězit 4:2.

I zde musím konstatovat, že neúspěšné
výsledky byly způsobeny zhoršenou tréninkovou morálkou, která byla ke konci
sezóny již velmi chabá. Pozitivně hodnotím i poslední domácí utkání se suverénně vedoucím týmem Jankovic, v němž
byl i přes naši porážku náš výkon kvalitní

a po velkou část utkání jsme byli vyrovnaným soupeřem. Je třeba podotknout,
že mužstvo Jankovic, které má aktuálně
jednoznačně kádr na vyšší soutěž, zvítězilo ve všech svých utkáních na podzim
a soupeři odcházeli často s daleko vyšším
brankovým přídělem.

Naše mužstvo tedy skončilo po podzimní části základní třídy
soutěžního ročníku 2016/2017 na 2. místě za suverénním leadrem Sokol Jankovice, který neztratil ani bod s celkovou bilancí:
5 vítězství, 0 remíz a 4 porážky, skóre 21:25, počet bodů 15.

Průběžná tabulka základní třídy skupiny A soutěžního ročníku 2016/2017 po podzimní části vypadá tedy takto, přičemž
je třeba podotknout, že ne všechny týmy mají odehráno stejné
množství utkání:

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

Doma

Klub

Z

V

10

10

0

0

62:5

30

1. Velehrad

9

9

0

0

39:9

27

2. Vážany

9

5

0

4 21:25

15

2. Tupesy

9

6

0

3

37:18

18

3. Stříbrnice

9

5

0

4 25:32

15

3. Vážany

9

5

2

2

21:18

17

10

3

2

5 27:37

11

4. Jankovice

9

5

0

4

36:29

15

5. Mistřice

8

3

1

4 26:25

10

5. Stříbrnice

9

3

1

5

17:18

10

6. Kudlovice

10

3

0

7 22:35

9

6. Tučapy

9

3

1

5

18:21

10

8

1

1

6 17:41

4

7. Uh. Ostroh B

9

2

2

5

21:28

8

1. Jankovice

4. Uh. Ostroh B

7. Tučapy
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Venku
Klub

Z

V

R

P

S

B

1.

Tupesy

9

5

1

3

35:25

16

2.

Velehrad

9

5

0

4

21:18

15

3.

Jankovice

9

4

1

4

22:26

13

4.

Stříbrnice

9

4

0

5

19:23

12

5.

Vážany

9

3

2

4

16:28

11

6.

Tučapy

9

2

2

5

14:34

8

7.

Uh. Ostroh B

9

1

0

8

14:35

3

Nejlepšími střelci našeho družstva
v podzimní části základní třídy ročníku 2015/2016 byl tradičně Marek Pavlíček a velký příslib do budoucna, jímž je
19letý mladý hráč Martin Bartoš, oba s 5
brankami a Radim Soja se 4 brankami.
Mužstvo trénovalo na podzim pod vedením hrajícího trenéra Antonína Vaculíka, vedoucím mužstva a také obětavým
správcem hřiště byl Martin Kolář. Jako
správce kabin se vrátil a poctivě si plní
své povinnosti Petr Kodrla. S údržbou
a zejména náročným sečením hřiště nám
pomáhají Hynek Pavlíček a František
Kutálek, kterým patří taktéž velký dík.
Rád bych na tomto místě poděkoval za
dlouholetou pomoc při přípravě hřiště

k domácím zápasům Pavlovi a Zbyňovi
Lagovým, kteří s touto činností v letošním roce končí. Pajonky a Zbynďo, moc
díky za perfektní práci!
Jako každý rok i letos se členové TJ Slovácko Vážany aktivně podíleli také na
dalších kulturních akcích, které sice
nepořádáme, ale rádi a ochotně pořadatelům pomůžeme s organizací či
jinou podporou. Nejinak tomu bylo letos při tradičních akcích, jako jsou košt
vína, slovácké hody, letní pohádkový
les v Loučkách a další. Velmi si vážíme podpory a velmi dobré spolupráce
s obecním úřadem, která je dle mého
názoru na nejlepší úrovni za poslední
léta.

Také letos jsme uskutečnili několik brigád na hřišti a po roční přestávce zorganizovali velmi úspěšný sběr jablek v trati
Loučky, kdy jsme nasbírali i díky pomoci mladých skautů a skautek téměř 8 tun
jablek.
Tradiční zakončení podzimní sezóny se
uskutečnilo tentokrát ve vinárně kulturního domu ve Vážanech dne 5. listopadu.
Před zakončením jsme stejně jako každý
rok šli zapálit svíčky na hrobě Jirky Machynky na vážanském hřbitově. Bohužel
už je to 6 let, kdy nás Jirka zcela náhle
a nečekaně opustil…
Jako sportovci jsme si samozřejmě nenechali ujít tradiční turisticko-zábavnou
akci „Středověká krčma“ aneb výšlap na
srub do Osvětiman, kterého se letos zúčastnilo rekordních 32 turistů-sportovců
a který se konal v sobotu 26. listopadu.
Rád při této příležitosti všem členům,
příznivcům a fandům vážanského fotbalu upřímně poděkoval za jejich práci ve
prospěch naší TJ Slovácko Vážany v roce
2016 a stejně jako všem občanům naší
obce jim ze srdce popřál klidné a pohodové Vánoce a v novém roce 2017 zejména
mnoho zdraví, štěstí, lásky a splnění všech
osobních a pracovních cílů.
Zapsal: Milan Soustružník,
předseda TJ Slovácko Vážany
27.11.2016

Velmi vydařená byla říjnová brigáda na sběr jablek v trati Loučky

Děkovačka ze závěrečného utkání na podzim
proti Jankovicím
www.obecvazany.cz

Scenérie s duhou na vážanském hřišti
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Momentky ze zakončení podzimu ve vinárně kulturního domu ve Vážanech ukazují, že se posezení tradičně povedlo
A na závěr jako již tradičně něco z historie
vážanského fotbalu, tentokrát ne až tak dávné.
Rokem jsem si ale jist nebyl, tak to nechám na
čtenářích.

