
 

VÁŽANSKÝ HLÁSEK č.57 
 

Slovo starosty: 

 
Tiše se blíží konec roku 2004. Co nám letošní rok přinesl. 
V tomto roce se konali dvě velké investiční akce. Jedna plánovaná, druhé neplánovaná. Tou 
plánovanou akcí byla půdní vestavba nad OÚ, kde vznikly tři místnosti. Celá stavba byla 
rozdělena do několika částí. Nejdříve došlo k vyklízení půdy, následně bourací práce, pak 
zednické a ostatní práce. Největším oříškem bylo na malém prostoru udělat schody do patra. 
Byla provedena úprava chodby včetně spojovací chodby do zasedací místnosti, kde došlo k 
položení nové dlažby a zateplení stropu. Do nových místností bude přestěhována v jarních 
měsících obecní knihovna a archiv OÚ. Jak bude využita třetí místnost ještě není rozhodnuto. 
Původně měla sloužit jako CO sklad materiálu, ale ten byl již odvezen do Olomouce. 
Knihovna již má internetovou přípojku, jejichž provoz po tři roky hradí Ministerstvo kultury 
ČR. Celkové náklady činí 1.027.270,- Kč, z toho dotace z JMK činí 100.000,- Kč, úvěr od ČS, 
a.s. Prostějov činí 600.000,- Kč a vlastní zdroje obce činí 327.270,- Kč. 
Druhou neplánovanou akcí byla rekonstrukce havarijního stavu ústředního topení a kotelny v 
ZŠ Vážany nad Litavou. Již poslední topná sezóna roku 2003/2004 byla dosti žalostná. I když 
kotle topily na plný výkon, ve třídách to nebylo znát. Opravy již nechtěl nikdo dělat, protože 
hrozila havárie ústředního topení. Všechno bylo jako z papíru. Přesto bylo nevyhnutelné 
havarijní stav ústředního topení provést, i když obec neměla na rekonstrukci peníze. Zde 
významně pomohl Jihomoravský kraj, který poskytl dotaci ve výši 500.000,- Kč a dalších 
30.000,- obdržela obec od jedné firmy darem. Celkové náklady rekonstrukce ústředního topení 
a kotelny činí 907.600,- Kč. Rekonstrukce se podařila, škola je nově vymalována, rodiče dětí 
pomohli s úklidem a 6.9.2004 mohl začít nový školní rok. Obec na rekonstrukci poskytla 
částku 112.600,- Kč, ale ještě dluží 265.000,- Kč.  
Další akci v obci byla oprava dvou chodníků a to v zatáčce u domu p. Cigánkové a obnovení 
chodníku okolo p. Chudáčkové, který byl zničen povodní v roce 1990. Celkové náklady činí 
95.000,- Kč. Proběhla celková úprava okolo památné lípy, výměna plechové střechy nad 
hrubou přípravnou v ZŠ, výměna rýn ve dvorním traktu budovy číslo 7 a odvodnění skladu 
materiálu včetně přepojení záchodů na kanalizaci v budově číslo 20, oprava propadlé 
kanalizace u mlýna a Pekařové ulice. V Lidovém domě bylo v letošním roce zatepleno a 
opraveno jeviště. Zde je nutné doplnit vhodné osvětlení, aby na účinkující bylo vidět. V 
letošním roce byl odvezen sklad CO do Olomouce. 
I v roce 2004 obec přispívala na kulturní, sportovní, zájmovou a jinou činnost v obci jako je 
např. ostatky, košt slivovice, soutěž v požárním útoku, soutěž ke Dni dětí, Babské hody, 
nohejbalový či fotbalový turnaj, Bartolomějské hody, Kateřinská zábava, myslivecká zábava, 
dětský karneval, mikulášská besídka, vánoční koncert, šachový turnaj, Silvestr a další v 
celkové výši 42.850,- Kč. Dále obec přispěla na činnost SDH ve výši 18.400,- Kč, 
Tělovýchovné jednotě na dokončení hřiště a sportovních pomůcek ve výši 28.000,- Kč, 
Mysliveckému sdružení na údržbu remízku pod Poldrem I ve výši 15.000,- Kč, Českému 
svazu zahrádkářů na údržbu vysazených borovic ve výši 4.000,- Kč, a rybářským nadšencům 
na sečení a údržbu Poldru II ve výši 10.000,- Kč.  
Obec rovněž nemalou částkou přispívá na Lékařskou službu první pomoci, která činí 13.250,- 
Kč, sběr tuhého domovního odpadu, která činí 267.400,- Kč, provoz kanalizace a ČOV, která 
činí 214.700,- Kč, dopravní obslužnost, která činí 61.600,- Kč, kde platí tři spoje a to spoje 
jedoucí ze Slavkova u Brna v 15.05 hodin, v 16.10 hodin a půlnoční spoj. Dále obec platí 
neinvestiční náklady za žáky plnící povinnou školní docházku ve Slavkově u Brna. Rovněž 
přispívá na vzhled obce a veřejnou zeleň.  
Nejdůležitější ale bylo splácení úvěrů a půjček za plynofikaci obce a stavbu ČOV včetně 
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úroků. Celkově bylo uhrazeno okolo 600.000,- Kč.  
Čísla, která jsou výše uvedená, jsou jen orientační. Přesná čísla budou známa až po uzávěrce 
někdy v půlce února 2005. 
Konči rok 2004. Co si přát? Nejdříve je nutné poděkovat Vám občanům, kteří se 
jakýmkoliv způsobem zapojili do dění obce a udělali něco pro Naší obec. A co si přát?  

