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Dne 28.7.2014 jsme si připomněli stoleté výročí zahájení 1. svět. války s 22 oběťmi vážanských mužů. 

 
Vážení občané, blíží se opět konec 

volebního období, a tedy co nevidět budete mít v 
rukou nové volební lístky a budete si z nich 
vybírat stranu či jednotlivé kandidáty do obecního 
zastupitelstva. Dříve než tak učiníte, dovolte mi, 
abych provedl malé ohlédnutí za čtyřmi roky 
činnosti stávajícího zastupitelstva obce. 

Sedmičlenné zastupitelstvo pracovalo 
v těchto funkcích: Starosta obce Josef Hloužek, 
místostarosta Petr Smejsík. Předsedou finančního 
výboru byl zvolen Luděk Tůma, který však 
ukončil svůj mandát z důvodu pracovního vytížení 
k 9.2.2011. Na uvolněné místo nastoupila první 
náhradnice za Sdružení nezávislých kandidátů 
paní Ing. Eva Dudová, která byla rovněž zvolena 
předsedkyní finančního výboru. Předsedkyní 
kontrolního výboru byla zvolena Ing. arch. Zuzana 
Menšíková, členem kontrolního výboru se stal 
Ing. Jaroslav Řezáč. Předsedou výboru pro 
školství kulturu a ostatní zájmovou činnost byl 
Kamil Zborovský, který ze zdravotních důvodu 
rezignoval na člena zastupitelstva obce 
k 10.4.2012. Do této funkce byl, po složení slibu 
zastupitele obce dne 11.4.2012, ustaven první 
náhradník za ČSSD Pavel Nezhyba. Předsedou 
výboru pro životní prostředí se stal pan Pavel 
Říhák. 

Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno 
celkem 30 krát (+ ustavující). Pozvánka 
s programem jednání byla vždy řádně vyvěšena na 
úřední desce OÚ min. 7 dní před konáním 
zasedání.  

Neúčast zastupitelů na jednání (vždy řádně 
omluvena): 

Petr Smejsík 6x, Ing. Jaroslav Řezáč 1x, 
Ing. arch. Zuzana Menšíková 3x, Luděk Tůma 1x, 
Ing. Eva Dudová 3x, Pavel Říhák 3 x (dlouhodobá 
nemoc), Pavel Nezhyba 1x, Kamil Zborovský 1 x. 

Jednání zastupitelstva obce se v průměru 
zúčastňovalo 7 občanů (dle prezenčních listin). 
Nejvíce, 25 občanů, se zúčastnilo ustavujícího 
zasedání, 28. ZO se zúčastnilo 18 občanů. Dvou 
zasedání ZO se z řad občanů nikdo nezúčastnil. 

Kontrolní výbor během volebního období 
provedl celkem 6 kontrol. Hlavním posláním 
tohoto výboru byla kontrola plnění usnesení ZO. 

Finanční výbor provedl rovněž 6 kontrol. 
Finanční kontrola se soustřeďovala na kontrolu 
hospodaření s majetkem obce a finančními 
prostředky. 

Kontrolami byly odhaleny drobné 
nedostatky, které byly následně odstraněny. 
Zápisy z kontrolního a finančního výboru byly 
vždy projednány na následujícím zasedání 
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zastupitelstva obce. Rovněž byly součástí dokladů 
předkládaných při kontrolách hospodaření obce 
krajským úřadem. 

Pracovní smlouvu na dobu neurčitou mají 
uzavřenu 3 pracovníci. Paní Hana Urbanová je 
zaměstnána jako hlavní účetní, pan Jaroslav 
Novák a pan Petr Hégr jsou zaměstnáni 
v dělnických profesích. Pan Zdeněk Novotný 
rozvázal pracovní smlouvu dohodou. Kromě 
stálých zaměstnanců zaměstnávala obec během 
tohoto volebního období postupně 8 osob na dobu 
určitou s příspěvkem od pracovního úřadu a na 
veřejně prospěšných pracích 2 pracovníky. 

Vzhledem ke splácení úvěru na stavbu 
kanalizace a splácení pohledávky za koupi 
sociální budovy v bývalém JZD, se nedostávalo 
finančních prostředků na větší investiční akce. 
Kromě rozšíření vodovodních řadů do ulice „Pod 
hřištěm“ a do uličky „V koutku“ (za obecní 
hospodou), které byly z větší části financovány 
z příspěvků budoucích uživatelů vodovodu, se 
veškerá stavební činnost soustředila pouze na 
opravy a údržbu: 

 

Oprava chodníků a kanalizace 
V tomto volebním období bylo opraveno 389 m2 
chodníků a vyměněna kanalizace v délce 85 m. 
 

Oprava školy  
Postupně byly výměny okna v přízemí školy, a to 
v 1. etapě v místnosti herny, ve 2. etapě okna 
v přízemí do silnice. O prázdninách v roce 2013 
pracovníci obce provedli výměnu podlahy 
odpočinkové místnosti, a v letošním roce byla 
provedena nová dlažba vstupní chodby, šatny, 
chodby ke kuchyni a na schodišti k herně, 
postupně vymalování odpočinkové místnosti, 
herny, jídelny, kuchyně; byla dovybavena kuchyň 
konvektomatem a novým plynovým sporákem, na 
školní dětské hřiště byl zakoupen nový herní 
prvek – pirátská loď. 
 

Oprava obecní hospody 
Obec poskytla finanční prostředky na materiál pro 
kompletní opravu střechy nad kuchyní, opravu 
stropu na galerii, vymalování sálu a dalších 
místností hospody, zakoupila okna do salonku 
v přísálí a vstupní plastové dveře, materiál na 
vydláždění dvora, pořídila novou bránu do dvora, 
bylo odkoupeno vybavení kuchyně; pro rok 2014 
byl zrušen poplatek za pronájem hospody s tím, že 
veškeré práce na opravách provede nájemce 
hospody na své náklady. 
 

Nové vodovodní řady 

Provedení vodovodu v ulici „Pod hřištěm“ a „V 
koutku“ – obec se podílela 1/3 nákladů na pořízení 
vodovodu, montážní práce vlastního vodovodu 
provedla společnost VaK Vyškov, výkopové práce, 
zásyp potrubí, zásyp rýhy, úprava terénu byly 
provedeny svépomocí převážně uživateli 
vodovodu. V letošním roce bude zahájena 
výstavba vodovodu, který spojí vodovod u 
Šimoníkového přes „JZD“ a „Kunderovou“ 
uličkou vodovod v dědině. 
 

Propustek na Vážanském potoce 
V říjnu 2011 byl vybudován propustek na potoku 
mezi poldry na místě ucpaného a částečně 
zborceného původního propustku, říjen 2011 
 

Vtok Vážanského potoka do zaklenutí 
Pracovníci obce v lednu až březnu 2012 vyčistili 
vtok z Vážanského potoka do zaklenuté části a 
provedli komplexní rekonstrukci odlehčovací 
komory při tomto vtoku 
 

Oprava komunikací 
Každoročně je prováděna společností SÚS Vyškov 
oprava místních komunikací v hodnotě cca 50 tis.  
 

Výsadba stromků 
V listopadu 2011 byla provedena výsadba stromků 
v lokalitě Čihadla, a to rodiči dětí, které se 
narodily v prvních deseti letech tohoto tisíciletí – 
za každého chlapce byl vysázen dub (23 ks), za 
dívky lípy (24 ks); ve stejném termínu myslivci 
s hasiči vysázeli stromky kolem silnice ke 
Kobeřicím. 

 

Drobné stavební a údržbové akce: 
o osazení odpadkových košů  
o pracovníci obce vyrobili mobilní tribunku – 

jeviště (pro použití především při rozsvěcení 
vánočního stromku) 

o pomoc při přípravě společenských a 
sportovních akcí 

o pískoviště a lavičky na dětském hřišti 
o vyčištění lesíčku u „mlýna“ a lesíčku na 

výjezdu z Vážan ke Slavkovu 
o provedení sběrného místa na kontejnery za 

pomníkem 
o zpevněné plochy pod biopopelnice 

 

Kniha o Vážanech nad Litavou 
Několikaletá příprava knihy Vážany nad Litavou 
byla dovršena vydáním knihy dne 24.8.2012. 
Vyšla nákladem 500 ks a její pořízení stálo na 280 
tis. Kč. 
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Parčík u zámečku 
Několik let se táhla i pře o vlastnictví parčíku u 
zámečku. Rozhodnutím soudu byl parčík zapsán 
do vlastnictví obce. 
 

Kronika obce 
Kronika obce zachycující dění ve Vážanech 
Linhartských v letech 1914 – 1947 byla nalezena 
v archiváliích zámku ve Slavkově u Brna. Kronika 
byla oskenována a v současné době je postupně 
vydávána na webových stránkách obce. Po 
svázání bude kopie kroniky umístěna v obecní 
knihovně. 

Kronika z let 1950 – 2011 bude uložena 
v okresním archivu na zámku ve Slavkově. Od 
roku 2012 je vedena současná kronika.  Za pečlivé 
vedení poslední části druhé kroniky a současné 
kroniky vděčíme kronikářce paní Haně Holubové. 
 

