
 

VÁŽANSKÝ HLÁSEK č.55 
 

Slovo starosty 

 
Vážení občané, čtěte a studujte pozorně: 

A je to tady. Ve čtvrtek dne 27.6.2004 se uskutečnilo první jednání starostů slavkovského 
regionu s pracovníky Kordis JmK, kteří mají na starosti Integrovaný dopravní systém 
Jihomoravského kraje. Na tomto jednání představili pracovníci Kordisu koncept členění 
tarifních zón a síť linek integrovaného dopravního systému (IDS) a to její 2. etapu, která 
zahrnuje oblast Slavkovska tj. obce Hostěrádky-Rešov, Zbýšov, Šaratice, Otnice, 
Hrušky, K řenovice, Vážany nad Litavou, Milešovice, Lovčičky, Bošovice, Slavkov u Brna 
a oblast Sokolnicka tj. obce Sokolnice, Újezd u Brna a dále obce Velké Hostěrádky a 
Dambořice. Ty obce, které nejsou vyjmenované se druhá etapa zatím netýká. Přijdou na řadu 
později. 
Co to je integrovaný dopravní systém (IDS)? Je to takový způsob zajištění veřejné dopravy 
v území, v němž jednotlivé druhy dopravy vzájemně spolupracují a vytvářejí tak přehledný a 
jednoduchý systém vzájemně provázaných linek (autobusová doprava - vlaková doprava - 
městská hromadná doprava) s jednotným tarifem, přepravními podmínkami a pravidelnými 
intervaly mezi spoji.  
Všechny spoje budou ukončeny v uzlovém bodě. To znamená, že občané z obcí Dambořice, 
Velké Hostěrádky, Otnice, Bošovice, Lovčičky, Milešovice, Šaratice budou jezdit na vlakové 
nádraží v Sokolnicích, občané obce Vážany nad Litavou a Hrušky budou jezdit na vlakové 
nádraží Křenovice horní nádraží, něco Křenovice dolní nádraží a dále vlakové nádraží 
Slavkov u Brna. Všechny obce, které tato 2. etapa postihne nebudou mít přímé spojení s 
Brnem tzn., že bude zrušeno přímé autobusové spojení Vážany nad Litavou - Brno, Lovčičky - 
Brno, Milešovice - Brno, Dambořice - Brno.  
Obcí Vážany nad Litavou bude jezdit spoj označený číslem 620 na trase Slavkov u Brna - 
Vážany nad Litavou - Hrušky - Křenovice a zpět s návazností především na vlakové 
spojení. Obec je zařazena do 5. tarifní zóny. A cena jízdného? Pokud pojede občan pouze do 
Slavkova a zpět měl by zaplatit podle návrhu jednorázovou jízdenku ve výši 6,- Kč, předplatní 
ve výši 5,- Kč (dnes stojí jízdenka 8,- Kč). Bude-li občan cestovat do Brna zaplatí podle 
návrhu jednorázovou přestupní jízdenku ve výši 29,- Kč. Tato jízdenka bude platit 120 minut a 
bude platit jak na autobus tak na vlak či městskou hromadnou dopravu (dnes stojí jízdenka 
26,- Kč a k tomu si musíte v Brně koupit jízdenku na městskou hromadnou dopravu).  
V příloze dnešního hlásku Vám předkládám materiál, který jsem obdržel na jednání ve 
Slavkově u Brna. Jedná se o koncept členění tarifních zón a především o rámcový návrh 
jízdních řádů na autobus a vlak. Novinkou v jízdním řadu je zavedení čtyř párů nových spojů v 
sobotu a neděli.  Od kdy má nový systém dopravy vejít v platnost není zatím upřesněn, ale 
počítá se, že celý systém začne platit od 1.1.2005.  
Vážení občané, žádám Vás o řádné prostudování předložených materiálů, zejména 
jízdních řádů. Byl bych nerad, kdyby jste pouze nadávali na obecní úřad, já tyto 
materiály vidím tak poprvé jako vy. Až vychladnou Vaše horké hlavy a prostudujete si 
přiložené materiály, žádám Vás o písemné připomínky k jízdnímu řádu autobusové linky 
číslo 620. Své písemné připomínky odevzdejte do 20.7.2004 na Obecní úřad Vážany nad 
Litavou. Bude-li mít někdo dotaz nechť se obrátí na obecní úřad. Pokud budu vědět odpovím. 
Nebo se můžete přímo ptát pracovníků Kordis JmK, telefon 543426651.  