PŘEJI VŠEM OBČANŮM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTK Ů VÁNOČNÍCH, 
HODNĚ ŠTĚSTÍ, PEVNÉ NERVY, VÍRY, NAD ĚJE, ZDRAVÍ, LÁSKY  

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2005. 

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

Integrovaný dopravní systém (IDS): 

Než Vás seznámím co se děje v připravované IDS, něco málo slov o novém jízdním řádu. Jak 
jste již mnozí zjistili, od 12.12.2004 začal platit nový jízdní řád autobusové a vlakové dopravy. 
Především vlaková doprava se autorům moc nepovedla. Změny, které nastaly sice jsou již 
částečně nachystány na zavedení IDS v oblasti Slavkovska, ale vlaky bohužel nenavazují na 
autobusová spojení. Uvedu jeden příklad, kdy koordinace (chcete-li návaznost) spojů tvrdě 
selhala. Autobus z Vážan nad Litavou jede k vlaku do Křenovic ve 4,20 hodin, příjezd do 
Křenovic 4,28 hodin. Podle nového jízdního řádu vlak již odjíždí 4,24 hodin. Otázkou je k 
čemu je nám autobusový spoj, když na nic nenavazuje. Když jsem se o to začal zajímat, 
nepochodil jsem. Podle sdělení ČSAD nejsme sami, koho to takhle postihlo. V současné době 
s tím nechtějí nic dělat, prý ať to řeší koordinátoři integrované dopravy. Jak se dostanou 
občané do práce nikoho nezajímá. 

A nyní k chystanému Integrovanému dopravnímu systému, který začne fungovat od 
1.7.2005. 
Co to je integrovaný dopravní systém (IDS), jak by měl fungovat, co občanům přinese o tom 
jsem psal ve Vážanském hlásku číslo 55. Měli jste k tomuto systému odevzdat připomínky. 
Připomínky jste odevzdali. Na základě Vašich připomínek jsem jménem obce poslal na 
KORDIS JMK dvoustránkový dopis, kde jsem uvedl všechny připomínky (celkem bylo 18 
připomínek) k chystané IDS v oblasti Slavkovska. Na jednání, které proběhlo ve Slavkově u 
Brna, předložili pracovníci KORDISU JMK nový jízdní řád linky 620 v návaznosti na vlakové 
linky S2 a S6. V příloze dnešního hlásku Vám předkládám materiál nazvaný 2. návrh - říjen 
2004 (rámcový návrh jízdních řádů na autobus a vlak), který jsem obdržel na jednání ve 
Slavkově u Brna. Některé připomínky jsou zde zohledněny, některé nejsou. Jedno je však jisté 
již dnes. Zastupitelstvo kraje již schválilo rozšíření IDS do oblasti Sokolnicka a Slavkovska s 
platností od 1.7.2005. Dokonce je dán i přepravce a to ČSAD Brno-město. Kdo zde bude 
jezdit, ale nenízatím tak důležité. Důležité je mít přijatelný jízdní řád. 
Proto se, vážení občané, znovu obracím se žádostí o řádné prostudování předložených 
materiálů, zejména jízdních řádů. Zdůrazňuji, že bych byl nerad, kdyby jste pouze 
nadávali na obecní úřad. Žádám Vás o písemné připomínky k jízdnímu řádu autobusové 
linky číslo 620, popřípadě vlaku S2 a S6. Své písemné připomínky odevzdejte do 
15.1.2005 na Obecní úřad Vážany nad Litavou.  
Děkuji. 