Přání na konec 
Na závěr si dovolím jménem svým a celého 
zastupitelstva popřát občanům Vážan nad Litavou 
šťastnou ruku při volbě nového zastupitelstva, aby 
obec Vážany nad Litavou vzkvétala a aby se nám 
všem v naší obci dobře žilo. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usnesení Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou  
 

Usnesení z 28. zasedání ze dne 19. 2. 2014 
ZO schvaluje:  
- RO č. 9/2013 z listopadu 2013 a č. 10/2013 z 

prosince 2013.  
- rozdělení hosp. výsledku ZŠ a MŠ Vážany nad 

Litavou ve výši 122.875,68 Kč takto:  
• do fondu odměn 40.000,- Kč,  
• do rezervního fondu 82.875,68 Kč,  

- odpisový plán majetku Základní školy a 
Mateřské školy Vážany nad Litavou,  

- návrh rozpočtu sociálního a charitativního 
fondu na rok 2014,  

- uzavření smlouvy o příspěvku na financování 
sociálních služeb mezi Městem Slavkov u 
Brna a Obcí Vážany nad Litavou,  

-  návrh rozpočtu Obce Vážany nad Litavou na 
rok 2014 včetně zahrnutí následujících změn 
podrobného rozpočtu:  
Příjmy:  
2119 2343 84.700,- Kč 
2321 2111 366.300,- Kč 
Příjmy celkem: 8.789.600,- Kč 
Výdaje:  
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl 
prostředků 92.000,- Kč (3399 5171 - 55.700,- 
Kč)  
3429 Ostatní zájmová činnost 100.000,- Kč 
(3419 5229 – 100.000,- Kč)  
3639 Komunální služba a územní rozvoj 
1.622.000,- Kč (3639 5021 - 3.600,- Kč)  
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 
77.000,- Kč (5512 5229 – 77.000,- Kč)  
Výdaje celkem 8.749.600.- Kč,  

- inventarizační zprávu za rok 2013,  
- stávající odměny neuvolněným členům 

zastupitelstva s platností od 1.2.2014:  
•  místostarosta: 10.600,- Kč 

•  předseda výboru 910,- Kč  
•  člen výboru 550,- Kč,  

- stravné zaměstnanci obce za kalendářní den ve 
výši:.  
a) 70,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hod.  
b) 110,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 
hodin, nejdéle však 18 hodin,  
c) 170,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 
hodin,  

- uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 22 o 
nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 
mezi společnosti RESPONO, a.s. a naší obcí.  

ZO bere na vědomí:  
- zprávu o bezpečnostní situaci v obci Vážany 

nad Litavou v roce 2013,  
- zprávu kontrolního výboru ze dne 27.11.2013,  
- předložený rozbor hospodaření; jeho 

schvalování se uskuteční při projednávání 
celkového závěrečného účtu obce za rok 2013 
po přezkoumání hospodaření za rok 2013.  

ZO souhlasí:  
- s rozšířením mateřské školy a případné 

finanční náklady nad limit finančních 
možností MŠ bude řešit rozpočtovým 
opatřením,  

- s vyvěšení záměru obce pronajmout budovu 
Vážany nad Litavou č.p. 20,  

- s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene 
číslo: PV-14130006891/001 pro stavbu 
„Vážany n/Lit., příp. NN, Přibilík“, PV-
14130006893/001 pro stavbu „Vážany kabel 
NN parc. č. 640/4 Hložek R.“, PV-
14130006894/001 pro stavbu „Vážany ven. 
vedení NN par. č. 55/3 Hložek“ a PV- 
14130006895/001 pro stavbu „Vážany kabel 
NN parc. č. 638/16 Zelený“,  

- souhlasí s vytvořením 2 -3 pracovních míst v 
rámci veřejně prospěšných prací,  
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- s navýšením nádob na biologicky rozložitelný 
odpad o 5 kontejnerů o obsahu 770 l.  
 

Usnesení z 29. zasedání ze dne 16. 4. 2014 
ZO bere na vědomí: 
- zápis č. 6 finančního výboru ze dne 19. 3. 

2014. 
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2013. 
ZO schvaluje:  
- rozpočtové opatření č. 2 z března 2014, 
- vyřadit projekty Obytná zóna č. 1 a Obytná 

zóna č. 2 z účtu 042 nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek z důvodu nerealizování těchto 
staveb – zmařená investice,  

- účetní závěrku Obce Vážany nad Litavou za 
rok 2013 v plném rozsahu, 

- účetní závěrku Základní školy a Mateřské 
školy Vážany nad Litavou, okres Vyškov, 
příspěvková organizace, za rok 2013 v plném 
rozsahu, 

- celkový závěrečný účet Obce Vážany nad 
Litavou za rok 2013 bez výhrady, 

- příspěvky organizacím, spolkům a další 
organizátorům kulturních a sportovních akcí 
následovně: 
chovatelé 10.000,- Kč  
rybáři 10.000,- Kč  
hody 15.000,- Kč  
myslivecký ples 4.000,- Kč  
zahrádkáři 5.000,- Kč  
westernové závody 5.000,- Kč  
nohejbalový turnaj 10.000,- Kč  
kroje   cca 20.000,- Kč  
(80 % nákladů, max. 2 tis./pár)    
Celkem 79.000,- Kč 
dětský den chovatelů 1.200,- Kč 
dětský den na konci šk. roku 3.000,- Kč  
lampionový průvod 1.200,- Kč  
vánoční besídka 3.000,- Kč  
dětský ples (myslivci) 4.000,- Kč  
turnaj ve stol. tenise 1.200,- Kč  
šachový turnaj 1.200,- Kč  
celkem 14.800,- Kč   

- v případě udělení výjimky hygienickou stanicí, 
navýšení kapacity školky pro školní rok 
2014/2015 na 27 dětí.  

ZO souhlasí:  
- s prodloužením nájemní smlouvy s panem 

Janem Kunderou, Obchod – Smíšené zboží na 
dobu 10 let za nájemné 4,5 tis. Kč/měsíc. 

- s vyvěšením záměru obce o pachtu pozemku 
parc. č. 1747 v k.ú. Vážany nad Litavou. 

- s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o 
zabezpečení provedení zápisu údajů do 
registru územní identifikace, adres a 
nemovitostí mezi Obcí Vážany nad Litavou a 
Městem Slavkov u Brna, 

- se zpevněním polní cesty na pozemku parc. č. 
1792 v k.ú. Vážany nad Litavou, 

- s uzavřením Smlouvy o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů mezi Obcí 
Vážany nad Litavou a společností EKO-KOM 
včetně dodatku č. 1 k této smlouvě. 

ZO zplnomocňuje:  
- starostu obce k zastupování obce při výkonu 

všech jejich práv na valné hromadě 
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, 
a.s. společnosti Vodovody a kanalizace 
Vyškov, a.s., která se uskuteční 30. 5. 2014. 

ZO ruší usnesení ZO 24/2009 ze dne 5. 8. 2009 
pod bodem 5.6., kterým byl schválen prodej části 
pozemku parc. č. 1033, a souhlasí se zveřejněním 
záměru obce prodat část pozemku parc. č. 1033 
v k.ú. Vážany nad Litavou dle přílohy č. 1 
k žádosti pana Tůmy. 

 

Usnesení z 30. zasedání ze dne 18. 6. 2014 
ZO bere na vědomí: 
- zápis č. 6 kontrolního výboru ze dne 12. 2. 

2014, 
- závěrečný účet za rok 2013 DSO Ždánický les 

a Politaví  
- havarijní opravu kanalizace před RD č.p. 87 - 

88. 
ZO schvaluje:  
- rozpočtové opatření č. 3 z dubna 2014 a 

rozpočtové opatření č. 4 z května 2014,  
- ukončení činnosti základní školy,  
- od školního roku 2015/2016 navýšení kapacity 

mateřské školy na 35 dětí s umístěním 
odpočinkové místnosti mateřské školy do 1. 
patra budovy školy, 

- převod částky 119.347,- Kč z rezervního 
fondu školy do fondu investičního na úhradu 
kombinovaného sporáku do školní kuchyně a 
na úhradu herního prvku na školní dětské 
hřiště, 

- odpisový plán na rok 2014 kombinovaného 
sporáku ve školní kuchyni a herního prvku na 
školním dětském hřišti. 