strana 8

Zpravodaj 2016

Činnost oddílu stolního tenisu 2016
Vážení spoluobčané, sportovní přátelé,
dovolte mi jako zástupci oddílu stolního
tenisu informovat Vás o činnosti oddílu
stolního tenisu při TJ Slovácko Vážany-Tučapy. Náš oddíl byl založený před
17 lety jen v počtu 6 hráčů. Jejich nadšení má za výsledek současných 41 hráčů,
kteří jsou řádnými členy při okresním
stolním tenise. Sportovci jsou rozděleni
do 7 mužstev okresní soutěže. Máme dvě
žákovská mužstva, kde je přihlášených 12
žáků. Jde o nejvyšší počet ze všech oddílu
v okrese!
Žákovské mužstvo A hraje 1. třídu a je
v současné době na 4. místě. Před námi
jsou jen „velmoci stolního tenisu“ Dolní Němčí, Hluk, Bílovice. Podařilo se
nám ale předběhnout větší oddíly, jako
jsou Kunovice, Nivnice a další. Na tomto úspěchu se podílejí Lechner Ladislav,
Gajdůšek Petr, Suchánek Adam. V sezoně 2015-2016 mužstvo obsadilo v I. skupině okresu celkově 5. místo.
Mužstvo B žáků hraje jako nováček soutěže 3. třídu OP žáků. Tito hráči trénují
asi 1 – 2 roky a jejich trénink už přináší ovoce. Mužstvo většinou nastupuje ve
složení talentovaná Nevařilová Magdaléna, Stodůlka Martin, Gajdůšek Petr, Machynka Milan, Chmelař Lukáš. Věřím, že
se mi podaří zapracovat i ostatní žáky,
aby poznali soutěžní utkání.
Tréninky se snažíme obzvláštnit a tak
k nám na pozvání přijela hráčka extraligové Břeclavi a reprezentantka Aneta
Kučerová, která nám předvedla své dovednosti a ukázala, jak správně trénovat.
Dětem se trénink s profesionální hráčkou
a trenérkou velmi líbil.
Sezona 2015-2016 byla velmi úspěšná
pro mužstvo A, které postoupilo do 1. třídy OP. Kapitánem mužstva je v současné
době Jakub Gottwald, dalšími hráči Zbyněk Laga, Roman Krys, Petr Oharek (nejlepší hráč) a Tomáš Durčák, Za postup

www.obecvazany.cz

obdrželi vítězný pohár. Nyní je mužstvo
na 4. místě tabulky.
Mužstvo B hraje 3. třídu OP. Kapitánem
je Tomáš Durčák, hráči Teodor Schottl, David Mrkva, Radomír Korvas a Petr
Hlavica. V minulé sezoně mužstvo skončilo na 7. místě. V současnosti se drží na
2. pozici. Věřím, že mužstvo bude úspěšné a popere se o postup do vyšší třídy.
Mužstvo C, kde je v současné době kapitánem Teodor Schottl, hraje v sestavě
Libor Neuberger, Ondřej Šoustek, Vlastimil Pokorák a David Váňa. Mužstvo je
nyní na 3. místě ve 4. třídě okresu a má
šance na postup. V minulé sezoně mužstvo obsadilo pěkné 6. místo.
5. třídu OP zastupují dvě mužstva.
D mužstvu kapitán je Roman Šoc a bojují v něm hráči Miloslav Tesař, Tomáš
Khun a nastupují zde už i žáci, hlavně
Adam Suchánek, Ladislav Lechner a Petr
Gajdůšek. V sezoně 2015-2016 mužstvo
uhrálo velmi pěkné 5. místo.
Mužstvo E jsme přihlásili až tuto sezonu
2016-2017, poněvadž máme hodně hráčů. V těchto mužstvech je hodně těch,
kteří začínají nebo hráli kdysi v žácích.
Kapitánem mužstva je Petr Kodrla, dále
hrají Miroslav Gottwald, Zdeněk Kuchař,
Marek Janoušek, Jiří Stupňánek a Radim
Pokorák. Mužstvo hraje zatím velmi pěkně a je ve středu tabulky soutěže.
Náš oddíl se též v letošním roce účastnil
turnajů v Nivnici a Hodoníně. Každoročně se také v hojném počtu účastníme
okresních přeborů, kde alespoň jeden,
ale i více hráčů postoupí mezi nejlepších
32 hráčů. Nyní jsou žáci zváni na Krajské bodovací turnaje. Bohužel se nám ale
kvůli času, kolize termínů a také kvůli
financím na takový turnaj nepodařilo
dostat. Věřím, že žáci nepřestanou trénovat a co nejdříve se turnaje zúčastníme.
Turnaje bývají ve Slavi-

číně, Vsetíně a Hluku. Jsem moc rád, že
se nám do oddílu hlásí noví mladí hráči
jako Šimon Žádník, Justýnka Žádníková
nebo Radim Strouhal.
Každoročně též pořádáme tradiční vánoční turnaje. Žákovského turnaje se
zúčastnilo 14 hráčů a vítězi byli Adam
Suchánek (1. místo), Miroslav Solčianský
(2. místo) a Marek Janoušek (3. místo).
V mladší kategorii to byl Lukáš Chmelař
(1.), Michal Schestauber (2.) a Magdaléna
Nevařilová (3.). Hlavní turnaj registrovaných vyhrál, již tradičně, Libor Oharek,
druhé místo Roman Krys a 3. místo Petr
Oharek.
Letos se vánoční turnaj žáků uskuteční 16. 12. 2016 v 17.00 hodin. Po delší
době chceme také uskutečnit turnaj neregistrovaných, na který srdečně zveme
všechny příznivce stolního tenisu, kteří si
chtějí trochu zasportovat a strávit příjemný večer před vánočními svátky sportem.
Turnaj bude v sobotu 17. 12. 2016 v 15.00
hodin. Turnaj registrovaných bude tradičně 25. 12. 2016 v 13.00 hodin.
Rádi bychom pozvali na naše tréninky všechny, kteří chtějí hrát stolní tenis.
Tréninky máme vždy v úterý a ve čtvrtek
v 17.30 hodin. A kdyby Vás zajímaly naše
výsledky, najdete je na internetových
stránkách STIS.
Moc bychom chtěli poděkovat Obecnímu
úřadu ve Vážanech za možnost využívat
kulturní dům pro naše zápasy a tréninky.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům oddílu stolního tenisu za příkladný
přístup k zápasům a také tréninkům.
Přeji Vám za všechny členy oddílu stolního tenisu radostné a klidné Vánoce
a v novém roce 2017 mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů.
Zpracoval Schottl Teodor
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SDH Vážany
Hasičský sbor v letošním roce prochází
změnami, jak požadavku obce o dokončení školení velitele, tak o připravenost
a akcischopnost sboru. Čeká nás oprava
a údržba techniky a inventura vybavení
zbrojnice. Dále nás také čeká volba nového
starosty a výboru sboru. Tímto bych chtěl
poděkovat dosavadnímu starostovi Karlu Poláškovi, za dosavadní vedení našeho
sboru.
V roce 2016 jsme se zúčastnili okrskové
soutěže v požárním sportu, která se konala 21. 5. 2016 v Ořechově. Ze šesti mužstev
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(Ořechov, Vážany, Tučapy, Polešovice, Nedakonice a Kostelany) se naše družstvo v konečném účtování umístilo na 6 místě. Naše
družstvo je sice ještě mladé, co se týče požárního sportu, ale i tak jim moc děkuji, že
se zúčastňují a scházejí a trénují na soutěže.
Dne 2. 7. 2016 jsme se zúčastnili primiční
mše p. Jiřího Luňáka.
3. 9. 2016 jsme byli pozvání na oslavu
120 let SDH Nedakonice. Akce se konala
v okolí školy a Hasičské zbrojnice, k vidění byla ukázka jak historické, tak moderní
techniky.