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce: 

Zápis číslo 8/2004 ze dne 3.11.2004 
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Zastupitelstvo obce schválilo: 

a. zápis číslo 12/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2004, 
kde bylo projednáno: dofinancování půdní vestavby nad OÚ úvěrem od ČS, a.s. Prostějov, 
povodňový plán obce Vážany nad Litavou, nabídky firem pro řízení půdní vestavby nad OÚ, 
nabídka firem pro řízení stavební úpravy v ZŠ, žádost p. Moškvana o dlouhodobý pronájem, 
žádost VIP systém, s.r.o. o stanovisko k dočasnému vynětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu, schválení výkupu pozemků v trati Číhadla, seznámení ZO s finanční situací obce za 
měsíc 4/2004 a 5/2004, 

b. zápis číslo 13/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 28.7.2004, 
kde bylo projednána smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje,  

c. zápis číslo 14M/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 8.9.2004, 
kde bylo projednáno: Obecně závazná vyhláška číslo 3/2004 o místních poplatcích, rozpočtové 
opatření číslo 2/2004 a 3/2004, žádost o odprodej obecních pozemků p.č. 10005/4 a p.č. 1007, 
žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 533, žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 31, 
p.č. 32, p.č. 33, zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vážany nad Litavou, 
nájemní smlouva mezi Obci Vážany nad Litavou a AGRIA, a.s. Nížkovice, žádost p. Libora 
Lopatky o odpuštění penále, žádost p. Kundery o zakoupení silničních obrubníků, 
rekonstrukce havarijního stavu ústředního topení v ZŠ, odpuštění příspěvku v MŠ za měsíc 
září 2004, anketa ohledně svozu TDO, exhumace tělesných pozůstatků německých vojáků, 
výsadba tří líp, seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 6/2004 až 8/2004, různé, 

d. rozpočtové opatření číslo 4/2004, 
e. rozpočtové opatření číslo 5/2004, 
f. dodatek číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě, 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

a. zápis číslo 12/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2004, 
b. zápis číslo 13/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 28.7.2004, 
c. zápis číslo 14M/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 8.9.2004, 
d. rozbor hospodaření obce za I.pololetí roku 2004, 
e. rozpočtové opatření číslo 4/2004, 
f. rozpočtové opatření číslo 5/2004, 
g. žádost p. Libora Lopatky o znovu odpuštění navýšení poplatku za pozdní úhradu poplatku za 

odpad za rok 2004. V této věci již ZO rozhodlo dne 8.9.2004 na svém 14M/2004 mimořádném 
jednání zastupitelstva obce, 

h. dodatek číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě, 
i. informace z OÚ za období červen - říjen 2004, 
j. diskusi občanů. 

Zápis číslo 9/2004 ze dne 15.12.2004  

Zastupitelstvo obce schválilo:  