ZO souhlasí:  
- instalaci dvou umyvadel a dvou pisoárů 

v sociálním zařízení mateřské školy, 
- s uzavřením pachtovních smluv na jednotlivé 

části pozemku parc. č. 1747, k.ú. Vážany nad 
Litavou, a to: s Václavem Matyášem, Vážany 
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nad Litavou č.p. 102, Františkem Žouželou, 
Vážany nad Litavou č.p. 99, Josef Fuksou, 
Vážany nad Litavou č.p. 129 a Jiřím 
Dostalem, Vážany nad Litavou č.p. 183 za 
cenu 1.900,- Kč/ha/rok na dobu 5 let,  

- s uzavřením smlouvy č. 1040005056/01 o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
na pozemku parc. č. 1033 v k.ú. Vážany nad 
Litavou pro stavbu „Vážany nad Lit. st. úprava 
TS ZD (sloupová TS + kabelové rozvody) 
mezi Obcí Vážany nad Litavou a společnosti 
E.ON Distribuce, F.A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, 

- zapůjčení vozidla VW TRANSPORTER SPZ 
3B8 3412 sboru dobrovolných hasičů Vážany 
nad Litavou,  

- s uvolněním částky cca 20 tis. na dokrytí 
pracovní pozice pracovníka, který v rámci 
meziobecní spolupráce zpracuje i pro naši 
obec Program rozvoje obce,   

- s uzavřením smlouvy na právní ochranu pro 
zastupitele obce a zaměstnance obce se 
společností D.A.S. pojištovna právní ochrany, 
a.s. ÚZEMNÍ SAMAOSPRÁVA, 

- s uzavřením smlouvy na dodavatele stavby 
„Vodovod Vážany nad Litavou, rozšíření, řad 
1-3“ s firmou TRASKO a.s. , Na Nouzce 8, 
Vyškov, 

- s uzavřením Dohody o ukončení právního 
zastoupení paní Mgr. Martinou Leitnerovou, 
advokát v kauze Hany Drápalové, 

- s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného 
břemene pro uložení plynárenského zařízení: 
STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č.p. 
284 v obci Vážany nad Litavou, č. stavby 
8800073956, na pozemku parc. č. 12 v k.ú. 
Vážany nad Litavou, se společností RWE 
GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem. 

ZO nesouhlasí s vyvěšením moravské vlajky na 
budově obecního úřadu dne 5. 7. 2014. 
ZO reviduje schválenou výši nájemného za 
budovu Vážany nad Litavou č.p. 20, dle usnesení 
ZO ze dne 16.4., a stanovuje výši nájemného za 
budovu Vážany nad Litavou č.p. 20 na 3 tis. 
Kč/měs. s platností zpětně od 1. 5. 2014. 
ZO ponechává pro příští volební období počet 
členů zastupitelstva na dolní hranici rozpětí, tj. 7 
členů zastupitelstva.  

 
 
 

Společenská kronika 
 

Výročí 
únor  březen  duben 
75 let  Arnoštka Audyová 85 let  Božena Sigmundová 75 let  Dobruška Svobodová 
88 let  Jiřina Nováková 85 let  Helena Oujezdská 85 let  Miroslav Knésl 
89 let  Ladislav Drkal 
90 let  Alois Hanousek  červen červenec  
 70 let  Jarmila Čermáková 70 let  Jan Brezovský 
květen  70 let  Milan Friedl 70 let  Zdeněk Janoušek 
70 let  Věra Kostihová 70 let  Věnceslava Fuksová 80 let  Cyril Krča 
86 let  Oldřich Slezák 75 let  Krista Hložková   80 let  Leopolda Michálková 
86 let  Marie Babušíková 90 let Marie Pišová 89 let  Božena Tůmová 
87 let  Ludmila Lattenbergová  93 let Anna Šubrtová 
 Oslavencům přejeme hodně zdraví a osobní pohody 
Narodili se:                                               
3. 1.  Tomáš Hoffman Opustily nás bývalé občanky Vážan:: 
1. 4.  Liliana Lábrová Ondrušová Jindřiška 
20.5. Antonín Bartůšek                      Chlupová Františka 
   Kramářová Marie 
Malá statistika:  
Za současné volební období 2011 – 2014 se ve Vážanech narodilo 40 dětí. Za stejné období nás 
opustilo 30 občanů. 
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Školní rok 2013/2014 
 
 Letošní školní rok začal v pondělí 2. září. 
V naší MŠ bylo zapsáno 26 dětí z toho 10 chlapců 

a 16 dívek. Během měsíce září jsme se 
seznamovali s novými dětmi, kterých nastoupilo 
do MŠ 11 a oni s novým prostředím a kamarády. 
V měsíci říjnu jsme společně upekli i štrúdl 
z jablíček, ořechů a rozinek a odměnou za 
odvedené kuchařské umění nám byla ochutnávka 
a pochvala od pana starosty. Ještě tentýž měsíc  
jsme jeli do MŠ Hrušky na 
„Pohádkové divadlo“. Ve školce 
jsme si udělali výstavu ze všech 
podzimních plodů a výrobků 
z nich. Na „dušičkový koncert“ 
Slávka Janouška a jeho veselé 
písničky jsme se vypravili do MŠ 
Hrušky. V průběhu podzimu jsme 
se naučili mnoho říkanek a 
písniček, které nám pomáhali 
zvládat první dny ve školce. Noví 
kamarádi se adaptovali celkem 
rychle a pomoc starších dětí je 
motivovala k zralosti. Čertovský 
týden byl předzvěstí blížící se 
„Mikulášské nadílce“. Děti 
pomáhaly při výrobě různých 
upomínkových předmětů, které 
na „mini trzích“ prodávaly. Vánoční čas byl za 
dveřmi a naše snaha byla po zásluze odměněna 
krásnými vánočními dárky. V souvislostí s touto 
akcí chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se 
podíleli jak pomocí s organizací, tak i 

sponzorskými dary. Společně jsme si udělali 
vánoční tabuli a oslavili nadílku. Děti měly 

upřímnou radost z každého 
nového dárku. Nový rok 
byl před námi a s ním i 
spousta nových příležitostí, 
jak strávit čas s kamarády 
v mateřské škole. První 
lednový měsíc jsme jeli do 
Hrušek na divadelní 
představení „Krtek a jeho 
kamarádi“ – které vede 
děti ke kamarádství a lásce 
k přírodě. S předškoláky 
jsme pokračovali 
v přípravě na zápis do 
první třídy, který se blížil 
mílovými kroky. Všichni – 
dívky i chlapci byli 
následně přijati do základní 
školy, někteří se rozhodli 

pro ZŠ Křenovice a jiní pro ZŠ Slavkov u Brna. V 
měsíci únoru jsme uspořádali karneval „ 
Karnevalový rej“, byl ve veselém duchu a děti si 
jej patřičně užily. Velice pěkné divadelní 
představení jsme navštívili ve Slavkově, kde nám 
umělci z Jiříkovic zahráli hudební pohádku 
„Princové jsou na draka“. Písničky z tohoto 

vystoupení znějí naší mateřskou školou dodnes. 
Za zpěvu jarních písní a průvodem přes vesnici s 
„Moranou“ jsme se rozloučili s paní „Zimou“ a 
netrpělivě očekávali příchod jara. Kouzelnické 
vystoupení v Základní škole Hrušky bylo spojeno 
s prohlídkou prostor základní školy a vycházkou 
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k místním rybníkům. „Jarní Trnky brnky“ - 
hudební a divadelní vystoupení manželů 
Trnkových -  se stalo další připomínkou toho, že 
zima je nenávratně pryč a my už se těšíme na jarní 
radovánky. Děvčata si chystala „pomlázku“ a 
chlapci pěkné říkanky, kterými hodlali děvčata 
oslnit a zasloužit si obdarování. V měsíci dubnu 
jsme začali s předškoláky jezdit do plavecké školy 
ve Vyškově, kde se děti pomocí profesionálních 
učitelek plavání seznamovaly s vodou a naučily se 
vody nebát, nicméně mít k ní respekt. „Perníková 
chaloupka“ v Chrlicích se již po druhé stala 
místem našeho malého výletu. Pozorovali jsme 
jak jezdí vlaky, práci průvodčího a výpravčího. 
Jedna z maminek nás pozvala na malou „zvířecí 
farmu“ a ukázala nám spoustu hospodářských 
zvířat, které mnohé děti viděly poprvé. Neštovice 
nám zabránily ve vystoupení pro maminky 

k jejich svátku, nicméně jsme je alespoň 
obdarovali malými dárečky. Na svátek dětí jsme 
od vážanských zahrádkářů dostali balíčky plné 
pamlsků - za což jim ještě jednou děkujeme. V 
ZOO Brno nám paní chovatelka předvedla 
papouška a seznámila nás se základními 
potřebami těchto ptáků. Všechna zvířátka se nám 
líbila a na památku jsme si koupili omalovánky. 
Školní rok jsme uzavřeli „Rozloučením 
s předškoláky“, které se dětem vydařilo a 
doufáme, že i hostům líbilo. A máme tu 
zasloužené chvíle odpočinku, které určitě všichni 
využijeme jak jen to nejlépe půjde a po 
prázdninách se v plné síle sejdeme v naší školičce 
s novými kamarády. Ještě jednou všem přeji 
krásné a klidné prázdniny. 
 Babušíková Stanislava