V letošním roce byl v naší obci nahlášen
požár a to dne 7. 3. 2016, krátce před půlnocí. Požárem bylo zachváceno 1. patro
místní Hospody, kde se nacházela bowlingová dráha. K požáru byli přivolány jednotky JSDH Polešovice, JSDH Nedakonice
a HZS Uherské Hradiště.
Pro příští rok na náš sbor připadá pořádání
tradičních Slováckých hodů s právem.
Jménem SDH ve Vážanech přejeme všem
svým členům, ale i všem občanům příjemné a radostné Vánoce a do nového roku
mnoho zdraví a štěstí.

Zpravodaj 2016

SDM- Světové dny mládeže v Krakově
V letošním roce se
uskutečnilo již po třicáté prvé, a již podruhé
v Polsku, Světové setkání
mládeže. Před třemi lety
padla papežova volba na
Krakov. Nádherné historické město, rodiště Jana
Pavla II. Jediný problém
byl, že Krakov nemá metro. Organizátoři věděli, že tohle setkání bude hlavně o mačkání
v tramvaji a těžkém cestování. České centrum bylo na výborném
místě, sice trochu dál od středu města, ale o to blíže ke Campus
Misericordiae (Pole odpuštění). České centrum bylo v cisterciánském opatství-Mogile. V návaznosti na nedávné útoky na křesťany
jsme měli všichni strach z útoků, právě na tak velké akci jako byla
tahle. Obavy byly zbytečné! Nikdo se o nic nepokusil.
Co se mi nejvíc líbilo na SDM v Krakově byla ta atmosféra. Procházím se po městě v obrovské řece tvořené z lidí. Na každém rohu
někdo zpívá. Pro radost. Tam se ozývá angličtina tam něco jako
italština a o pár metrů dál kolečko afričanů zpívá a tančí nějaké
jejich spirituální tance. Jedno ale mají všechno stejné, a to je slovo které se opakuje v různých intervalech, ale vždycky se opakují.

Tím slovem je JESUS.
A teď k tomu nejhlavnějšímu, a tím byla Večerní Vigilie se svatým
otcem a ranní nedělní mše. Na tuhle událost bylo zasypáno jezero
vytvořené těžením soli. Tahle nově udělaná planina dostala jméno
Campus Misericordiae (Pole odpuštění). Dohromady nás bylo na
tomhle poli kolem dva a půl milionu lidí.
Jsem rád že jsem se mohl zúčastnit. Byl to nezapomenutelný zážitek.
Vít Uhlíř

Z církevního života
Chvála Kristu,
ať už vážanskou kapli navštěvujete pravidelně či jen občas, nebo kolem ní dokonce
jen bez povšimnutí procházíte, určitě nám
dáte za pravdu, že je jednou z nejvýznamnějších dominant obce. O tom, co se v ní
a kolem ní děje, bychom Vás v následujících řádcích rádi seznámili a rekapitulovali
tak dění kolem církve ve Vážanech.

Příjmání

www.obecvazany.cz

Na začátku prosince už děti netrpělivě
očekávají příchod Mikuláše. Ten loňský
připravili ve vážanské kapli farníci z Polešovic. Letošního Mikuláše připravují farníci z Vážan. Vánoční svátky už tradičně
začínáme slavit odpoledne o Štědrém dnu
„půlnoční“ mší svatou.
Dalším významným obdobím je období
postu a následujících Velikonoc. Neutu-

Biřmování

Velikonoce klepači společně
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chající zájem o „klepání“ u našich dětí, je
potěšujícím faktem, který dává naději, že
tento zvyk ve Vážanech neupadne v zapomnění. Svěcení ratolestí nám v tomto roce
zpestřil svou přítomností jáhen Jiří Luňák
z Ořechova, o němž na těchto řádcích ještě budeme psát. Křížové cesty si i v tomto roce rozdělili skupinky ministrantů,
mužů, žen či dětí, které šli v letošním roce
k 1. svatému přijímání. To proběhlo 22.5.
Tyto děti také osvěžily svým zpěvem zastavení u „vážanského“ oltáře, při Božím Těle
v Polešovicích o týden později.
Snad největší událostí tohoto roku, bylo
pro farnost svěcení novokněze Jiřího Luňáka. Svěcení, které proběhlo 25. června
v Dómu sv. Václava v Olomouci, bylo zcela jednoznačně velkou událostí nejen pro
Ořechov, ale pro celou farnost. Také zástupci z Vážan a vážanská obec vůbec, přiložila ruku k dílu tím, že připravila Kulturní dům ve Vážanech k pohoštění hostů, při
následující Primici novokněze, kteří přijeli
na tuto slavnost 2.7. Všem patří velký dík.
Vážanské hody začínají ve svém druhém
dnu vždy v naší kapli. Ani letos tomu nebylo jinak. A i když za stárky byl jen jeden
pár, při slavnostní mši svaté jsme se mohli
těšit s početného zástupu chasy.
V říjnu nás pak potěšil návrat seminaristů,
kteří se pravidelně setkávají na Velehradě. Po několika letech, se mohli ubytovat
i v naší farnosti. Na oplátku nám zde sloužili mši svatou.