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce
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Z jednání Zastupitelstva obce: 

Zápis číslo 7/2004 ze dne 19.5.2004 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

a. zápis číslo 11/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 28.4.2004, 
kde bylo projednáno: dotace z PRV schválené Krajským zastupitelstvem JmK na rok 2004, 
dofinancování půdní vestavby nad OÚ úvěrem od ČS, a.s. Prostějov, nepeněžitý vklad do 
majetku společnosti Vak Vyškov, a.s., delegování zástupce na valnou hromadu Vak Vyškov, 
a.s., delegování zástupce na valnou hromadu Respono, a.s. Vyškov, bezplatný převod 
pozemků na obec, žádost o pronájem obecních pozemků (orná půda) k podnikání, prodej 
obecních pozemků na stavbu garáží u Lípy, žádost p. Lelitovského Aleše o přidělení 
stavebního pozemku na stavbu garáže u Lípy, žádost o sponzoring, pronájem nebytových 
prostor (část pozemku p.č. 209) pro p. Davida Nováka, udělení výjimky z počtu žáků pro ZŠ 
Vážany nad Litavou na šk. rok 2004/2005, žádost p. Ludína a p. Brezovské o pozemek na 
stavbu garáže v blízkosti ČOV, seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 03/2004, různé 
- neoprávněné napojení na elektroinstalaci obce, byla udělána anketa ohledně kabelové 
televize v obci - vrátilo se zpět 50 lístků, zajistit volby do Evropského parlamentu. 

b. výsledek hospodaření obce za rok 2003, 
c. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2003, 
d. zprávu o hospodaření ZŠ Vážany nad Litavou, rozdělení hospodářského výsledku ve výši 

9.900,- Kč 
do fondu odměn a 39.936,99 Kč zapojit do rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2004, 

e. nápravná opatření pro příspěvkovou organizaci základní škola, 
f. odměny v celkové výši 1.500,- Kč členům volební komise pro volby do Evropského 

parlamentu,  
g. rozpočtové opatření číslo 1/2004, 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

a. zápis číslo 11/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 28.4.2004, 
b. výsledek hospodaření obce za rok 2003, 
c. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2003, 
d. zprávu o hospodaření ZŠ Vážany nad Litavou a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za 

rok 2003,  
e. návrh odměny členům volební komise pro volby do Evropského parlamentu,  
f. rozpočtové opatření číslo 1/2004,  
g. informace z OÚ za období duben - květen 2004, 
h. diskusi občanů. 

Informace z Obecního úřadu: 

za období duben - červen 2004 

* proveden přezkoumání hospodaření obce za rok 2003, 
* proběhl odvod branců, 
* proběhlo jednání s Vak Vyškov, 
* proběhlo jednání ohledně čerpací stanice u mlýna, 
* proběhlo čištění obce SÚS Vyškov po zimě, 
* byl postaven nový chodník vedle domu p. Chudáčkové - zničen povodní v roce 1990,  
* opraven chodník před domem p. Cigánkové, 
* vydláždění před Lidovým domem, 
* proběhlo jednání ohledně zákona o zadávání veřejných zakázek po vstupu do EU, 

Stránka č. 2 z 10hlasek55

15.1.2009file://C:\vazanynadlitavou\source\documents\reporter\hlasek55.html



* proběhlo jednání ohledně zákona o evidenci obyvatel po vstupu do EU, 
* proběhl konzultační den s pracovníky JmK ohledně účtování v roce 2004, 
* proběhlo jednání ohledně zákona o správních poplatcích, 
* proběhlo jednání s ČS, a.s. Prostějov,  
* proběhlo jednání s Českým telecomem, a.s., 
* proběhlo řadu stavebních řízení na obci, 
* proběhlo jednání s pracovníky MěÚ Slavkov u Brna odbor životního prostředí, 
* proběhlo předání samostatně hospodařících rolníků do Slavkova u Brna na živnostenský 
úřad,  
* příprava voleb a volby do Evropského parlamentu, 
* proběhlo jednání na Pozemkovém úřadu ve Vyškově ohledně pozemkových úprav v obci, 
* předvolání k Okresnímu soudu ve Vyškově ohledně žaloby města Slavkov u Brna proti obci 
Vážany, 
* proběhlo jednání v ČS, a.s. Prostějov, 
* proběhlo jednání starostů slavkovského regionu s pracovníky Kordis ohledně zavedení IDS, 
* proběhlo slavnostní vyřazení předškoláků v MŠ, 
* ukončení školního roku. 

 
Rozbor hospodaření obce Vážany nad Litavou za rok 2003: 

 
Před projednáním v zastupitelstvu obce byl rozbor hospodaření obce za rok 2003 zveřejněn na 
úřední desce po dobu 15 dnů. 
Celkové příjmy obce činí 6.183.246,35 Kč, výdaje obce činí 5.557.603,65 Kč. Saldo 
příjmů a výdajů činí 625.642,70 Kč.  