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MěÚ Slavkov u Brna informuje  
Sociální pracovník na obci 
Odbor sociálních věcí poskytuje sociální 
poradenství, zejména se zaměřením na sociální 
pomoc osobám, které jsou ohroženy sociálním 
vyloučením z důvodu svého zdravotního 
postižení, rizikového způsobu života, ztráty 
bydlení či zaměstnání nebo jinou sociální událostí. 
Sociální pracovník vykonává pracovní činnost jak 
v kanceláři na Městském úřadě, tak v terénu. 
Práce v terénu je zaměřena na kontakt s klientem 
v jeho přirozeném prostředí nebo doprovod, 
asistence při jednání s úřady a institucemi. 
Kromě sociální práce se zabývá dalšími 
činnostmi, např. vydáváním parkovacích průkazů 
označující vozidlo přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou, distribucí Euroklíčů. 
V případě zájmu Vás po předchozí domluvě 
sociální pracovník navštíví přímo v místě Vašeho 
bydliště. 
Komunitní plánování sociálních služeb 
Posláním procesu komunitního plánování 
sociálních služeb správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Slavkov u Brna je 
zajišťování dostupnosti sociálních služeb. 
Prakticky se jedná o mapování stavu poskytování 
sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb 
ze strany občanů, které nejsou naplněny. 
Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v 
souladu s množstvím finančních prostředků, které 
obce na sociální služby vynakládají, vzniká 
komunitní plán, který je shodou mezi tím, co je 
možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či 
prioritní. Komunitní plánování sociálních služeb 

probíhá za účasti pracovních skupin. Jedná se o 
zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů 
sociálních služeb, ale i další široké veřejnosti, jíž 
je téma sociálních služeb blízké.  
Komunitní plánování sociálních služeb ve městě 
Slavkově započalo v březnu roku 2007, kdy vznikl 
I. komunitní plán sociálních služeb pro období 
2008/2009. V roce 2014 bude vytvořen již IV. 
komunitní plán sociálních služeb pro období 
2015/2016. Pracovní skupiny se setkávají 
několikrát během roku, členové spolu však 
komunikují dle potřeby i telefonicky nebo 
elektronickou poštou. Každý občan správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Slavkov u 
Brna má možnost se do procesu Komunitního 
plánování sociálních služeb zapojit a vstoupit do 
pracovních skupin. Pozvánka na setkání 
pracovních skupin je vždy v předstihu zveřejněna 
na webových stránkách města Slavkov u Brna. 
Účast je dobrovolná a nezávazná. Přijďte a zapojte 
se do procesu komunitního plánování sociálních 
služeb. 
Kontakt na sociálního pracovníka pro ORP 
Slavkov u Brna a informace o procesu 
komunitního plánování sociálních služeb jsou 
dostupné na stránkách www.slavkov.cz nebo na 
Městském úřadě Slavkov u Brna, odbor sociálních 
věcí: 
Ivana Mifková, DiS. 
Městský Úřad Slavkov u Brna 
Palackého nám. 260 
544 121 105, mobil: 734 186 218 
ivana.mifkova@meuslavkov.cz 
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TRADICE HODŮ - POZVÁNKA 
 
Vážení spoluobčané, 
dar života je velký, každý člověk je 
neopakovatelná osobnost. Rádi se scházíme nejen 
v kruhu rodinném, abychom našim oslavencům, 
řeči své účasti a příhodným darem předali skryté, 
ale pevné poselství: „Je dobře, že zde jsi!“ 
Slavíme narozeniny, slavíme svátky. Podobně je 
tomu také s chrámem, který je místem tajemného, 
krásného a požehnaného setkání člověka s Bohem. 
K nebi tyčící se chrám je zde jen a jen pro to, 
abychom objevovali chrám ve svém nitru. 
 
Jednotlivé chrámy nesou nějaký titul světce, jenž 
se stává patronem obce a farnosti – tedy nebeským 
pomocníkem, přímluvcem u Boha a přítelem 
usedlíků. Náš chrám (kostel) se pyšní titulem 
starých středověkých kostelů – je to chrám sv. 
Bartoloměje. 
 

Nevím, proč naši předkové zasvětili tento kostel 
sv. Bartoloměji, snad proto, že je uváděn jako 
patron sedláků, krejčích, pastevců, vinařů, 
koželuhů, vazačů knih, řezníků a pekařů. 
Bartoloměj, jeden z dvanácti apoštolů, hlásal 
evangelium v Indii. Historici dokládají, že se tím 

mohla rozumět Etiopie a Arábie, často zmiňovaná 
v souvislosti s jeho hlásáním evangelia. Nejstarší 
životopisy se shodují na místě jeho mučednické 
smrti, kterým se stala Arménie. Roku 71 mu byla 
za živa stažena kůže z těla. Proto jsou jeho 
atributy znázorněny na obrazech nůž a kniha 
Písma Svatého. Na vážanském obecním znaku je 
znázorněn právě tento nůž. 
 
Každý rok ožívá slavnost, která se nazývá 
patrocinium. Lidově takové církevní oslavě 
v našem regionu říkáme hody, v jiné oblasti zase 
nese název pouť.         
 
Naši předkové slavili hody účasti na nedělní mši 
svaté za účasti krojovaných stárků. Odpoledne se 
shromáždila vesnice v kostele na svátostním 
požehnání, odkud vyšel průvod stárků za 
doprovodu muzikantů, prošel celou vesnicí a 
přišel až k máji, kde byla zahájena odpolední 
hodová veselice, která potom pokračovala večerní 
zábavou. Hody se slavily převážně 2 dny, takže 
pokračovaly i druhý den a to bylo pondělí. 
Některé vesnice si tuto tradici udržely až do 
dnešních dnů, mnohé tuto tradici hodů úspěšně 
obnovují. 
 
Přejeme si navzájem, aby oslava Hodů sv. 
Bartoloměje byla pro nás krásným a milým 
zážitkem v kruhu našich blízkých,  přátel a 
známých. 
 
Na závěr přijměte pozvání do PAMÁTNÉHO 
POSVÁTNÉHO A HISTORICKY CENNÉHO 
CHRÁMU NA OSLAVU PATROCINI a v den 
slavnosti sv. BARTOLOMĚJE na slavnostní 
bohoslužbu v neděli dne 24. srpna 2014 v 8,00 
hodin a odpoledne na svátostní požehnání ve 
14,30 hodin. Po skončení  svátostního 
požehnání se uskuteční přednáška pro zájemce 
o historii tohoto kostela. Přednášející bude 
novoříšský opat Marian Rudolf Kosík O. 
Praem.  
 
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.  
 

M. R. Kosík, opat 
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Moravské derby 2014 
Druhá květnová sobota roku 2014 se stala 

ostrým startem zkušební sezóny klubu Krátkosrstý 
ohař se sídlem v Brně.  

Dne 10. 5. 2014 pořádal Klub Krátkosrstý 
ohař se sídlem v Brně tradiční Moravské derby - 
klubové zkoušky se zadáním titulu CACT a res. 
CACT. 

Na zahájení v areálu obecní hospody ve 
Vážanech nad Litavou se sešlo 24 jedinců se 
svými vůdci a nemohu nevzpomenout, že z 24 
celkových stálo na srazu 20 Německých 
krátkosrstých ohařů, což bylo velmi mimořádné a 
pro nás potěšitelné. Stav doplňoval jeden Nodr a 
tři MOK. 

O půl deváté otevřeli akci slavnostní 
fanfárou hajní Jan Šmikmátor a Ing.Pavel 
Konečný. Poté jsem se ujal slova osobně, přivítal 
všechny přítomné a projevil potěšení nad 
vynikající účastí. Vždyť nejen, že jsme měli plný 
počet a valnou většinu tvořili „naši kraťasi“, ale 
také velkou část startujících tvořili aktivní 
rozhodčí z výkonu, což také přidalo na prestiži 
naší akce. Následně jsem předal slovo hlavnímu 
rozhodčímu panu Zdeňku Putnovi, který již 
seznámil všechny přítomné se samotným 
průběhem akce a zkoušky tak de facto zahájil.  

Pracovalo se ve třech honitbách protože se 
domníváme že za dnešní situace, nejen se zvěří, je 
celá zkouška pro jednu honitbu příliš velkou 
zátěží a mezi tři revíry se všichni krásně rozloží k 
všeobecné spokojenosti. Zde jsme pracovali v 
honitbách Vážany nad Litavou, Hrušky a 
Křenovice. 
Skupina číslo jedna ve Vážanech nad Litavou byla 
vedena Ing. Radimem Hložkem, předsedou 
honebního společenstva Vážany a posuzování se 
zde ujala dvojice Jaromír Šmídek a  Martina 
Mrkvicová. Skupina pracovala v porostu ječmene 
v mírném svahu olemovaném křovinatou krytinou 
s dostatkem zejména srstnaté zvěře. 

Skupina číslo dvě v Hruškách byla vedena 
panem Pavlem Štefanem a arbitry byli pánové 
Kuchta Ladislav, Blažek Lubomír a čekatel Aleš 
Ševčík. Skupina pracovala na velmi rozlehlém 
lánu ječmene opět velmi dobře zazvěřeném 
zejména zajícem. 

Skupina číslo tři vedená panem Martinem 
Blahou pracovala v Křenovicích pod dohledem 
rozhodčích pánů Františka Navrátila a Jaroslava 
Maši. I zde se pracovalo v ječmenném poli, zde s 
dostatkem jak srstnaté tak pernaté zvěře. 

Jelikož skupiny nebyli od sebe vzdálené 

více než 5 kilometrů mohla korona v případě 
zájmu pohodlně přejíždět z jednoho pracoviště na 
druhé a sledovat práci psů. Dokonce se po 
celotýdenních deštích i počasí umoudřilo, takže 
vše klapalo tak jak mělo a ještě před dobou 
polední se již vraceli první účastníci na základnu 
do obecní hospody ve Vážanech nad Litavou, kde 
stále usměvavý hostinský pan Karel Schoř se 
svým personálem připravoval výborné jídlo a pití 
k úplné spokojenosti všech. 