Dětská křížová cesta

Svěcení ratolestí
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Boží tělo

Dušičky

Hody Vážany

Semináristi

Zpravodaj 2016

Kromě výše uvedených událostí, jsme se
mohli ještě setkat:
28.5.
Česká národní pouť do Krakova
9.7.
Děkanátní farní pouť na Velehrad
17.7.
Pouť na Sv. Antonínek v Blatnici
20-31.7. Setkání mládeže v Krakově –
k němu se vracíme ve zvláštním
článku
2.10.
Biřmování
Ať už se těšíte na Vánoce z důvodu svátku
narození Krista, nebo jen kvůli poklidné
atmosféře Vánočních svátků a volna, přejeme Vám, ať tyto dny prožijete v klidu
a míru, v kruhu svých blízkých kteří na Vás
nezapomenou. Požehnané a milostí obdařené Vánoční svátky.
zapsal : A.Šťastný, T. Schott
členové ekonomické a pastorační rady
farnosti za Vážany

Hody Vážany

Junák Vážany – oddíl Slunce
Je tu konec roku 2016 a s tím i tradiční
ohlédnutí, co jsme všechno prožili.
Ještě v prosinci roku 2015 jsme uspořádali
akci Andělská kavárna, kde si děti s rodiči
mohli vyrobit vánoční dekorace a zahráli
jsme tam pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Rok 2016 jsme zahájili charitativní Tříkrálovou sbírkou.
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 buchtu bylo „Sluníčko“.
V únoru jsme tradičně pořádali Dětský
karneval, tentokrát ve stylu „Přijela k nám
pouť“.
V březnu jsme šli do Polešovic vítat jaro
a také si opéct první špekáčky.
V květnu jely některé světlušky na „Závody vlčat a světlušek“ na Rochus v Uherském Hradišti.. Na tento závod se dlouho
připravovaly a my je moc chválíme. Doufáme, že to pro ně byla dobrá zkušenost.
V červenci nás čekali tábory na naší základně v Osvětimanech. První jeli kluci.
Od nás nejel bohužel nikdo a pak jely holky. Jmenovitě: Marcela Šimíková, Markéta a Verča Soustružníkovi, Barča Šocová,
Erička Čechová, Jituška Davidová, Natálka Bartošová, Majda Nevařilová, Klárka
Podolínská,Terezka Šimíková a Liduška
a Hanička Pavlíčkovi. Letos jsme se na
táboře přeměnily na indiánky a hledaly jsme nového náčelníka. Z tábora jsme
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Vítání jara
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si jako vždycky odvezly spoustu zážitků.
Například jsme spaly pod širákem v Ježovském lomu, kde všechny ukázaly, že
se ničeho nebojí. A také si skoro všechny
naše holky složily na táboře slib světlušek
a dostaly odznak.
V září nás bohužel opustili někteří starší
kluci, ale zase k nám přišlo spoustu nováčků, holek i kluků, což je super a 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, pomocné vedoucí
jsou Markéta Soustružníková a Barbora
Šocová.
V říjnu jsme uspořádali brigádu na „Osadě“, kterou jsme dostali do pronájmu od
Obecního úřadu. Přišli nám pomoct i rodiče s dětmi, za což jim moc děkujeme.
Na osadě bude ještě spousta práce, ale
pevně věříme, že tam brzy budeme moct
chodit na výpravy.
V listopadu jsme pořádali akci „Strašidelná zahrada“, která se konala na zahradě za

Společné táborové foto

No nemáme to na tom táboře pěkné?
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mateřskou školkou. Na zahradě se to ten
večer hemžilo nejrůznějšími čarodějkami,
kostlivcemi, zombíky a dalšími strašidly.
V listopadu byla ještě jedna akce a to „Šikovné ruce“, kde si holky a kluci mohli
vyrobit, většinou vánoční, výrobky a dekorace.
Jménem celého oddílu Vás zvu 26. 12.
2016 v 16.00 na Kulturní dům ve Vážanech, kde budeme hrát Vánoční představení „Včelí medvídci“. Děti pilně nacvičo-

vali a už se moc těší, až Vám předvedou,
co se naučili.
Děkujeme obecnímu zastupitelstvu za
finanční podporu, rodičům za jejich pomoc při akcích a dětem za jejich nadšení
a energii, která nás vždycky dokáže nabít.
Přejeme Vám kouzelné prožití Vánočních
svátků, hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti v roce 2017.
Markéta Soustružníková

Strašidelná zahrada

Skládání slibu světlušek

Šikovné ruce

Zpravodaj 2016

Mužáci – mužský sbor
Milí kamarádi a přátelé pěkné písničky,
tak už je tady zase konec roku.
Teprve nedávno jsme Vás zvali na naše 5. výročí, a už tomu bude
rok, co jsme se u kulturního domu sešli. Ani nevíte, jak moc
nás potěšilo, že jste s námi tuto malou oslovu prožili. A že Vás
tedy přišlo! „Když se zaplní všecky židle, dám 30 litrů vína“, říkal
jeden pesimista. „Ale oni dojdou…“, říkal jiný – optimista. A tak
se napětí a očekávání mísilo s dobrou náladou a nervozitou. Nevěděli jsme, co očekávat, protože jsme podobnou akci pořádali
v našem spolku poprvé. V den D jsme už nic nevymýšleli a soustředili se na večer. Ono se taky není čemu divit – při generálce
jsme zapomínali texty a dokonce i sled programu. Ke všemu se
zdálo, že budeme bez domluveného konferenciéra .
„Chlapi, s vama je práca, jak s malýma děckama“, narážel na naši
nervozitu primáš. „Šak máme 5 roků, tož co“, zaznělo potichu
z houfu Chlapů tak, aby to primáš neslyšel. No zkrátka, nervozita
byla obrovská. Ale se začátkem programu už nebyl na nervozitu

čas. Vše se rozběhlo a nedalo se to zastavit. Když jsme viděli to
množství lidí před kulturním domem, až nám to vyrazilo dech.
Ještě dnes máme z toho radost a musíme všem, kteří přišli, moc
poděkovat. Nabilo nás to optimismem, že i když se všechno nepodaří podle našich představ – jste tady VY, kteří nám fandíte
a čekáte na naše písničky a rádi nás doprovázíte třeba i na přespolní akce.
Naše výročí nebylo to jediné, co jsme letos absolvovali. Z tradičních vinařských akcí musíme jmenovat Košt vína ve Vážanech,
Svatomartinské víno v Polešovicích nebo Zarážení hory a Žehnání vínu tamtéž. Z hromadných akcí jsou to pak hody nejen
ve Vážanech, ale i v Tučapech, Újezdci nebo Vinařské slavnosti
v Uherském Hradišti. Rádi jsme vystupovali i na Koštu slivovice v Újezdci nebo při Šlapání hroznů v Boršicích. V Uherském
Hradišti jsme letos, spolu s Chasou z Ořechova, zpívali i při Otevírání vinařských stezek, nebo jsme si na sklonku minulého roku