V roce 2003 bylo schváleno celkem šest rozpočtových opatření. Rozpočtovým opatřením se 
upravuje schválený rozpočet daného roku a to v souladu s § 16 zákona číslo 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, především v oblasti dotací a plnění příjmových a 
výdajových stránkách rozpočtu. Plnění rozpočtu odráží změny schválené rozpočtovým 
opatřením.  

Příjmová stránka obce.  

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti činí 716.119,- Kč a byla splněna na 98,78 %, 
což představuje nárůst oproti stejnému období roku 2002 o 8,8 %. Daň z příjmu fyzických 
osob ze samostatné činnosti činí 153.931,- Kč a byla splněna na 110,74 %, což představuje 
propad oproti stejnému období roku 2002 o 0,8 %. Daň z příjmu fyzických osob vybíranou 
zvláštní sazbou činí 46.984,- Kč a byla splněna na 78,31 %, což představuje propad oproti 
stejnému období roku 2002 o 5,9 %. Daň z příjmu právnických osob činí 810.650,- Kč a byla 
splněna na 99,99 %, což představuje nárůst oproti stejnému období roku 2002 o 10,0 %. Daň z 
přidané hodnoty činí 1.221.496,- Kč a byla splněna na 99,31 %, což představuje nárůst oproti 
stejnému období roku 2002 o 7,3 %. Poplatek za komunální odpad činí 212.015,- Kč a byl 
splněn na 100,01 %. V této oblasti nemá obec dlužníky. Poplatek ze psů činí 13.500,- Kč a byl 
splněn na 103,85 %. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí 13.865,- Kč a byl splněn 
na 126,05 %. Poplatek ze vstupného činí 1.463,- Kč a byl splněn na 146,30 %. Místní poplatek 
- provoz automatů dle vyhlášky činí 45.000,- Kč a byl splněn na 112,50 %. Odvod z výtěžku 
provozování automatů činí 19.999,40 Kč a byl splněn na 100,00 %. Správní poplatek činí 
35.730,- Kč a byl splněn na 102,09 %. Daň z nemovitosti činí 536.281,- Kč a byla splněna na 
115,88 %, což představuje nárůst oproti stejnému období roku 2002 o 18,1 %. Daňové příjmy 
celkem činí 3.827.033,40 Kč a byly splněny na 101,80 %, což představuje nárůst oproti roku 
2002 o 9,4 %.  
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Nedaňové příjmy tvoří příjmy úhrad vydobytých prostor ve výši 21.015,- Kč, příjmy z prodeje 
zboží ve výši 3.300,- Kč, odvádění odpadních vod a nájemné ve výši 189.700,- Kč, poplatek v 
předškolním zařízení ve výši 25.750,- Kč, přijaté nekapitálové příspěvky ve výši 48.050,60 
Kč, příjmy z poskytovaných služeb knihovna ve výši 105,- Kč, pohřebnictví ve výši 4.640,- 
Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 13.523,- Kč, příjmy z pronájmu nemovitostí ve výši 
79.500,- Kč, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ve výši 335.900,- Kč, příjmy z 
poskytnutých služeb zeleň ve výši 15.000,- Kč, civilní obrany ve výši 2.400,- Kč, příjmy z 
úroků ve výši 2.846,35,- Kč. Nekapitálové příjmy celkem činí 741.729,95 Kč a byly splněny 
na 99,91 %. Jeden občan nemá uhrazený poplatek za odvádění odpadních vod.  

Další příjem obce tvoří kapitálové příjmy, dotace ze SR, z Úřadu práce, převod z fondu 
hospodářské činnosti a nově dotace od kraje pro oblast školství. Kapitálové příjmy činí 
40.000,- Kč, neinvestiční přijaté dotace ze SR na referendum činí 19.000,- Kč, dotace na 
výkon státní správy a školství činí 45.700,- Kč, dotace z Úřadu práce činí 2.000,- Kč, dotace 
Program obnovy venkova ve výši 200.000,- Kč, neinvestiční přijaté dotace od Jihomoravského 
kraje (MŠMT) do oblasti školství činí 1.258.000,- Kč, převod z fondu hospodářské činnosti 
činí 49.783,- Kč. Celkové přijaté kapitálové příjmy a dotace činí 1.614.483,- Kč a byly 
splněny na 100,05 %. Dotace pro oblast školství účtem obce pouze protékají a převádí se na 
účet příspěvkové organizace ZŠ. Veškeré dotace jsou účelově vázané a podléhají finančnímu 
vypořádání.  

Celkové příjmy obce byly splněny na 101,11 %.  

Výdajová stránka obce:  

Výdaje jsou adekvátní k plnění příjmové stránky rozpočtu obce. Jednotlivé kapitoly 
nevybočují od rozpočtových opatření schváleného rozpočtu.  