V odpoledních hodinách bylo tedy již vše 
hotovo, výsledky spočítány, o vítězi rozběhnuto a 
bylo mi ctí naposledy přivítat všechny přítomné a 
poděkovat jim za účast a výborné zkoušky. Poté 
již z úst hlavního rozhodčího zaznělo, že vítězem 
Moravského derby 2014 se stal pes Maďarský 
ohař krátkosrstý Jantar z Chlumčanské doliny s 
vůdcem Petrem Slavíkem (228b.-CACT), kterého 
na stupně vítězů doprovodila dvojice kraťasů Ora 
od Kutnaru vedená Pavlem Pokovaiem (228b. 
CACT) a Dasty Illův dvůr vedený Petrem 
Šmídkem (225b. Res. CACT). 

Každý zúčastněný až do úplně posledního 
si z vyhlášení odnesl nějakou tu cenu od pytlů 
krmiv až po drobnosti, hlavně se ale troufnu 
domnívat, že jsme všichni odcházeli spokojeni. 
Soutěžící s výsledky a pěknými zkouškami a my 
organizátoři s dobře odvedenou práci. Závěrem mi 
tedy dovolte poděkovat zejména představitelům 
honiteb Vážany nad Litavou, Hrušky a Křenovice 
za umožnění konání v jejich revírech, dále 
partnerům akce firmám Juko- Petfood, Plzeňský 
prazdroj,obci Vážany nad Litavou, personálu 
obecní hospody za vynikající servis a samozřejmě 
nemohu zapomenout na svoje kolegy a kolegyně z 
výboru klubu Krátkosrstý ohař se sídlem v Brně. 

Vážení myslivečtí přátelé Myslivosti zdar 
a lovecké kynologii zvlášť! 
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Jiří Růžička 
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Rozloučení s čestným občanem obce Vážany nad Litavou 
Dne 10. 6. 2014 zemřel na Žernůvce dlouholetý duchovní správce v Šaraticích a ve Vážanech nad 

Litavou, člen III. Řádu premonstrátů v Nové Říši a věrný ctitel Staré Matky Boží Žarošské P. Antonín 
Láník. 

Narodil se 7. 5. 1921 v Brně. Na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1947 v Brně na Petrově. Po svěcení 
nastoupil jako kaplan do Jaroměřic nad Rokytnou a od roku 1949 sloužil plných 56 roků jako kaplan a 
později farář v Šaraticích a administrátor ve Vážanech nad Litavou.  

V úterý dne 17.6.2014 proběhlo s P. Antonínem Láníkem rozloučení ve farním kostele sv. 
Bartoloměje ve Vážanech nad Litavou. Pohřeb se uskutečnil ve středu dne 18.6.2014 ve farním kostele sv. 
Mikuláše v Šaraticích. Za obec Vážany nad Litavou se s P. Antonínem Láníkem rozloučil člen zastupitelstva 
obce Ing. Jaroslav Řezáč, který přednesl následující proslov:  
Otče Antoníne,  
hluboce nás zasáhla zpráva o Vašem úmrtí. Ve Vážanech jste působil krásných 56 let než jste odešel do 
Domova sv. Alžběty na Žernůvku. Pro Vážany jste toho mnoho za ta léta vykonal jak po stránce duchovní, 
tak po stránce lidské. Pokřtil a připravil jste ke svatému přijímání mnoho dětí, oddal, připravil k 
biřmování a pohřbil jste mnoho občanů obce. Za Vaši lásku, víru, naději, pokoru a upřímnost jste v roce 
2001 obdržel čestné občanství obce Vážany nad Litavou. Vím, že jste si tohoto ocenění velice vážil. Děkuji 
Vám ze srdce jménem svým, jménem starosty obce, zastupitelstva a všech občanů Vážan nad Litavou za 
to, že jste žil, pracoval a radoval se z každé maličkosti, pomáhal jste slovem, duchem i útěchou. Nikdy na 
Vás nezapomeneme. S Pánem Bohem.  

Po církevním obřadu byl P. Antonín Láník uložen do kněžského hrobu mezi jeho farníky na místním 
hřbitově. 

Ing. Jaroslav Řezáč 
In memoriam P. Antonína Láníka 

V úterý 10. června 2014 zemřel v Domově sv. Alžběty na Žernůvce kněz, člen III. řádu premonstrátů 
v Nové Říši, organizátor hudebního života, znalec varhan, houslista, violista, varhaník, sbormistr a velký 
ctitel Staré Matky Boží Žarošské Divotvůrkyně Moravy P. Antonín Láník. Narodil se v sobotu 7. května 
1921 v bývalém Kounicově paláci na náměstí Svobody v Brně, pokřtěn byl 14. května téhož roku ve farním 
městském kostele sv. Jakuba kaplanem Kallinou, svátost biřmování přijal 4. června 1934 v Brně. Otec 
František (* 27. března 1891, Myslibořice č. 31 - † 8. května 1976, Myslibořice č. 2, zámek) pocházel ze 
zchudlého selského rodu Láníků z Myslibořic u Třebíče, měl dvojí vyučení: byl strojním zámečníkem a 
elektromontérem u Západomoravských elektráren v Brně – transformovně v Černovicích. Matka Antonína, 
roz. Vilímková (* 31. prosince 1889, Sosnowiecz, Polsko - † 26. června 1956, Brno) měla původ ve sklářské 
větvi Vilímk ů z Brumova u Vlárského průsmyku, pracovala jako kuchařka v několika panských domech. 
Z obou rodů Antonín podědil dar zpěvu a hudebnosti. 

Základní vzdělání získal na obecné chlapecké škole (Brno, Zvonařka; 1937 – 1932, hru na housle a 
violu studoval osm let u Oldřicha Hladíka (žáka mistra Františka Kudláčka, osobního známého Leoše 
Janáčka), varhany a dirigování u Huberta Padrty. Na českém klasickém gymnáziu (Brno, třída Kapitána 
Jaroše č. 14; 1932-1940) byl žákem muzikologa prof. Bohumíra Štědroně. Zde založil a řídil mužský sbor 
Brněnská šestnáctka.  Jelikož od útlého věku denně ministroval v kostele Eucharistiniánů u sv. Máří 
Magdalény, od devíti let pak v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové a rodina byla 
v přátelském styku s mnoha kněžími tehdejšího Brna, rozhodl se po maturitě pro studium Brněnského 
teologického učiliště (Brno, Antonínská č. 2; 1940-1942, 1945-1947), kde jej ovlivnili regenschori alumnátu 
P. Ladislav Špolc a Antonín Hromádka (dómský varhaník). V průběhu II. světové války byl stejně jako 
většina bohoslovců odveden na nucené práce do Německa (20. října 1942 - 9. května 1945). Měl však štěstí 
v tom, že se dostal do katolické vesnice Sankt Lorenzen im Mürztal v Severním Štýrsku - zde hrával při 
liturgii na královský nástroj a vedl smíšený pěvecký sbor, neboť místní varhaník byl odveden na frontu a kůr 
po jeho odchodu osiřel. V alumnátu působil jako violista smyčcového kvarteta, dirigent čtyřiceti osmi 
členného sboru a regenschori (po návratu z nuceného exilu). Dne 2. března 1947 byl v alumnátní kapli 
vysvěcen na jáhna. Po dokončení studia přijal 5. července 1947 na Petrově z rukou brněnského biskupa 
Karla Skoupého kněžské svěcení. Nejprve působil v Jaroměřicích nad Rokytnou (1. srpna 1947-31. srpna 
1949), kde byl nejen II. kooperátorem, ale též hráčem na kontrabas a vedoucím mužského pěveckého sboru.  
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Poté sloužil jako kaplan (od 1. září 1949) a později farář (od 1. ledna 1952) v Šaraticích a zároveň 
excurendo administrátor ve Vážanech nad Litavou. Místo bylo značně pracovně náročné, na základních 
školách učil 31 hodin náboženství týdně (Šaratice 17 h, Hostěrádky-Rešov 6 h, Zbýšov 4 h, Vážany nad 
Litavou 4 h). Přirozenou autoritou a osobním charismatem získal obdiv místní mládeže, a tak na podzim 
1949 založil dětský sbor, který měl úctyhodných sto osmnáct zpěváčků! S tímto ansámblem provedl o 
Vánocích téhož roku Koledy Karla Steckera. Láník ale zformoval v Šaraticích i smíšený sbor, se kterým 
interpretoval i těžké mše figurální. Zpěváky doprovázel početný orchestr tvořený také z členů místního 
štrajchu a dechové kapely. Pro orchestr Láník vychovával dorost - nadané děti učil na housle a violu. Kromě 
tradičních smyčcových, dřevěných a žesťových nástrojů měl ansámbl i tympány, serpent a alpský roh! 
Těleso bylo činné především při slavení liturgie v Šaraticích, účinkovalo ale i při činohrách a operetách 
místních ochotníků. Na šaratické faře pravidelně muzicírovalo smyčcové kvarteto, jež mělo na repertoáru 
především skladby vídeňský klasiků, mimo jiné i šestnáct smyčcových kvartetů W. A. Mozarta. Láník také 
velmi pečoval o lidový duchovní zpěv: své farníky naučil novým písním, baroknímu poutnímu ceremoniálu, 
který je dodnes uplatňován při zásvětné pouti do Žarošic a také sedmi svým ordináriím (Septem ordinaria. 
Brno: Salve Regina, 2003) – Lidové ordinárium poutníků moravských získalo v celostátní soutěži ordinárií 
čestné uznání České liturgické komise (Praha, 1976), Ordinarium Cyrilo-Methodianum hráli povinně u 
zkoušek žáci 6. ročníku ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu 
v Brně. Zharmonizoval a na varhanách doprovodil jedenáct 
písní ze zpěvníku Radostná cesta k Staré Matce Boží 
Žarošské (Brno, 1942), jež vyšly na hudebním nosiči Pouť 
& Vánoce v Žarošicích (Antiphona, 1996).  