Fašank

Fašank

Hody OÚ

Košt

Na lodi

Nahrávání
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udělali veřejnou zkoušku v Galerii vín v Uherském Hradišti.
Z takzvaných „domácích“ akcí musíme jmenovat Fašank, Velikonoční „šlahačkovou“ obchůzku, nebo sečení trávy v Loučkách.
Také jsme si letos vyzkoušeli „nahrávání“ písničky. Že je to velká
věda a že to není jen tak, poznalo mnoho z nás. I když potřebný
záznam měl jen 10 minut, bylo s tím práce na několik dnů.
Ale nejen prací jsme živi. Také si děláme akce jen tak, pro radost,
pro sebe. Takovými akcemi jsou Zabíjačka na srubu nebo Zpívání na lodi po Baťově kanálu. Ale to ostatně víte sami, že se čas od
času, linou písničky od hospody po celé dědině.
No a co nás čeká na konci tohoto roku? Kromě domácích a pravidelných akcí jako jsou Zpívání u Vánočního stromu (23.12),
Štědrovečerní „půlnoční mše“(24.12), nebo Svatomartinská vína
(12.11) a Žehnání vína (27.12)v Polešovicích, to budou i předvánoční vystoupení v Medlovicích (27.11) a Suché Lozi (3.12), nebo
setkání sborů ve Vřesovicích (2.12). Pokud se chcete podívat , co
nás čeká v dalších měsících a jak probíhaly akce, které jsou už za
námi, máte možnost na našich internetových stránkách.

Nahrávání

Půlnoční

Sečení

Hody Tučapy
Újezdec - odjezd

Výroční členská schůze
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Hody Újezdec

Zpravodaj 2016

Dovolte nám, abychom Vám všem poděkovali za Vaši přízeň
a podporu, kterou nám po celý rok projevujete. Budeme rádi,
když se na nás opět přijdete podívat a hlavně si s námi zazpíváte.
Ať Vám rok 2017 plyne jako veselá písnička a smutku je jen tolik,
abyste si uvědomili vzácnost radosti.
Přejeme Vám krásné a požehnané Vánoce.
Vaši Chlapi
zapsal A.Šťastný

Slavnosti vína Uherské Hradiště 2016

Velikonoce

5. výročí MPS Chlapi z Vážan

Velikonoce

Zabíjačka na srubu 2016
Slavnosti
Nahrávání
vína Uherské Hradiště 2016

5. výročí
Nahrávání
MPS Chlapi z Vážan
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Děcka z Vážan
Milí rodiče, prarodiče a kamarádi,
dovolte mi, abych napsala pár řádků za členy dětského souboru Děcka z Vážan.
Scházíme se pravidelně každé úterý na Obecním úřadě nebo na Kulturním domě. Při schůzkách se věnujeme hrám, tancům a zpěvu,
lidové slovesnosti a zvykům spojených s naší obcí nebo regionem.
Máme 18 zapsaných členů a členek ve věku od 5 do 10 let.
Své působení v obci jsme prvně předvedli na kulturním domě při
folklorním večeru MPS Chlapi z Vážan pásmem Hra na školu v lednu tohoto roku.
Na jaře jsme vynesli z dědiny „Morenu“ a přinesli nové létečko.
Účastnili jsme se vystoupení ke Dni matek hrou Na ptáčky a vystoupením hry „Na hody“ jsme se přidali k hodové chase při vážanských
hodech.

Hody 2016

Hody 2016

Vynášení Moreny

Vystoupení KD

Vynášení Moreny
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Vynášení Moreny

Zpravodaj 2016

Na začátku prosince jsme pozváni do Polešovic na vernisáž výstavy
Betlémů. Zde budeme vystupovat spolu s dětským souborem Polešovjánek. Poslední vystoupení v tomto roce nás čeká při vystoupení u Vánočního stromu.
Doufáme, že se naše hry a písně budou líbit. Snad k tomu přispějí
i nové souborové kroje, které bychom v době, kdy čtete tyto řádky,
už měli mít k dispozici.
Děkujeme všem, kteří nás v této naší aktivitě podporují, zvláště rodičům a prarodičům, ale také obci
a sponzorům.
Přejeme Vám krásné Vánoce a mnoho dárků od Ježíška.
Za Děcka z Vážan
Renata Šťastná