Zemědělství: do kapitoly zemědělství je zahrnuta deratizace obce tj. hubení hlodavců a v roce 
2003 i hubení sršňů, kde výdaje činí 7.308,- Kč, což představuje plnění na 100,11 %. Vnitřní 
obchod, turismus: do této kapitoly patří především propagace obce v rámci Sdružení obcí 
Ždánický les a Politaví, výdaje nejsou žádné. Doprava: zahrnuje výdaje na ztrátové linky v 
rámci slavkovského regionu. Dopravní obslužnost činí 27.798,- Kč, což představuje plnění na 
99,09 %. Vodní hospodářství: zahrnuje opravy a udržování pitné vody ve výši 3.316,30 Kč, 
nákup služeb s provozováním ČOV ve výši 271.316,- Kč, oprava a udržování kanalizace ve 
výši 3.356,80 Kč, finanční vypořádání minulých let ve výši 1.668,25 Kč. Celkové náklady činí 
279.657,95 Kč, což představuje plnění na 100,12 %. Školství: od 1.1.2003 byla zřízena 
příspěvková organizace Základní škola Vážany nad Litavou, jejichž součástí je základní škola, 
mateřská škola, školní jídelna. Příspěvková organizace má zřízen účet na který dostává od 
obce schválené dotace. S těmito prostředky pak škola hospodaří samostatně. Obec hradí pouze 
ty výdaje, které jsou nutné k zajištění provozu budovy školy jako je nákup služeb, energie, 
plyn, voda, opravy a udržování ve výši 105.300,- Kč. Oprava stravovacího zařízení (jídelna a 
kuchyně) stálo 587.600,- Kč, neinvestiční příspěvky na školství ve výši 1.578.000,- Kč, 
neinvestiční náklady za žáky plnící povinnou školní docházku ve Slavkově u Brna ve výši 
94.953,- Kč. Celkové náklady činí 2.365.796,40 Kč, což představuje plnění na 99,57 %. 
Kultura: Výdaje na nákup knih do knihovny a odměna knihovnice činí 7.179,-Kč, což 
představuje plnění na 99,71 %, výdaje na vedení obecní kroniky činí 2000,- Kč, nákup 
materiálu činí 10.483,- Kč, nákup služeb činí 1.050,- Kč, služby občanům (vítání občánků, 
jubilea, úmrtí činí 13.399,30,- Kč. Celkové náklady na služby občanům činí 35.111,30 Kč, což 
představuje plnění na 100,03 %. Tělovýchovná jednota: příspěvky na kulturní a sportovní akce 
pořádané jinou organizací než obcí činí 30.500,- Kč, což představuje plnění na 100,00 %, 
neinvestiční dotace neziskovým organizacím do organizovaného sportu (na zastřešení 
střídaček 15.000,- Kč, nákup topidla do přísálí 10.000,- Kč a opravu parket v tělocvičně 
20.000,- Kč) celkem 45.000,- Kč, což představuje plnění na 100,0 %. Lékařská služba první 
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pomoci: příspěvek obce na zajištění této služby činí 13.248,60 Kč, což představuje plnění na 
88,32 %. Místní hospodářství: výdaje na elektrickou energii včetně veřejného osvětlení, 
údržbu plynovodu, komunální službu, veřejnou zeleň a sběr komunálního odpadu činí 
1.550.097,05 Kč, což představuje plnění na 100,03 %. Jedná se o výdaje na elektrickou energii 
ve výši 194.138,50 Kč, nákup služeb při údržbě plynovodu ve výši 335.900,- Kč, výdaje za 
platy zaměstnanců včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění ve výši 381.285,- Kč, na 
nákup drobného hmotného majetku ve výši 31.993,- Kč, na nákup materiálu, služeb, vody ve 
výši 100.700,80 Kč, na opravy a udržování majetku obce včetně zeleně ve výši 201.882,- Kč 
(z toho oprava v pohostinství Lidový dům činí 78.652,- Kč za zavedení plynového topení do 
sálu a 40.000,- Kč na zateplení stropu jeviště a výroba dveří), na platbu příspěvků SMO a 
Sdružení obcí Ždánický les a Politaví, Energetické sdružení ve výši 7.573,20 Kč, platba daní a 
poplatků ve výši 283,- Kč, na sběr nebezpečného, komunálního a ostatního odpadu ve výši 
293.486,10 Kč. Sociální pomoc dětem: Jedná se o humanitární pomoc postiženým dětem. 
Výdaje činí 2.000,- Kč, což představuje plnění na 100,00 %. Civilní obrana: ostatní osobní 
výdaje činí 2.400,- Kč. Na povodni postiženou obec Sloup bylo posláno 15.000,- Kč. Požární 
ochrana: výdaje na sbor dobrovolných hasičů činí 34.920,- Kč, což představuje plnění na 
99,77 % Kč. Jedná se o výdaje na předplatné tisku, nákup drobného hmotného majetku 
(hadice), nákup materiálu a oprava čerpadla PS 12 pro SDH, zajištění soutěže v požárním 
sportu. Volby: jedná se o finanční vypořádání minulých let ve výši 25.130,60 Kč. Výdaje na 
referendum o přistoupení ČR do EU činí 5.297,10 Kč. Vnitřní správa: Výdaje na vnitřní 
správu činí 1.067.963,85 Kč, což představuje plnění na 98,72 %. Jedná se o výdaje za platy 
místních zastupitelských orgánů včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění ve výši 
600.953,- Kč, platy zaměstnanců včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění ve výši 
75.127,- Kč, tisk, sbírky zákonů ve výši 13.226,40 Kč, drobný hmotný majetek ve výši 
15.200,20 Kč, nákup materiálu ve výši 47.586,20 Kč, voda ve výši 4.301,60 Kč, plyn ve výši 
46.800,- Kč, služby pošt ve výši 5.037,30 Kč, telekomunikací ve výši 34.693,05 Kč, právní a 
poradenské služby ve výši 11.350,- Kč, školení a vzdělávání ve výši 7.180,- Kč, nákup služeb 
ve výši 65.500,- Kč, opravy a udržování ve výši 9.102,30 Kč, programové vybavení ve výši 
50.647,80 Kč, cestovné ve výši 15.396,60 Kč, pohoštění ve výši 948,- Kč, služby peněžních 
ústavů ve výši 16.165,- Kč, pojištění budov a zařízení ve výši 15.893,- Kč. Všeobecná 
pokladna: Výdaje na úroky z úvěrů činí 80.802,50 Kč, což představuje plnění na 100,00 %.  