* zápis číslo 15M/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 
1.12.2004, kde bylo projednáno: příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Ždánický les a Politaví 
za členství, projednání Obecně závazné vyhlášky obce Vážany nad Litavou číslo 4/2004, 
kterou se ruší obecně závazná vyhláška číslo 4/2002, o stanovení příspěvku na částečnou 
úhradu neinvestičních nákladů v MŠ, vyhodnocení ankety ohledně svozu TDO v obci a 
schválení systému svozu odpadu, projednání Obecně závazné vyhlášky obce Vážany nad 
Litavou č. 5/2004 o poplatku za odpad, Smlouva o nájmu a provozování plynárenského 
zařízení, žádost o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor - kadeřnictví, žádost o 
pronajmutí místnosti v budově číslo 7, žádost o změnu nájemní smlouvy formou dodatku na 
provozování pohostinství LD, nabídky na zpracování územního plánu obce Vážany nad 
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Litavou, úpravy v pohostinství Lidový dům, žádost o znovu projednání odprodeje pozemku 
p.č. 533 pod RD 255, avízo placení neinvestičních nákladů za žáky, kteří chodí do ZŠ 
Slavkov, jednání ohledně nájemní smlouvy mezi Obci Vážany nad Litavou a AGRIA, a.s. 
Nížkovice, žádost p. Moškvana o dlouhodobý pronájem, seznámení ZO s finanční situací obce 
za měsíc 9/2004 až 11/2004, různé - vydání publikace k 720 let od písemné zmínky, umístění 
pamětní desky Vážanskému rodákovi, umístění kříže a opravy hřbitovní zdi, zimní údržbu, 
dopis p. Ing. Rezlové ze dne 1.12.2004, polní cesta hasičské nádrže, 
* rozpočtové provizorium na rok 2005, 
* Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 4/2004, kterou se ruší obecně 
závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 4/2002, o stanovení příspěvku na částečnou 
úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Vážany nad Litavou, 
* Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 5/2004, o poplatku za odpad, 
* Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 6/2004, kterou se stanoví školský 
obvod spádové školy Vážany nad Litavou,  
* smlouvu o nájmu nebytových prostor - kadeřnictví, 
* smlouvu o nájmu nebytových prostor - ateliér v budově číslo 7,  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

* zápis číslo 15M/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 
1.12.2004, 
* rozbor hospodaření obce za III. čtvrtletí roku 2004, 
* nařízení inventarizace majetku k 31.12.2004 a složení inventarizační komise, 
* rozpočtové provizorium na rok 2005, 
* Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 4/2004, kterou se ruší obecně 
závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 4/2002, o stanovení příspěvku na částečnou 
úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Vážany nad Litavou, 
* Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 5/2004, o poplatku za odpad, 
* Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou číslo 6/2004, kterou se stanoví školský 
obvod spádové školy Vážany nad Litavou,  
* žádost o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor - kadeřnictví, 
* žádost o pronajmutí místnosti v budově číslo 7, 
* výroční zprávu příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou šk.rok 2003/2004,  
* informace z OÚ za období listopad - prosinec 2004, 
* diskusi občanů 

Rozbor hospodaření obce Vážany nad Litavou za III. čtvrtletí 
roku 2004: 

Obec hospodaří podle schváleného rozpočtu, který je v souladu se zákonem číslo 128/2000 
Sb., o obcích, zákonem číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem číslo 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech, zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, zákonem číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

Celkové příjmy obce činí 5.023.312,60 Kč, výdaje obce činí 4.824.490,38 Kč. Saldo 
příjmů a výdajů činí 198.822,22 Kč.  

Příjmová stránka obce. 

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti činí 576.273,- Kč a plní se na 77,35 %. Daň z 
příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti činí 153.877,- Kč a plní se na 95,58 %. Daň z 
příjmu fyzických osob vybíranou zvláštní sazbou činí 46.603,- Kč a plní se na 93,21 %. Daň z 
příjmu právnických osob činí 627.080,- Kč a plní se na 75,55 %. Daň z přidané hodnoty činí 
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903.414,- Kč a plní se na 67,42 %. Poplatek za komunální odpad činí 235.685,- Kč a plní se na 
102,47 %. Poplatek ze psů činí 13.800,- Kč a plní se na 106,15 %. Poplatek za užívání 
veřejného prostranství činí 5.560,- Kč a plní se na 50,55 %. Poplatek ze vstupného činí 1.175,- 
Kč. Místní poplatek - provoz automatů dle vyhlášky činí 25.000,- Kč a plní se na 62,50 %. 
Odvod z výtěžku provozování automatů činí 35.057,- Kč. Správní poplatek činí 18.450,- Kč a 
plní se na 54,26 %. Daň z nemovitosti činí 326.545,- Kč a plní se na 65,31 %. 