Zpívání u Vánočního stromu

Český svaz zahrádkářů
Ke konci každého období bývá zvykem bilancovat průběh činnosti uplynulého období,
tedy nyní období roku 2016. Není tomu jinak
ani u naší organizace a v následujících řádcích
máte možnost si připomenout akce, kterými
naše organizace přispěla k obohacení kulturního a společenského života v naší obci.
Činnost místních zahrádkářů se již řadu let zaměřuje na pořádání „VÝSTAVY VÍN“, na které se prezentují vinaři z Vážan a okolí kvalitou
svých vypěstovaných vín. V letošním roce se
dne 12. března konal další ročník, na který se
nám podařilo sesbírat celkem 496 vzorků vín,
z toho bílých 332, červených 140 a 24 vzorků
rose ve 45 odrůdách. Na koštu se prezentovalo svými vzorky 203 vystavovatelů. K určení
těch nejlepších vín došlo již na degustaci dne
6. března, kdy 51 odborníků, rozdělených do
13 komisí zhodnotilo kvalitu vystavovaných
vzorků z úrody roků 2000-2015. Nejlepších
vzorků v odrůdách bylo vyhodnoceno celkem
29 a pěstitelé těchto vzorků obdrželi skleněnou číši se znakem naší obce. Cenu starostky,
o kterou soutěží pouze vážanští vinaři, získala
tak jako v minulém roce pěstitelka Formanová
Stanislava, která za 5 vzorků obdržela bodové
ohodnocení ve výši celkem 94.3 body.
Příjemné sobotní odpoledne přišlo na košt
strávit okolo 220 návštěvníků, kteří za částku
250,- Kč obdrželi skleničku a katalog. Sponzoři
měli vstupné zdarma, finančním příspěvkem
na pořádání koštu formou reklamy v katalogu,
se podílelo na akci celkem 25 sponzorů. K posezení u dobrého vína vyhrávala cimbálová
muzika Bálešáci ze St. Města a program obohatili svým zpěvem i „Vážanští chlapi“. Nechybělo ani bohaté občerstvení ve formě teplých
jídel i dalších pochutin, které připravil vážanský kuchař Dan Žádník.
Na jižní Moravu do Dubňan, do části obce
s názvem „Pod dubňansků horů“ si dne
21. května vyjeli vážanští vinaři, aby ochutnali
a porovnali kvalitu vín i z této oblasti. Účast-
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níci v počtu kolem čtyřiceti navštívili 23 vinařských sklepů, kde bylo postaráno i o další
občerstvení. K těmto řádkům je možno přidat
i jednu lidovou moudrost o víně: „Nemá víno
na tom vinu, že lidé se opíjejí a mají kocovinu“.
O víkendu v sobotu dne 27. srpna za krásného
slunečného počasí byl odstartován další ročník branného sportovního odpoledne pro děti,
které připravili místní zahrádkáři za spolupráce obecního úřadu a dalších dobrovolníků.
Trať Loučka, tradiční místo konání této akce,
se v uvedený den zaplnila 80 ti dětmi i asi 80
ti dospělými. Děti po zaregistrování obdržely
kartičku s prázdnými políčky a jejich hlavním
úkolem bylo zaplnit tato políčka razítkem,
které potvrzovalo, že sportovní soutěžní disciplínu splnily a prošly všechna připravená stanoviště. Poté obdržely diplom a občerstvení ve
formě kofoly, cigára nebo langoše. Mezi dětmi
se pohybovala věrná kopie „ledové královny“
z pohádky, která rozdávala taštičky s cukrovinkami. Jako pořadatelé jsme rádi, že vážanských dětí přišlo přes 30. Pro dospělé byly připraveny langoše, guláš a cigára, nechybělo ani
tekuté občerstvení, a i dospělí měli možnost
si zasoutěžit v pohybu na chůdách, snědení
langoše na čas, konzumace semínek čínskými hůlkami, jízda na koloběžce. Pro zpestření programu si děti i zastřílely ze vzduchovky
a na tuto disciplínu dohlíželi místní myslivci.
Program byl obohacen i přehlídkou pěti dravců a sov, kde přizvaní sokolníci předvedli, jaké
úkony v nimi dokáží.
Osvěžením programu byla diskotéka, kterou
pouštěl a provázel slovem na připraveném
podiu přizvaný diskžokej v průběhu celé akce.
Zorganizování sportovního odpoledne bylo
dobrou příležitostí, jak dětem zpříjemnit konec prázdnin ještě před tím, než uslyší 1.září
školní zvonek a začnou jim školní povinnosti.
V letošním roce připadlo naší organizaci i pořádání Slováckých hodů. Po roce se vážanská
chasa nastrojila do krojů a dne 24. září v 15:00
hodin bylo zahájeno dvoudenní hodování.
V tento čas početná skupina krojovaných dětí
a hodové chasy se vydala pro stárka do části
obce Nová čtvrť. Krásné slunné počasí, oblíbená dechová hudba Stříbrňanka vylákala do
hodového průvodu velké množství účastníků.
Před domem stárka se zpívalo, juchalo i tancovalo, rozdávali koláčky i pití pro dobrou
náladu. Chasa si vyzvedla stárka mezi sebe
a průvod se odebral ke stárce do Dědiny. Po
„hodovém řečnění“, kterým se vyvolává stárka
mezi chasu a stárek si vyzvedne hodové právo
se znovu tancovalo, zpívalo, rozdávalo něco
dobrého k snědku i pití. Pro povolení hodové
zábavy se účastníci pouze přesunuli pár metrů
před budovu obecního úřadu, kde byl připraven další program – děti v krojích předvedly
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Hody - průvod před OÚ

Zpravodaj 2016

folklorní vložku s hodovou tématikou. Nechybělo ani zpívání „vážanských chlapů“,
kteří doplňovali správnou atmosféru hodového veselí. Následovalo povolení večerní hodové zábavy, které udělila starostka
spolu s místostarostou obce. Hodová zábava byla zahájena ve 20.00 hodin, k tanci
a poslechu vyhrávala Stříbrňanka a v sále
kulturního domu se tančilo a bavilo kolem
200 účastníků.
Druhý hodový den byl zahájen v pozdějších dopoledních hodinách v místní kapli hodovou mší svatou, které se zúčastnil

Hody - stárka před domem

stárkovský pár i několik dalších krojovaných. Od 13:00 hodin členové zahrádkářů se stárkovským párem a krojovanou
chasou se vydali po obci s ukázkou hodového práva za doprovodu dechové hudby
Stříbrňanky.
Přesto, že letošní hody se konaly za účasti
pouze jednoho stárkovského páru, hody
byly veselé a pestrý krojovaný průvod za
přispění pěkného počasí rozzářil na hodové dny celou naši obec.
Stárkování vydařených hodů se ujali:
stárek – František Uhlíř

stárka – Markéta Soustružníková
Místní organizace Českého svazu zahrádkářů 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 2017
hodně zdraví a životní pohody.
Radek Slezák, předseda MO ČSZ