Celkové výdaje obce byly splněny na 99,55 %.  

Splácení půjček k 31.12.2003: Na splátkách a úvěrech obec uhradila celkem 514.053,10 Kč z 
toho: splátka úvěru ČMSS Praha činí 80.753,10 Kč, splátka půjčky SFŽP Praha činí 176.000,- 
Kč, splátka úvěru ČS, a.s. Prostějov činí 40.000,- Kč, splátka půjčky MF ČR činí 217.300,- 
Kč. Závazky k 31.12.2003 (neuhrazené faktury) všechny faktury jsou uhrazeny.  

Nesplacené úvěry a půjčky za plynofikaci obce a stavbu ČOV stav k 
31.12.2003: 

* úvěr u ČMSS, a.s. Praha ve výši 634.171,- Kč, zůstatek k 31.12.2003 ve výši 298.591,90 Kč, 
 
* půjčka u SFŽP Praha ve výši 1.217.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2003 ve výši 513.000,- Kč 
* půjčka u MFČR Praha ve výši 2.173.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2003 ve výši 1.738.400,- Kč, 
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 1.000.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2003 ve výši 920.000,- 
Kč. 
Krajský úřad Jihomoravského kraje provedl dne 31.3.2004 přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2003 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledků 
provedeného přezkoumání hospodaření obce za rok 2003 v souladu s § 3 a § 4 vyhlášky MF 
číslo 41/2002 Sb., v platném znění byly zjištěny drobné nedostatky, ale obec hospodařila podle 
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rozpočtu a nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani neúplnost, neprůkaznost nebo 
nesprávnost vedení účetnictví. 
Důsledným naplňováním příjmových a výdajových položek rozpočtu, obec hospodařila v roce 
2003 bez větších problémů a dobře se vyrovnala se svěřenými prostředky a zabezpečila 
základní potřeby obce a služeb občanům. Ukazatel zadluženosti obce činí 9,62 %. Oproti roku 
2002, kdy byla zadluženost obce 14,70 %, se tento ukazatel zadluženosti snížil o 5,08 %.  

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 

Ve dnech 11. 6.2004 a 12.6.2004 proběhli v celé EU volby do Evropského parlamentu. Byli to vůbec 
první volby, které se na území ČR konaly.  
Jak to všechno dopadlo v obci Vážany nad Litavou:  

V seznamu bylo zapsáno celkem 521 oprávněných voličů. Voleb se zúčastnilo 187 voličů, kteří 
odevzdali 187 platných hlasů. Volební účast tak činí 35,89 %. Ve volbách občané volily celkem 
17 stran a hnutí z celkového počtu 31.  
Pořadí stran a hnutí: 

Dana Hrabovská
předsedkyně komise

VIII. Kv ětinový den 

Dne 12. května 2004 se uskutečnil již VIII. Kv ětinový den, kterou pořádá Liga proti rakovině 
Praha. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, na výchovu k 
nekuřáctví, na podporu činnosti kolektivních členských organizací, na rekondiční pobyty 
onkologických pacientů, na podporu odborného onkologického tisku a výzkumných projektů. 
Letos byl zaměřen na téma "pánové, pozor na rakovinu prostaty".  
Do této akce se již počtvrté zapojila i Obec Vážany nad Litavou. Celkem bylo rozdáno 150 ks 
měsíčku lékařského (v roce 2003 to bylo 100 ks) za minimální cenu 20,- Kč za jednu květinku. 