Nedaňové příjmy tvoří příjmy úhrad vydobytých prostor ve výši 30.658,- Kč, které se plní na 
93,28 %, příjmy z prodeje zboží ve výši 850,- Kč plní se na 25,76 %, odvádění odpadních vod 
a nájemné ve výši 175.300,- Kč, plní se na 92,75 %, poplatek v předškolním zařízení ve výši 
18.050,- Kč plní se na 75,21 %, nekapitálové příspěvky a nájemné ve výši 40.000,- Kč plní se 
na 100 %, příjmy z poskytovaných služeb knihovna ve výši 110,- Kč plní se na 110 %, 
pohřebnictví ve výši 10.760,- Kč plní se na 104,47 %, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 
8.998,- Kč plní se na 66,65 %, příjmy z pronájmu nemovitostí ve výši 28.500,- Kč plní se na 
6,81 %, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ve výši 0,- Kč, přijaté nekapitálové 
příspěvky ve výši 12.464,- Kč plní se na 207,73 %, příjmy z úroků ve výši 2.303,- Kč a plní se 
na 76,77 %. Nedaňové příjmy celkem činí 336.993,- Kč a plní se na 44,86 %. Jeden občan 
nemá uhrazen poplatek za odpad a čtyři občané nemají uhrazené poplatky za odvádění 
odpadních vod.  

Další příjem obce tvoří neinvestiční dotace ze SR na volby, dotace na školství a výkon státní 
správy, neinvestiční dotace od krajů pro oblast školství a investiční dotace od kraje na půdní 
vestavbu knihovny nad OÚ a na výměnu havarijní stavu ústředního topení v ZŠ. Celkové 
dotace činí 1.717.800,- Kč a jsou plněny na 83,08 %. Dotace od kraje do oblasti školství ve 
výši 1.061.000,- Kč účtem obce pouze procházejí a převádí se na účet příspěvkové organizace 
ZŠ.  

Celkové příjmy obce se plní na 74,17 %.  

Výdajová stránka obce: 

Výdaje jsou adekvátní k plnění příjmové stránky rozpočtu obce. Jednotlivé kapitoly 
nevybočují od schváleného rozpočtu. Výdajové kapitoly mají stejné složení jako v roce 
předešlém. 
Zemědělství: do kapitoly zemědělství je zahrnuta deratizace obce tj. hubení hlodavců a 
příspěvek na zatoulaného psa, který byl dán do útulku v Brně. Celkové výdaje činí 9.967,20 
Kč a plní se na 166,12 %. Vnitřní obchod, turismus: výdaje na propagaci obce v rámci 
Sdružení obcí Ždánický les a Politaví činí 10.000,- Kč a plní se na 71,43 %. Doprava: v tomto 
roce proběhla oprava chodníků u p. Chudáčkové a p. Cigánkové. Celkové náklady činí 
95.131,- Kč. Náklady na dopravní obslužnost činí 49.200,- Kč a plní se na 82,00 %. Vodní 
hospodářství: do této kapitoly je zahrnut opravy a udržování kanalizace, finanční vypořádání 
minulých let, nákup služeb s provozováním ČOV. Celkové náklady činí 262.421,90 Kč a plní 
se na 86,04 %. Školství: od 1.1.2003 byla zřízena příspěvková organizace základní škola 
jejichž součástí je základní škola, mateřská škola, školní jídelna. Obec hradí pouze ty výdaje, 
které jsou nutné k zajištění provozu budovy školy jako je nákup služeb, energie, opravy a 
udržování a neinvestiční náklady za žáky plnící povinnou školní docházku ve Slavkově. V 
roce 2003 proběhla celková rekonstrukce havarijního stavu ústředního topení včetně opravy 
kotelny. Příspěvková organizace má zřízen účet na který dostává od obce schválené dotace. S 
těmito prostředky pak škola hospodaří samostatně. Celkové náklady činí 2.108.936,50 Kč a 
plní se na 84,31%. Z této částky tvoří 1.376.000,- Kč dotace příspěvkové organizace a 
526.546,- Kč na částečnou úhradu rekonstrukce havarijního stavu ústředního topení. Kultura: 
Výdaje na nákup knih do knihovny a ostatní osobní výdaje činí 6.976,-Kč a plní se na 87,20 
%, příspěvek na činnost muzeí činí 3.000,- Kč, služby občanům činí 7.747,50 Kč a plní se na 
59,60 %. Tělovýchovná jednota: příspěvky na kulturní a sportovní akce činí 18.000,- Kč, 
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neinvestiční dotace neziskovým organizacím činí 28.000,- Kč celkem 46.000,- Kč a plní se na 
92,00 %. Zájmová činnost: příspěvky na kulturní a zájmovou činnost činí 5.400,- Kč a plní se 
na 31,76 %. Lékařská služba první pomoci: příspěvek obce na zajištění této služby činí 9.936,- 
Kč a plní se na 76,43 %. Místní hospodářství: Výdaje na místní hospodářství činí 751.104,72 
Kč a plní se na 55,23 %. Jedná se o výdaje na elektrickou energii ve výši 85.656,- Kč, na 
nákup služeb - kremace ve výši 6.546,- Kč, výdaje na platy zaměstnanců, odvody zdravotního 
a sociálního, ochranné pomůcky, nákup materiálu, nákup služeb, voda, plyn, nákup drobného 
hmotného majetku, opravy a udržování, neinvestiční transfery (SMO, Politaví, ESOM) ve výši 
359.733,67 Kč, na sběr nebezpečného, komunálního a ostatního odpadu ve výši 201.697,55 
Kč, údržbu zeleně ve výši 84.483,50,- Kč. Sociální pomoc dětem: Jedná se o humanitární 
pomoc postiženým dětem. Výdaje činí 1.000,- Kč. Civilní obrana: ostatní osobní výdaje činí 
2.400,- Kč. Požární ochrana: výdaje na sbor dobrovolných hasičů činí 27.394,50 Kč. Volby: 
náklady na volby do Evropského parlamentu činí 19.000,- Kč a finanční vypořádání minulých 
let činí 13.702,90 Kč. Vnitřní správa: Výdaje na vnitřní správu činí 1.368.602,66 Kč a plní se 
na 81,76 %. Jedná se o výdaje za platy místních zastupitelských orgánů včetně odvodů 
zdravotního a sociálního, tisk, nákup materiálu, služby pošt, telekomunikací, právní služby, 
nákup služeb, cestovné, plyn, opravy a udržování, pojištění budov a zařízení, služby peněžních 
ústavů a půdní vestavba knihovny nad OÚ. Všeobecná pokladna: Výdaje na úroky z úvěrů činí 
39.023,50 Kč a plní se na 53,17 %. Celkové výdaje obce se plní na 77,07 %. 