Aktivity Antonína Láníka však přesahovaly rámec 
šaraticko-vážanské farnosti. Jako expert v oboru organologie 
byl z pověření kapitulního ordinariátu zván ke stavbě a k 
opravě mnoha varhan (od r. 1965) - navrhl několik desítek 
varhanních dispozic, mimo jiné i pro třímanuálový nástroj 
v kostele sv. Mikuláše v Šaraticích (1956). V hudební 
sekci Diecézní liturgické komise napomáhal P. Františku 
Holíkovi zavádět zpěvní části do obnovené liturgie (od 1. 
ledna 1965). Stál v čele komise, která realizovala v Brně 
na Petrově č. 2 Instruktáže pro varhaníky (1967-1974), 
podílel se také na organizaci měsíčních varhanních kurzů v 
kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Brně na Křenové spolu s P. Karlem Cikrlem (od 16. dubna 
1983) či autobusových zájezdů pro varhaníky s prof. Jiřím Sehnalem. Zasedal také několikrát u kardinála 
Františka Tomáška v ústřední hudební sekci liturgické komise, kde inicioval celostátní soutěž ordinárií. 
Z podnětu Kapitulního Ordinariátu napsal studii Kněží hudebníci brněnské diecéze 1777-1977 (Šaratice, 
1975). Coby prosynodální examinátor zkoušel kněze z liturgického zpěvu a ritu, zastával také post 
hudebního referenta slavkovského děkanství (od 1. dubna 1991). Udržoval vřelé vztahy s velkým okruhem 
našich předních varhaníků, ředitelů kůrů, varhanářů, skladatelů hudebních historiků či muzikologů. 

Při příležitosti osmdesátých narozenin, ocenili vděční farníci filiálního kostela Vážan nad Litavou 
jeho význam a přínos udělením čestného občanství (7. května 2001). S odchodem R. D. Antonína Láníka ze 
Šaratic do Domova sv. Alžběty na Žernůvce u Tišnova se změnilo i jeho ustanovení na farního vikáře 
v Deblíně (1. března 2005 - 28. února 2006), poté na duchovního správce sester františkánek (1. ledna 2006 - 
31. prosince 2008). Za 60 let věrné kněžské služby (5. července 1947 - 5. července 2007) mu z vděčnosti 
udělil apoštolské požehnání papež Benedikt XVI.  

Vážanská farnost se s otcem Antonínem rozloučila při mši sv. v úterý 17. června v 19.00 hodin ve 
farním kostele sv. Bartoloměje. Pohřební mši sv. ve středu 18. června sloužil v 16.00 hodin ve farním 
kostele sv. Mikuláše pomocný biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád spolu s třemi desítkami kněží. 
Ve smutečních projevech vyjádřili poděkování představitelé čtyř obecních úřadů: Šaratic, Hostěrádek-
Rešova, Vážan nad Litavou a Zbýšova. Pohřební obřady v kostele a na hřbitově v Šaraticích vykonal 
novoříšský opat Marian Rudolf Kosík. Requiescat in pace. 

Karol Frydrych   
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Jak šel čas aneb pořád se něco děje 
 

9., 16. a 23. února  - Vážanská burza a jarmark 
 
Základní organizace Českého svazu chovatelů 
Vážany nad Litavou uspořádala 19. ročník 
Vážanského jarmarku a prodejních trhů drobného 
hospodářského zvířectva. Stánky nabízely 
ponožky, pletené výrobky, drobné průmyslové 
výrobky a různé pochutiny. Širokou nabídku 
králíků, holubů, kohoutů, exotického ptactva pak 
nabízely prodejní trhy zvířectva. V tržnici byly 
zase k mání výrobky ze dřeva, pletené zboží či 
krmivo pro zvířata. 

 

16. února - Divadlo stodola  
 
V obecní hospodě Lidový dům uspořádalo 
Divadlo Stodola další ze svých povedených 
komedií. Tentokrát herci převedli 37 her a 154 
sonetů dramatika Williama Shakespeara do jediné 
parodické komedie, kde každý ze tři herců se 
během představení převtělil do desítky různých 
rolí. Do svého představení nakonec začlenili i 
manžele Menšíkovy a všechny přítomné diváky. 
 

1. března – masopustní rej 
 
Tuto sobotu se naší obcí rozléhalo veselí s 
harmonikou. To "Sleťáci" pořádali průvod 

masopustních masek. Malí, velcí, muži, ženy, 
děvčata, chlapci, děti si oblékli rozmanité kostýmy 
a za doprovodu harmoniky s bubnem se vydali do 
ulic, aby svou dobrou náladu předali všem 
přihlížejícím a připomněli tak, že už končí zima a 
blíží se svátky jara - velikonoce.  
 

8. března – košt slivovice 
 
Na sto dvacet šest vzorků slivovice, meruňkovice, 
hruškovice, letní pálenky a likérů mohli ochutnat 
účastníci 13. ročníku koštu slivovice, který 
uspořádal místní Český zahrádkářský svaz. 
Komise složená z dvanácti mužů a jedné ženy 
určila jako nejlepší slivovici Ladislava Vokála ze 
Šitbořic, meruňkovici Václava Eliáše ze Slavkova 
u Brna, hruškovici Františka Vladíka z Bošovic, 
letní manželů Karafiátových z Prostějova a Evy 
Markové z Křenovic a likér Vladimíra Hanáka 
z Kobeřic. Absolutním vítězem se stal 
s meruňkovicí Václav Eliáš. 
 

15. března – dětský den na chovatelském 
středisku 
 
Český svaz chovatelů Vážany nad Litavou 
uspořádal pro všechny děti již 2. ročník Dětského 
dne. I přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo 30 
dětí, které v průběhu odpoledne vyslechly 
přednášku o chovu, ošetřování a krmení 
hospodářských zvířat, zúčastnily se praktické 
ukázky zvířat a jejich hodnocení na výstavách, 
nakoukly do kroniky chovatelů a prohlédly si 
čestné ceny, poháry a jiné ocenění, které získali 
vážanští chovatelé na různých výstavách. Během 
odpoledne nechyběly ani různé hry a soutěže. Na 
závěr se děti povozily v kočáře s koňským 
potahem.      
 
6. dubna – vynášení Moreny 
 
Zvyk vynášení smrti nebo také Moreny se pokusili 
obnovit „Sleťáci“. Vypravili se v průvodu zhruba 
třiceti účastníků včele s figurínou Moreny 
k Hruškám, kde Morenu vhodili do říčky 
Rakovec. Jak zaznamenala kronikářka obce paní 
Holubová, házení smrtky do vody neznamená 
zničení Smrti a Zimy, ale jde o její poslání zpět do 
podsvětí, do kterého je vodní tok branou. Poté se 
účastníci vrátili do Vážan, kde v pohostinství 
Sokolovna pokračoval zábavný program pro děti.  
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25. dubna – soutěž v hasičském sportu 
 
V areálu bývalého JZD proběhla okrsková soutěž 
v hasičské připravenosti. Deštivé počasí přivítalo 
soutěžní družstva mužů ze Šaratic, Hostěrádek-
Rešova, Velešovic, Kobeřic a družstva žen 
z Kobeřic. Obtížnost závodu je možné posoudit i 
z toho, že mužstva Vážan a Šaratic soutěž 
nedokončila a družstvo Velešovic ze soutěže 
odstoupilo. V tomto kontextu musíme vyzvednout 
družstvo žen z Kobeřic, které se mužské 
konkurence nezaleklo a v soutěži obsadilo 2. 
místo. 

 
30. dubna – slet čarodějnic 
 
Poslední aprílový den uspořádaly obě hospody ve 
Vážanech nad Litavou slet čarodějnic. Zřejmě se 
jednalo o utajenou akci, protože na obecní úřad 
nebyly doručeny žádné zápisy či grafické 
podklady z průběhu sletů.   
 

17. května – vítání občánků 
 
V sobotu 17. května byli přivítáni 4 noví 
občánkové Vážan nad Litavou, a to Jonáš 
Smejsík, Jiří Růžička, Kamila Sebešová, Tomáš 
Hoffman. Slavnostní přivítání bylo doprovázeno 
vystoupeními dětí z mateřské školky a základní 
školy. Všem nově přivítaným přejeme radostné 
vykročení do života. 
 