Hody - stárka, stárek a právo

Zajímavost: O hřbitovech a pohřbívání
Dnešní pátrání v minulosti obce chceme
věnovat poněkud smutnému obřadu pohřbívání našich občanů. Pátrat budeme
dnes hlavně ve vzpomínkách pamětníků.
Jedním ze vzpomínajících bude nedávno
zemřelý nejstarší občan Vážan pan Kliment
Janík: „Při stavbě kříže na křižovatce se
prý nalezlo mnoho lidských kostí – snad
z nějakého pohřebiště. Taky si pamatuju,
že mně říkali, že podle názvu trati “Želské“,
původně snad „Žalov“ se odhaduje, že tam
kdysi býval hřbitov. „
„Od dávných dob se zemřelí z Vážan pohřbívali na hřbitov do Polešovic“, vzpomíná vážanská rodačka paní Anežka Ježková-Janíková. „Když někdo zemřel, nechával
se doma a z Polešovic od stoláře, pana Drobila, přivezl některý vozka z obce na malém
vozu taženém koňmi pro zemřelého truhlu. Ve večerních hodinách se k zemřelému
chodili modlit sousedé a známí. Obyčejně
už třetí den bylo rozloučení - pohřeb. Kněz
s ministranty přišel k domu a zemřelému
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udělal výkrop – rozloučení. Pak se šlo průvodem ke kříži, který je u školy a tam bylo
rozloučení. Když zemřel někdo ze Salajky,
bylo rozloučení u dolního kříže. Průvod
se pak rozešel a šel každý volně do kostela
v Polešovicích, kde byla mše svatá a pak se
pokračovalo na polešovský hřbitov. Zemřelého vezl vozka na malém pěkném vozu
zvaném košatinka. Ve Vážanech to byli Antonín Měšťánek a František Měšťánek. Aby
to vypadalo důstojně, koně měly na sobě
pěkný postroj, kterému se říkalo „brukšíry“.
Asi v roce 1963 už obec Ořechov vlastnila
pohřební vůz - kočár – tak si jej pro zemře-

lé půjčovali i do Vážan. Ve městech začínala
jezdit pohřební auta, a tak se podařilo, aby
obec Vážany mohla vlastnit svůj pohřební
kočár. Asi v roce 1970 se to podařilo panu
Františku Janíkovi z č. 135. Sehnal jej přes
bratra v Olomouci. Vyřazený kočár přivezl
vlak na vagonu do Nedakonic na nádraží
a pak se převezl koňmi do Vážan. V letech
1970-1972 se svépomocí občanů Vážan
a Ořechova vybudoval společný hřbitov
a pohřby jsou od té doby z naší kaple na
tento hřbitov. Protože moderní doba vytlačila i pohřební kočáry a koně, zemřelé už
dnes odváží na hřbitov pohřební auta.“

Ze vzpomínek pamětníků Klimenta Janíka a Anežky Ježkové, a kroniky obce sestavil
A. Šťastný.

Moravská vlajka na počest příchodu
Cyrila a Metoděje
Příchod patronů Moravy sv. Cyrila
a Metoděje k nám na Moravu byla událost obrovského kulturního a duchovního významu nejen pro naši zem, ale
pro značnou část Evropy. Na počest
této události bude na naší radnici vyvěšena moravská vlajka. Moravská vlajka je v současnosti také vnímána jako
symbol sounáležitosti občanů k území
Moravy, jejího duchovního a společenského života.

Historie moravské vlajky

Zemské barvy a znak Moravy, 1900
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze zemských barev,
zlaté a červené, kterých se od počátku
19. století používalo k výzdobě, později začaly být vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly
v roce 1848, kdy poslanci Moravského
zemského sněmu schválili 5. článek
nové moravské ústavy, ve kterém se
definuje zemský znak a zemské barvy:
„Země moravská podrží dosavadní svůj
erb zemský, totiž orlici vpravo hledící,
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v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená.“ Od stanovených zemských barev
byla následně odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy.
Horní pruh je žlutý, spodní je červený.
V druhé polovině 19. století a počátkem 20. století, v době vzestupu nacionalismu, to byla právě moravská vlajka,
která sjednocovala obyvatelstvo naší
země bez ohledu na národnost. Ačkoliv události dvacátého století nebyly
pro její užívání příliš příznivé, najdeme
o ní doklady za první republiky, po roce
1945 i kolem roku 1968.

Současná podoba moravské vlajky
Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce 1989. Tradiční
žlutočervené moravské vlajky začaly být
opatřovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli, a to z důvodu
odlišení od jiných podobných vlajek. Tato
varianta si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň získala velmi rychle oblibu
po celé Moravě a stala se základní a všeobecně uznávanou podobou moravské
vlajky současnosti.

Další použití moravské
vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku
bývá moravská vlajka vyvěšována i v další
dny spjaté s moravskou historií. 28. března si připomínáme výročí narození světoznámého moravského učence Jana Ámose
Komenského, 15. září význačného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla
staršího ze Žerotína. Zvolení moravského
markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem připadá na první říjen, 28. října si připomínáme
si nejen vznik Československé republiky,
ale také svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další vhodnou příležitostí jsou výročí a události spjatá s obcí
(např. obecní slavnosti, hody), či některým z významných rodáků.
Další informace:
Historie moravských barev a symbolů
www.zamoravu.eu/mno-k-morave/
moravske-barvy-a-symboly/
Kontakty na prodejce vlajky
www.moravskypatriot.eu/morava-eu/
eshop/1-1-Vlajky/1-2-Moravske-vlajky
Občanská iniciativa „Za vyvěšování moravské vlajky“
www.zamoravu.eu/vyvesime/
Významné moravské dny
www.zamoravu.eu/dokumenty/vyznamne-moravske-dny-2012.pdf
Zpracovala Moravská národní obec, z. s.
www.zamoravu.eu/
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Údaje o naší obci
Celkový počet popisných čísel v naší obce je:
z toho je:
obydleno
neobydleno
k rekreaci
ostatní veřejné budovy
zbouráno

193
136
14
11
8
24

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

447
79
11
357

Změny obyvatel v roce 2016
Přihlášeni:
Remeňová Ludmila
Obdržálek Pavel
Sýkorová Veronika
Sýkora Jáchym
Sýkora Marek
Braun Karel
Gloser Jiří
Gloserová Božena
Soják Ivo
Brhel Marian

č.p. 16
č.p. 16
č.p. 118
č.p. 118
č.p. 118
č.p. 119
č.p. 129
č.p. 129
č.p. 132
č.p. 158

Odhlášeni:
Němcová Marie
Gottwaldová Monika
Gottwald Jakub
Andrýsek Jiří
Heliová Monika
Kozelek Adam
Krsičková Marie
Krsička Radek
Andrýsek Tomáš
Kubátová Zdeňka
Stehlík Pavel
Čevora Oldřich
Klečka Miloš

č.p. 129
č.p. 71
č.p. 6
č.p. 95
č.p. 56
č.p. 56
č.p. 154
č.p. 154
č.p. 95
č.p. 154
č.p. 177
č.p. 38
č.p. 4

Narození:
Gloser Jakub
Basovník Adam
Lancouchová Alžběta

č.p. 146
č.p. 8
č.p. 180

Zemřelí:
Horehleďová Jarmila
Cabala Milan
Janošíková Milada
Polášek Jiří
Kodrlová Anna
Lacina Zdeněk
Vaculíková Marie