1. KSČM 49 hlasů
2. KDU-ČSL 43 hlasů
3. ODS 32 hlasů
4. Nezávislí (Vladimír Železný) 17 hlasů
5. ČSSD 12 hlasů
6. Strana zelených 10 hlasů
7. Sdružení nezávislých a Evropští dem. 8 hlasů 
8. Strana venkova 3 hlasy
9. - 12. Sdružení nestraníků 2 hlasy

Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě 2 hlasy
Pravý Blok 2 hlasy
Nezávislá iniciativa (NEI) 2 hlasy

13. - 17. Masarykova demokratická strana 1 hlas
Balbínova poetická strana 1 hlas
Strana zdravého rozumu 1 hlas
Unie liberálních demokratů 1 hlas
Republikáni Miroslava Sládka 1 hlas
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Finanční sbírkou bylo vybráno 4.610,- Kč tj. pr ůměr za jednu květinku 30,70 Kč. Finanční 
prostředky byly odeslány prostřednictvím účtu ČSOB Brno na účet Ligy proti rakovině. V 
roce 2003 bylo vybráno celkem 3.140,- Kč. Všem, kteří přispěli na boj proti rakovině srdečně 
děkujeme.  

- oú -

ANKETA - Kabelová televize v obci ANO či NE:  

Ve Vážanském hlásku číslo 54 jste obdrželi anketní lístek zda kabelovou televizi v obci ano či 
ne. Především se omlouvám za tiskovou chybu. Místo "příspěvek občana do 5.000,- Kč" mělo 
být "příspěvek na jeden dům do 5.000,- Kč".  
Na obecní úřad se vrátilo celkem pouze 50 anketních lístků, z toho 32 anketních lístků 
řeklo ANO a 18 anketních lístků řeklo NE. Kabelová televize v obci zatím nebude. 
Ankety se nezúčastnilo ani polovina domácností. Každá domácnost se mohla vyjádřit, zda-li je 
či není o kabelovou televizi zájem. Všem, kteří se zúčastnili velice děkuji. Děkuji i těm, kteří 
se nezúčastnili.  

Ing. Jaroslav Řezáč 
starosta obce

Jak budeme cestovat do Evropské unie: 

Dne 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Jak však budeme cestovat a 
do kdy nám platí naše doklady říká tento příspěvek. 

Cestovní pas I po vstupu ČR do EU je možno použít pro cestování všechny vzory cestovních 
pasů České republiky, pokud jim neskončila doba platnosti. Česká republika má 3 druhy 
platných cestovních pasů. Jedná se o cestovní pas vzor 93 bez strojově čitelných údajů se 
samolepící fólií a deskami zelené barvy, cestovní pas vzor 98 bez strojově čitelných údajů s 
termoplastickou folií s hologramem přes pravý dolní roh fotografie a deskami zelené barvy a 
cestovní pas vzor 2000 se strojově čitelnými údaji, tištěnou podobou držitele a deskami v 
barvě burgundské červeně. Doba platnosti cestovního pasu je vyznačena na jeho datové 
stránce. Nový vzor cestovního pasu ČR s vyznačením příslušnosti k Evropské unii se začne 
vydávat v roce 2005.  

Občanský průkaz Pro cestování v rámci členských států Evropské unie je možno také použít 
všechny dosud platné vzory občanských průkazů České republiky typu karta, pokud jim 
neskončila doba platnosti. Česká republika má 3 druhy platných občanských průkazů typu 
karta. Jedná se o občanský průkaz vzor 93 bez strojově čitelných údajů a s lepenou fotografií 
držitele, občanský průkaz vzor 96 bez strojově čitelných údajů s hologramem přes pravý okraj 
lepené fotografie držitele a občanský průkaz vzor 2000 se strojově čitelnými údaji a tištěnou 
podobou držitele. Doba platnosti občanského průkazu je vyznačena na titulní straně v dolní 
části datových položek. Pro jistotu si vezměte i cestovní pas. Nový vzor občanského průkazu s 
anglickým a francouzským překladem názvů položek se začne se začne vydávat v roce 2005.  