Splácení půjček a úvěrů k 30.9.2004: Na splátkách a úvěrech obec uhradila celkem 
237.600,- Kč z toho: splátka úvěru u ČMSS Praha činí 75.600,- Kč, splátka půjčky u SFŽP 
Praha činí 132.000,- Kč, splátka úvěru u ČS, a.s. Prostějov činí 30.000,- Kč. 
Nesplacené úvěry a půjčky za plynofikaci obce a stavbu ČOV:  * úvěr u ČMSS, a.s. Praha 
ve výši 634.171,- Kč, zůstatek k 30.9.2004 ve výši 222.991,90 Kč,  
* půjčka u SFŽP Praha ve výši 1.217.000,- Kč, zůstatek k 30.9.2004 ve výši 381.000,- Kč, 
* půjčka u MFČR Praha ve výši 2.173.000,- Kč, zůstatek k 30.9.2004 ve výši 1.738.400,- Kč, 
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 1.000.000,- Kč, zůstatek k 30.9.2004 ve výši 890.000,- Kč, 
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 600.000,- Kč, zůstatek k 30.9.2004 ve výši 465.312,- Kč  

Při efektivním vynakládání prostředků dává rozpočet reálný prostor pro financování 
základních potřeb obce a zabezpečování služeb občanům.  

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce 

OZNÁMENÍ Obecního úřadu: 

Nepřehlédněte - občanské průkazy: 

V listopadu roku 2004 vyšlo nařízení vlády, kterým se stanoví lhůta pro výměnu občanských 
průkazů bez strojově čitelných údajů. 
Státní občané ČR jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově 
čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji takto:  

a) občanské průkazy vydané do 31.12.1994 vyměnit nejpozději do 31.12.2005;
žádost je nutno podat nejpozději do 30.11.2005.

b) občanské průkazy vydané do 31.12.1996 vyměnit nejpozději do 31.12.2006;
žádost je nutno podat nejpozději do 30.11.2006.

c) občanské průkazy vydané do 31.12.1998 vyměnit nejpozději do 31.12.2007;
žádost je nutno podat nejpozději do 30.11.2007.

d) občanské průkazy vydané do 31.12.2003 vyměnit nejpozději do 31.12.2008;
žádost je nutno podat nejpozději do 30.11.2008. 
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Pro občany obce Vážany nad Litavou občanské průkazy vyřizuje pověřený úřad a tím je 
Městský úřad ve Slavkově u Brna.  