23. – 24. května – volby do EP 
 
Voleb do evropského parlamentu se zúčastnilo 112 
vážanských voličů, kteří své hlasy rozdělili 
následovně: Nejvíce hlasů obdržela KDU – ČSL – 
31 hlasů, následována KSČM s 18 získanými 
hlasy, ČSSD s 15 hlasy. ANO 2011 obdrželo 8 
hlasů. Další strany dostaly 4 a méně hlasů. 
 

7. června – westernové závody 
 

8. ročník westernových závodů uspořádal pod 
vedením pana Pavla Uhlíře Ranch Litava. 26 
účastníků závodů z Hrušek, Šaratic, Jalového 

dvora, Bezměrova, Silničné, Klobouček, Brna, 
Kroměříže, Krumvíře a Vážan se utkalo v šesti 
závodních disciplínách. Celkovým vítězem se 
stala Monika Poloučková jezdící za stáj Ranch 
Litava z Vážany nad Litavou, druhou byla Hana 
Poloučková z Klobouček a třetí příčku obsadil 
Ladislav Kratochvíl z Krumvíře. 
 
14. června – rybářské závody 
 
Tradičních rybářských závodů na poldru ve 
Vážanech nad Litavou se zúčastnilo 28 rybářů 
z toho 7 dětí. Bylo chyceno 17 kaprů a jeden 
menší sumec. Umístění soutěžících: 1. Petr 
Partyka se ziskem 185 bodů, 2. Miroslav Sehnal 
se ziskem 100 bodů a 3. Oldřich Hložek s 52 
body. V kategorii děti obsadil první místo Vojtěch 
Konečný se ziskem 138 bodů. Počet bodů 
ukazuje, že i v celkovém hodnocení by obsadil 2. 
místo. Největší chycenou rybou byl kapr o délce 
53 cm. Tímto úlovkem se může chlubit Petr 
Soukup. 
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28. června – dětský den 
 
Tradiční rozloučení se školním rokem a přivítání 
prázdnin se uskutečnilo poslední červnovou 
sobotu. Odpoledne plné soutěží, fotbálku 
přípravky proti mužstvu dospělých, zakončené 
opékáním špekáčků, za nádherného letního počasí 
přilákalo nejmenší děti s rodiči na fotbalové hřiště. 
Děti  byly za své výkony v soutěžích odměněny 
drobnými dárky a sladkostmi. 
 
5. července – nohejbalový turnaj 
 
Příznivci nohejbalu a taktéž i volejbalu se od jara 
schází pravidelně každé pondělí na hřišti v areálu 
fotbalového hřiště. Své pokroky v technice hry se 
pokoušeli zúročit na tradičním nohejbalovém 
turnaji pořádaném ve spolupráci s obecní 
hospodou. Dvanáct mužstev si to rozdalo ve dvou 
skupinách každý s každým. První dvě mužstva 
z každé skupiny pak pokračovala v bojích o 
celkové vítězství. Dnes už není důležité, kdo celý 
turnaj vyhrál (viz foto). Víme jen, že pořadatelé 

tréninkových pondělků a turnaje přivedli na 
sportovní kolbiště spoustu nových zájemců o 
sport.    
  
12. července – Sleťáci pro seniory      
 
Pro děti, dospělé a především pro seniory 
připravili Sleťáci kulturní odpoledne. Celé 
odpoledne a večer se ze zahrádky ozývala hudba a 
veselí. Že se celá akce vydařila, bylo patrno z 
úsměvů přítomných a kladných ohlasů na celou 
akci.   

 
26. července – fotbalový turnaj 
 
Za účasti mužstev Kobeřic, Křenovic, Křižanovic 
a Vážany nad Litavou se uskutečnil fotbalový 
turnaj. Tradiční akce s bohatou tombolou přilákala 
na dvě stovky diváků. Přesto, že domácí mužstvo 
ve finále podlehlo mužstvu z Křižanovic, 
odcházeli diváci spokojeni z vydařeného, jak by 
řekl Karol Polák, športového podujatia.     

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Oprava kanalizace 
 

Kanalizační stoky v obci, vybudované v 60. a 70. letech minulého století, pomalu dosluhují.  Tato 
skutečnost se potvrdila i v ulici pod kopcem. Časté ucpávání kanalizace v této části vlivem malého spádu a 
propadání kanalizace bylo důvodem k razantnímu zásahu. 

V měsíci červnu došlo k dalšímu ucpání kanalizace a tak bylo rozhodnuto tuto havárii řešit výměnou 
potrubí. Touto opravou byla pověřena firma pana Davida Nováka. Firma provedla vykopání původního 
betonového potrubí a osadila nové plastové potrubí včetně napojení stávajících kanalizačních přípojek. Nové 
potrubí bylo přespádováno směrem ke hřišti. Zaústěno bylo do stávající kanalizace proti hřišti. 

Po zásypu potrubí nastoupili pracovníci obecního úřadu, kteří provedli nový chodník. Bylo 
uvažováno i s rozšířením  chodníku do předzahrádek, aby zde mohly případně parkovat i osobní automobily, 
ale tato varianta nezískala v zastupitelstvu obce podporu. 
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Ohlédnutí za jarní částí sezony fotbalistů Vážany nad Litavou. 
 

Zimní přípravné období jsme začali ve 
středu 15. ledna 2014 v hale ISŠ ve Slavkově u 
Brna. První dva měsíce jsme trénovali třikrát 
týdně. Od 13.2. – 16.2. se hráči „A“ i „B“ mužstva 
účastnili tradičního zimního soustředění na hotelu 
Terasa v Jedovnicích. Počasí nám přálo, takže 
jsme mohli potrénovat, jak bylo potřeba. Účast 
byla dobrá, ale opět si myslím, že někteří hráči při 
troše vůle a snahy mohli jet. Až na pár puchýřů, 
bolestí zad a kolen bylo vše v pořádku. 
V přípravném období jsme sehráli pět přípravných 
utkání, jedno bylo zrušeno, když večer před 
utkáním nám odvolali Nerovnice. Třikrát jsme 
vyhráli a dvakrát prohráli.  

Mistrovská sezona začala v sobotu 29. 3. 
2014 domácím utkáním s vedoucím mužstvem 
tabulky Vyškovem „B“ a vítězstvím 3 :1 pro nás. 
Sportovní výkony mužstva byly dobré i horší. 
Hlavně nás bolel post stopera a středního 
záložníka. Proto díky Karlu Hladíkovi a Michalu 
Tůmovi. Tyto klíčové posty se bez tréninku nedají 
hrát. Další bolest je proměňování šancí. Chtěl 
bych poděkovat K. Hladíkovi a M. Tůmovi a 
dalším klukům z „B“ mužstva, kteří byli s námi – 
L. Tůmovi, M. Hégrovi, P. Smejsíkovi, J. 
Nedorostkovi, R. Antošovi, R. Hofírkovi a P. 
Hausnerovi. I my se snažili „B“ mužstvu v rámci 
možností pomoci, když to potřebovali. Myslím si, 
že spolupráce s „B“ mužstvem a jejím 
kormidelníkem Vlastimilem Lysákem je na dobré 
úrovni. S tréninkovou účastí jsem byl spokojen 
v zimním období. V průběhu sezony už to bylo 

horší a teď ke konci, když máte plno zraněných a 
pracovních povinností, je to špatné. Naším 
úkolem je doplnění kádru na postech, kde nás tlačí 
bota, hráči, kteří chtějí u nás hrát a o které stojíme. 
Když vidíme hráčské problémy po okolí, tak 
můžeme být rádi, že Vážany mají dobré jméno a 
tyto problémy jdou okolo nás a stávající hráči ať 
jsou rádi, že hrají ve Vážanech. A taky ať to klubu 
svými výkony na hřišti vrátí. 
 Konečné umístění „A“ mužstva v OP 
Vyškov v sezoně 2013/2014 bylo 5. místo s 39 
body. 
 Mužstvo vážanského záložního týmu 
v sezoně 2013/2014 potvrdilo opět výbornou 
formu, když se umístilo na 1. místě OS IV. třídy 
skupiny B. Z OFS Vyškov jim bylo nabídnuto 
postoupit do III. třídy, ale kluci zůstávají nohama 
na zemi a v tomto věku si nemají co dokazovat, 
nýbrž se fotbalem bavit a diváky na tribuně. Chtěl 
bych poděkovat všem hráčům za vzornou 
reprezentaci obce a trenéru Vlastimilu Lysákovi 
jaké dal mužstvo dohromady.   
 Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
hráčům, funkcionářům výboru fotbalového klubu, 
klukům z „B“ mužstva, mým spolupracovníkům 
Luboši Ryšánkovi, Marku Šilerovi a Miroslavu 
Šilerovi. Dále všem fandům a divákům. A hlavně 
manželkám a přítelkyním za toleranci a 
pochopení, bez nich se totiž fotbal také nedá hrát. 
 Přeji Vám pěknou dovolenou, odpočiňte si 
od fotbalu a v srpnu se opět sejdeme při novém 
soutěžním ročníku 2014/2015.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Fotbalisté se činili i mimo hru 
 

Rekonstrukce travnaté plochy 
 
V letní přestávce, kdy si hráči užívali zasloužené 
dovolené v našem fotbalovém areálu proběhlo 
několik úprav. Jako první úprava byla 
rekonstrukce travnaté plochy. Ve středu 3. 
července byla provedena letní rekonstrukce 
travnatého hřiště v podobě provzdušnění a podsetí 
travním semenem, kterou prováděla firma 
SPORTOVNÍ TRAVNATÉ PLOCHY Ing. Jan 
Rouzek. Hrací plocha byla nabodána ostrými 
hroty, aby se trávník provzdušnil a do trávníku 
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bylo naseto 120 kg travního semene. V následující 
době mělo hřiště odpočinek a poprvé se na něm 
fotbalisti představili v sobotu 26. července, kdy 
byl uspořádán tradiční pohárový turnaj. Přípravné 
období „A“ mužstva probíhalo na hřišti ve 
Zbýšově, za což patří zbýšovským funkcionářům 
velký dík. 
 