Řidičský průkaz V České republice se po jejím vstupu do Evropské unie bude vydávat nový 
řidičský průkaz podle vzoru Evropských společenství v provedení plastové karty o velikosti 54 
mm x 86 mm, tj. pro představu velikost telefonních nebo bankovních karet. Bude 
růžovomodré barvy a bude označen nápisem "ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ČESKÉ REPUBLIKY", 
logem Evropské unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu "CZ". Řidičské průkazy 
vydané od 1.7.1964 do 30.4.2004 jsou platné ve všech členských státech Evropské unie. Jejich 
výměna bude probíhat podle následující tabulky.  
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Nový řidičský průkaz bude vydáván na dobu 10 let a to z důvodu životnosti a čitelnosti 
plastové karty. 

Všechny uvedené doklady tj. cestovní pas, občanský průkaz a řidičský průkaz vydávají 
úřady obcí s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad ve Slavkově u Brna.  

Zdroj: Veřejná správa, týdeník vlády ČR 

Ochrana zvěře: 

Odbor životního prostředí - státní správa myslivosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna, 
coby pověřený úřad, upozorňuje občany obce Vážany nad Litavou na existenci zákona číslo 
449/2001 Sb., o myslivosti a zejména na jeho pasáže o ochraně zvěře před škodlivými zásahy 
lidí, před volně pobíhajícími domácími zvířaty, ochraně životních podmínek zvěře a zajištění 
klidu v honitbě. 
Orgán státní správy myslivosti může na žádost uživatele honitby nařídit přiměřené omezení 
nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejich částí - zejména v době hnízdění, kladení a odchovu 
mláďat. Pro každou honitbu jsou ustanoveny myslivecké stráže, které jsou vybaveny statutem 
veřejného činitele a oprávněny zasahovat tam. Kde je porušován zákon číslo 449/2001 Sb., o 
myslivosti. 
Aby omezení vstupu do honitby v obci Vážany nad Litavou nemuselo být rozhodnutím 
nařízeno, žádá Obecní úřad Vážany nad Litavou všechny občany, aby své psy vodili do 
přírody výhradně upoutané na vodítku a zamezili jejich volnému pobíhání a štvaní zvěře. Zde 
je nutné připomenou platnou Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 
1/2001 o chovu psů, kde v článku II. se hovoří o povinnosti chovatelů psů. Současně 
připomínáme, že i zbytečná jízda na motocyklech a na koních na polních cestách vyvolává u 
zvěře stres končící často úhynem štvavé zvěře. 
Obecní úřad vyslovuje přesvědčení, že všichni občané pochopí záměr obce dodržovat zákony 
a vyhlášky a svým ukázněným chováním umožní zvěři vyvedení mláďat v klidném prostředí. 
Bude to drobný příspěvek každého z nás ochraně přírody a dokladem kulturnosti občanů obce. 

Zdeněk Mařík Ing. Jaroslav Řezáč 
životní prostředí MěÚ Slavkov u Brna starosta obce 

Rybářské lístky po novu: 

Zákon číslo 99/2004 Sb., o rybářství, zrušil ve svých ustanoveních zákon číslo 102/1963 Sb., 
o rybářství, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášku číslo 103/1963 Sb. 
V nové prováděcí vyhlášce je uvedeno, že rybářské lístky se vydávají na rok, tři roky a nově 
také na deset let. Zásadní změnou oproti dřívějším předpisům je, že je vydávají pouze 
úřady obcí s rozšířenou působností. To znamená, že si rybáři nepůjdou pro rybářský 
lístek na Obecní úřad ve Vážanech nad Litavou, kde vyřízení trvá několik minut, ale na 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, kde vyřízení bude trvat trochu 
déle. K tomu bude potřebovat vyplnit a předložit žádost. Dále je zapotřebí přičíst cestu do 
Slavkova a zpět.  
Rybářské lístky vydané podle dřívějších předpisů a před nabytím účinnosti zákona číslo 
99/2004 Sb., tj. od dubna roku 2004, umožňují rybařit jejich držitelům po dobu jejich 

Řidičský průkaz vydáván od - dopovinná výměna do

od 1.7.1964 do 31.12.1993 do 31.12.2007

od 1.1.1994 do 31.12.2000 do 31.12.2010

od 1.1.2001 do 30.04.2004 do 31.12.2013

Stránka č. 8 z 10hlasek55

15.1.2009file://C:\vazanynadlitavou\source\documents\reporter\hlasek55.html



platnosti.  