č.p. 4
č.p. 124
č.p. 129
č.p. 111
č.p. 90
č.p. 184
č.p. 27

Vítání občánků 16.10.2016
Gloser Jakub
Basovník Adam
Lancouchová Alžběta

www.obecvazany.cz
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Blahopřání
Obecní úřad přeje všem, který se v tomto
omto roce dožili
dož významných životních jubileí, všechno nejlepší a mnoho zdraví do dalších let.
LEDEN
Lakosil Jan

70 let

SRPEN
Langer Rostislav

60 let

ÚNOR
Polišenský Zdeněk

60 let

ZÁŘÍ
Dvouletý Bronislav

50 let

BŘEZEN
Pavlíčková Božena

60 let

DUBEN
Tesařová Marie

LISTOPAD
Kutálková Drahoslava
Večeřová Ludmila
Bilíková Alena

50 let
70 let
50 let

60 let
PROSINEC
Slezáková Jaromíra
Plotová Lenka

50 let
50 let

ČERVENEC
Magdálková Helena

50 let

ZLATÉ SVATBY: Ludmila a František
iš k Procházkovi
P há k i
Marie a František Bartošovi
Jenovéfa a Ladislav Šteflovi

Ladislav a Jenovéfa Šteflovi

Ludmila a František Procházkovi
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Marie a František Bartošovi
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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 - 17:00

MUDr. Němcová Alena - dětská lékařka

Středa

7:00 - 17:00

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

Lékařská péče

Ordinace: Zdravotní středisko - Polešovice
Tel. 572 593 222

www.obecvazany.cz

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

MUDr. Kateřina Mikušová - praktická lékařka

Pracovní doba
07:00 - 08.00
Po
08:00 - 11:00
11:00 - 13:00
07:00 - 08:00
Út
08:00 - 11:00
11:00 - 13.00
12:00 - 13:00
St
13:00 - 15:00
16:00 - 18:00
07:00 - 08:00
Čt
08:00 - 11:00
11:00 - 13:00
07:00 - 08:00
Pá
08:00 - 11:00
11:00 - 13:00

Po

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

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
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MUDr. Talaš Milan

Prodejna u Schottlů Vážany

Ordinace: Polešovice 560

Pondělí - Pátek

6:30 - 13:00

Tel. 572 593 285

Sobota

6:30 - 10:00

14:30 – 17:00

Pracovní doba
Po

07:00 - 10:00

Út

12:00 - 16:00

St

07:00 - 10:00

Čt

09:30 - 12:30

Pá

07:00 - 10:00

Pohostinství u Havrana Vážany
Pondělí - Čtvrtek

17:00 - 22:00

Pátek

17:00 – 23:00

Sobota

14:00 – 24:00

Neděle

14:00 – 22:00

Lékárna Polešovice
Tel. 572 593 300

Veterinární ordinace Polešovice
MVDr. Libor Hujíček

Pracovní doba

Polešovice 592

tel: 573 034 822, mob. 603 562 835

Pracovní doba:

Po - Pá: 17:00 - 19:00

Polešovice 727

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

Sobota: chirurgie - na základě
telefonické domluvy
Neděle: pohotovost - na základě
telefonické domluvy

Kalendář akcí Vážany 2017
11.2.2017

Dětský karneval

25.2.2017

Fašanková obchůzka po obci Vážany

18.3.2017

Josefovský košt vína

16.4.2017

Velikonoční zábava s DH Stříbrňanka

13.5.2017

Sečení trávy na srubu ve Vážanech

26.8.2017

Ukončení prázdnin na srubu ve Vážanech

16.-17.9.2017

Slovácké hody s právem

23.12.2017

Zpívání u vánočního stromu
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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

7:33

8:49

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

Staré Město, Cukrovar

5:15

6:02

6:27

6:32

6:33

7:28

7:35

8:52

10:24 12:08

Nedakonice,rozc. (žel.stanice)

5:24

6:13

6:36

6:40

7:36

7:41

9:06

Polešovice, Obecní úřad

5:29

6:19

6:42

6:45

6:46

7:46

7:47

9:13

10:46 12:29 12:43

Vážany

5:32

6:23

6:48

6:49

6:50

7:50

7:54

9:17

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

x

+

x

x

x,14

x

x,70

x,70

x,60

x

x

16,6

x,14

13:02

12:21 12:37 13:10

x

6,29,+

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

5:22

6:01

6:50

7:15

8:32

10:01 11:20

8:46

10:14 11:34

Nedakonice, rozc. (žel.st.)

7:23

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

7:39

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

7:45

8:53

10:25 11:42

x,14

x,17

+

x,14

x,14

x

x

6,29,+

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

15:45

16:09

17:28

17:32

18:40

20:51

Uherské Hradiště,aut.nádr.

13:22

13:23

13:31

14:15

14:41

15:50

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

29

nejede 24.12.

70

nejede od 23.12.16 do 2.1.17, od 1.7.17 do 1.9.17

16

nejede 24.12.16 a 28.10.17

14

nejede od 23.12.16 do 2.1.17, 3.2.17, od 13.2.17 do 19.2.17, od 13.4.17 do 14.4.17, od 1.7.17 do 1.9.17 a od 26.10.17 do
27.10.17

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

23.12.2016 Zpívání u Vánočního stromu
u Obecního úřadu
17:00
Předvánoční setkání
Vystoupí CM Pentla, děti z MŠ, Děcka z Vážan, MPS Chlapi z Vážan,
Pěvecký sbor Pro radost

24.12.2016 Roznášení betlémského světla
pochůzka po obci
Světlo z Betléma roznášejí skautky a světušky Skautského oddílu

od 8:00

24.12.2016 Mše svatá
kaple ve Vážanech
„Půlnoční“ mše v odpoledním čase pro všechny,
kdož chtějí prožít opravdové Vánoce.

15:00

25.12.2016 Vánoční turnaj ve stolním tenise
Kulturní dům
Tradiční turnaj ve stolním tenise pro registrované hráče.

13:00

26.12.2016 Divadelní představení skautského oddílu Kulturní dům
Pohádka pro malé i velké.

16:00

Všichni jste na akce srdečně zváni!!
Zpravodaj obce Vážany vydala 1. prosince 2016 kulturní komise při OU ve Vážanech v počtu 180 ks.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz
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