 
Předláždění střídačky hostů 
 
 

Další úpravou v našem sportovním areálu bylo 
předláždění hostující střídačky, která už byla ve 
špatném a nevyhovujícím stavu. Dlažba byla 
rozjetá, obrubníky nedržely při sobě, zkrátka to 
chtělo opravu. Nakoupili jsme šest metrových 
obrubníků a venkovní dlaždice o velikosti 50 x 50 
cm. Nejprve byly odstraněny staré dlaždice a 

posléze byly vytáhány staré obrubníky a poté 
následovala úprava terénu. Když tohle všechno 
bylo nachystané, mohlo se začít s pokládkou. 
Celou akci měl pod palcem hráč „A“ mužstva 
Miroslav Bílek a k ruce mu byl nápomocen Kamil 
Beneš. S pokládkou jsme začali v pondělí 21. 

Července, ale bohužel nás zradilo počasí a tak 
jsme nemohli pokračovat v započaté práci. 
V úterý 22. Července k nám bylo počasí 
moudřejší a mohli jsme vše dotáhnout do 
zdárného konce a nachystat pohárový turnaj a 

novou sezónu 2014/2015.  
 
Výmalba kabin 
 
Další úprava se týkala vnitřních prostor kabin. 
Ono léta běží a nic nevydrží věčně, a tak jsme se 
dali do malování šaten. Pro tento rok jsme si 

vytýčili dvě 
místnosti – 
hlavní vchod 
a jednu šatnu 
hostů. Malba 
už volala po 
malíři, stěny 

byly 
popraskané, 

někde 
okopané rohy 

(hlavně 
v šatně pro hosty), v chodbě šaten byl popraskaný 
strop ze sádrokartonu. Bylo nutno seškrábat starou 
malbu a na sádrování toho bylo také hodně. 
Vestibul kabin jsme vymalovali do žluta a šatnu 
hostů klasicky bílou barvou. Práce na malování 
začaly ve čtvrtek 17. července a vše bylo 
dokončeno již v pondělí 21. července. Poté 
následovalo uklízení a umývání oken, bylo třeba 
vydrhnout dlažbu a vše zpátky nastěhovat, aby do 
pohárového turnaje a do nové sezóny bylo vše tak, 
jak má být. 
 
                                              Výbor oddílu kopané

 
 
 



19 
 

Hospodaření obce 
 

  
PŘÍJMY ROKU 2014 

návrh 
rozpo čtu 

2014 
upravený skute čnost 

1. pol. 2014 

1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé činnosti -sdílená část 1240300 1240300 658798,00 
1112 daň z příj. fyz. osob od podnikatelů-sdílená část  30000 30000 9418,00 
1113 daň z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba 136000 136000 75030,00 
1121 daň z příjmu právnických osob 1318000 1318000 598293,00 
1122 dan z příjmu 93900 130900 93860,00 
1211 daň z přidané hodnoty - (DPH) 2700000 2700000 1511884,00 
1340 poplatek za komunální odpad 312000 313500 312546,00 
1341 poplatek ze psů 16600 16600 14200,00 
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 1000 1000 600,00 
1351 odvod z výtěžku provozování loterií 25000 25000 10654,00 
1355 odvod z loterií 50000 50000 49137,24 
1361 správní poplatky 12000 12000 2950,00 
1511 daň z nemovitosti 778000 778000 511745,00 

  celkem 6712800 6751300 3849115,24 

třída 4. - p řijaté dotace 
4111 neinv. přijaté dotace ze SR volbyÚZ 98008 0 19500 19500,00 
4112 neinv. přijaté dotace ze SR (státní správa) 125700 125700 62880,00 
4116 neinv. přijaté dotace ze SR (ÚZ 13101) 325000 457000 124070,00 
4134 převody z rozpočtových účtů (+ charita) 744100 744100 347900,00 
4139 ostatní převody z vlastních fondů 46900 46900 17864,00 

  celkem 1241700 1393200 572214,00 
  celkem t řída 1. a třída 4. 7954500 8144500 4421329,24 

třída 2. nedaňové p říjmy 
1012 2131 příjmy z pronájmů pozemků 13200 13200 0,00 
2119 2343 příjmy z úhrad těžebního průmyslu 84700 84700 84676,00 
2310 2132 příjmy z pronájmu ost. nem.  0 200 56,00 
2310 2324 přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku 9300 9300 9266,00 
2310 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku 0 0 0,00 
2321 2111 odvádění odpadních vod 366300 366300 297700,00 
3119 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova ZŠ 10000 10000 10000,00 
3314 2111 příjmy z poplatku v obecní knihovně 200 200 100,00 
3399 2112 příjmy z prodeje zboží 2700 2700 1350,00 
3631 2324 veřejné osvětlení 0 0 0,00 
3632 2111 pohřebnictví 9500 9500 8136,00 
3633 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí - plynofikace 175200 175200 175150,00 
3639 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 2000 2000 0,00 
3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 5200 5200 2957,00 
3639 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí 106600 106600 54850,00 
3639 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0,00 
3639 2321 přijaté neinvestiční dary 20000 20000 20000,00 
3725 2111 příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 29000 29000 16070,50 
3729 2212 sankční platby př. od jiných subjektů 0 0 0,00 
6310 2141 příjmy z úroků 1100 1100 488,85 
6310 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 100 10,80 

  ce l k e m 835100 835300 680811,15 

  PŘÍJMY CELKEM 8789600  8979800 5102140,39 
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VÝDAJE ROKU 2014 návrh 

2014 úprava  skut. 1. pol. 
2014 

1014 Zemědělství 8000 8000 3751,00 
  Doprava: 164800 164900 34900,00 

2212 silnice 50000 50000 0,00 
2219 chodníky 80000 80000 0,00 
2221 dopravní obslužnost 34800 34900 34900,00 

  Vodní hospodá řství: 1670000 1790000 399132,89 
2310 pitná voda 800000 800000 8149,00 
2321 kanalizace 870000 990000 390983,89 
3119 Školství: 580000 580000 442842,00 
3314 Činnosti knihovnické: 13000 13000 2196,00 
3319 Ostatní záležitosti kultury: 10000 10000 3957,00 
3341 Místní rozhlas: 21900 22200 2140,00 
3399 Záležitosti kultury, církví a sd ěl. post ředků: 92000 92000 8609,00 
3419 Tělovýchova a zájmová činnost: 100000 100000 100000,00 
3429 Ostatní zájmová činnost: 100000 100000 45385,00 
3631 Veřejné osv ětlení: 352000 352000 125540,00 
3632 Pohřebnictví: 25000 25000 20260,00 
3633 Plynofikace: 95100 95100 95002,00 
3639 Komunální služba a územní rozvoj: 1622000 1805800 713455,40 

  Ochrana životního prost ředí: 528000 528000 259388,32 
3721 nebezpečný odpad 8000 8000 4382,00 
3722 komunální odpad 450000 450000 222342,00 
3723 ostatní odpad (kontejnery) 70000 70000 32664,32 
3745 Péče o vzhled obce a ve řejnou zele ň: 65000 45000 3249,00 
4329 Sociální pomoc d ětem: 12000 12000 9000,00 
4356 Denní stacioná ře a centra den. služeb 0 15000 14904 
5512 Požární ochrana - dobrovolná část: 77000 77000 29143,00 
6112 Zastupitelstva obcí: 837800 839800 346798,86 

  Volby: 0 19500 9900,00 
6115   0 19500 9900,00 
6118   0 0 0,00 

  Činnost místní správy: 2342500 2212000 1082733,37 
6171 vlastní činnost 1422800 1282000 613066,67 
6310 služby peněžních ústavů 11000 11000 5150,70 
6320 pojištění budov a zařízení 23800 34100 4892,00 
6330 převody vlastním fondům 791000 791000 365764,00 
6399 daň z příjmu právnických osob 93900 93900 93860,00 

  Všeobecná pokladna: 26300 26300 17040,60 
2321 úroky ČOV - ČS, a.s. Prostějov 26300 26300 17040,60 

  Finan ční vypo řádání: 7200 7200 7139,00 
  VÝDAJE CELKEM 8749600  8939800 3776466,44 
  Třída 8. - financování - saldo: -40000  -40000 -320000,00 

8115 změna stavu krátkodobých prostředků -600000 -600000 0,00 
8124 splácení dlouhodobých půjček 640000 640000 320000,00 
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