- oú -

Zemědělci se musí znovu zaevidovat: 

S účinností od 1.5.2004 byl novelizován zákon o zemědělství. Zákon číslo 85/2004 Sb., 
kterým se mění zákon číslo 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nově 
upravuje vymezení zemědělské výroby a zemědělského podnikatele, stanovuje podmínky a 
povinnosti fyzickým i právnickým osobám, které chtějí v zemědělství podnikat a upravuje 
postup při jejich zaevidování.  
Podle přechodných ustanovení zákona osvědčení vydaná samostatně hospodařícím rolníkům 
podle zákona číslo 105/1990 Sb., platí 5 let od účinnosti zákona (do 1.5.2009), a tyto osoby se 
považují za osoby podnikající v zemědělství.  
Pokud se tyto osoby ve lhůtě do 1 roku od účinnosti zákona (do 1.5.2005) zaevidují na 
příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, budou považovány za zemědělského 
podnikatele, evidence bude provedena bez úhrady správního poplatku a dokládání odborné 
způsobilosti. K žádosti je třeba doložit aktuální výpis z Rejstříku trestů.  
Právnické osoby, dosud podnikající v zemědělství pouze na základě zápisu do obchodního 
rejstříku, mají povinnost se zaevidovat na příslušném úřadě, přičemž musí prostřednictvím 
odpovědného zástupce pro konkrétní zemědělskou výrobu splnit odbornou způsobilost 
požadovanou zákonem. Bezúhonnost odpovědného zástupce je samozřejmostí. 
Evidence se týká i osob provozujících na základě živnostenského oprávnění činnosti, které 
jsou zemědělskou výrobou podle zákona o zemědělství a do doby účinnosti novely byly 
živnostmi. Tyto osoby jsou povinny se ve lhůtě do 1.5.2005 zaevidovat na příslušném úřadě, 
jinak jim oprávnění k provozování těchto činností zanikne. Do doby splnění povinnosti 
zaevidovat se je živnostenský list průkazem oprávnění příslušného zemědělského podnikatele 
k provozování zemědělské výroby. 
Agenda na úseku "podnikání v zemědělství" byla svěřena obecním úřadům obcí s rozšířenou 
působností. Příslušným pověřeným úřadem je Městský úřad ve Slavkově u Brna odbor 
obecní živnostenský úřad. Tento úřad již převzal veškerou evidenci dotčených osob 
evidovaných samostatně hospodařících rolníků od Obecního úřadu ve Vážanech nad Litavou.  

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

ČZS Vážany nad Litavou radí: Zahrádkářův letní kalendář 

Závlaha ovocných dřevin 
Ovocné dřeviny potřebují v létě hodně vody pro současnou úrodu i k založení úrody na příští 
rok. K tomu, aby strom vodu co nejlépe využil, je důležitý způsob závlahy. Vodu a s ní živiny 
přijímají jemné kořínky, které jsou rozloženy v půdě přibližně po obvodu koruny, závlahová 
voda proto musí směřovat do této oblasti. Vhodné je udělat po obvodu koruny mělkou rýhu a 
do ní vodu napouštět tak, aby se stačila vsáknout. K většině kořenů musí totiž proniknout do 
velké hloubky. U většího stromu jsou potřeba až hektolitry vody. 

Co po bramborách ? 
Nať raných brambor zvadla, zežloutla, je čas sklidit hlízy. Na uvolněném záhonu získáme do 
podzimu další úrodu. Po bramborách hnojených organickým hnojivem zůstává půda v dobré 
síle a bez plevele. Do konce července můžeme na záhon zasadit polorané odrůdy košťálovin, 
zasít červenou řepu salátovou, čínské zelí, případně založit nový záhon jahodníku.  

Mech v trávníku 
Mech můžeme zničit pouze odstraněním příčin jeho růstu, kterým může být více, a proto i 
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příčiny likvidace jsou různé. Mech se rozšiřuje tam, kde jsou zhoršené nebo zcela nepříznivé 
podmínky pro růst trávy. Může to být nedostatek živin v půdě, půda kyselá, neúměrně vlhká 
nebo slehlá, případně příliš vlhké a stinné místo. Někdy se kombinuje více nepříznivých 
podmínek. Dokud neodstraníme hlavní příčinu, je ničení mechu chemickými prostředky pouze 
krátkodobé. Stinná a vlhká místa je lepší ozelenit vhodnou rostlinou.  

Kam s posečenou trávou ? 
V zahradě s pravidelně sečeným trávníkem se během celé vegetace nahromadí větší množství 
posečené trávy. Může být nepříjemným odpadem, ale dá se i rozumně využít. Při 
kompostování musíme tuto trávu smíchat s hrubším materiálem, například s větvičkami po 
řezu v poměru 2:1, aby do směsi mohl vnikat vzduch. Samotná tráva se slehne a promění v 
mazlavou hmotu. Dalším využitím je nastýlka. Vrstva silná dva až tři centimetry na záhonu 
trvalek nebo pod stromy a keře chrání půdu před vysycháním a po čase ji obohatí o humus.  

Český zahrádkářský svaz
Vážany nad Litavou
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NAROZENÍ: červen 2004 Vojtěch Friedl, Adam Dufek
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