Prodej stolních kalendářů: 

Obecní úřad Vážany nad Litavou prodává stolní kalendář Sdružení obcí Ždánický les a 
Politaví na rok 2005, který zahrnuje kulturní, sportovní a jiné akce ve všech obcích sdružení.  
Cena 50,- Kč.  

Obecní úřad 
Vážany nad Litavou

Pozemkové úpravy v k.ú. Vážany nad Litavou: 

Na základě nadpolovičním souhlasu vlastníků požádala obec o komplexní pozemkové úpravy. 
Pozemkové úpravy provádí Ministerstvo zemědělství ČR Pozemkový úřad Vyškov. Zahájení 
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vážany nad Litavou byla vyhlášena veřejnou 
vyhláškou. Tato veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce OÚ v době od 11.8.2004 do 
13.9.2004. V současné době probíhají přípravné práce, kde se v terénu vyznačují bodová pole 
nezbytná pro zpracování projektové dokumentace. Toto provádí firma AGROPROJEKT Brno. 
Financování a zpracování projektové dokumentace začne až v roce 2005. Pro letošní rok již 
nejsou peníze. Po vyšetření obvodu a zjištění průběhu hranic, po novém roce, budou vyzváni 
všichni vlastníci, kteří mají pozemky ve vyznačeném obvodu, k jednání. Toto jednání, které 
bude velmi významné, bude první svého druhu týkající se komplexních pozemkových úprav. 
Na tomto jednání bude zvolen sbor zástupců jako poradní orgán zpracovatele pozemkových 
úprav. Bude se jednat o čestnou funkci, která bude bezplatná.  

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce 

VYHODNOCENÍ ankety ohledně svozu TDO v obci: 

Ve Vážanském hlásku číslo56 jste obdrželi anketní lístek ohledně svozu odpadu z obce. Lístky 
bylo možno odevzdat na OÚ do 15.11.2004. I když není anketa pro zastupitelstvo rozhodující, 
zastupitelstvo se anketou zabývalo. Jen pro osvěžení:  

Jak to vše dopadlo: 
Do jednotlivých domácností bylo rozdáno celkem 220 anketních lístků. Celkem se vrátilo 78 
anketních lístků. Z toho pro navrhovaný systém v zimě 1x za 14 dnů a v létě 1x za týden, se 
vyslovilo 45 domácností, pro současný systém bylo 33 domácností. K tomu je nutné připočíst 
142 domácností, kteří anketní lístky neodevzdali. Zde má zastupitelstvo za to, že mlčení 
znamená souhlas současnému systému. 

Současný systém svozu: v zimě 1x týdně - svoz trvá od října do konce dubna (7 měsíců)
v létě 1x za 14 dní - svoz trvá od května do konce září (5 měsíců)

Navrhovaný systém 
svozu:

v zimě 1x za 14 dní - svoz by trval od října do konce dubna (7 
měsíců) 
v létě 1x týdně - svoz by trval od května do konce září (5 měsíců)

Sečteno podtrženo: 45 domácností tj. 20,4 % chtělo změnu systému svozu odpadu,
75 domácností tj. 79,6 % bylo pro zachování současného systému.
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Zastupitelstvo obce schválilo zachování současného systému svozu odpadu tj. v zimě 1x 
za týden a v létě 1x za 14 dnů. 
Všem děkuji.  

Ing. Jaroslav Řezáč 
starosta obce

Obecně závazné vyhlášky obce: 

Zastupitelstvo obce na svém 9/2004 jednání dne 15.12.2004 schválilo obecně závazné 
vyhlášky, které vejdou v platnost od 1.1.2005. 

1. Obecně závazná vyhláška číslo 4/2004, kterou se zrušuje OZV číslo 4/2002, o stanovení 
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Vážany nad Litavou  

Zákon číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělání (školský zákon), který vstoupí v platnosti od 1.1.2005, ruší svým ustanovením 
vybírat příspěvky na neinvestiční náklady v MŠ. Vzhledem k tomu, že vydaná Obecně 
závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 4/2002 od 1.1.2005 nebude mít právní oporu, 
bylo nutné tuto vyhlášku zrušit tak, aby platila od 1.1.2005. I když byl zákon vydán, současně 
nebyla vydána prováděcí vyhláška, která bude řešit placení neinvestičních nákladů v MŠ. Do 
té doby se příspěvky na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Vážany nad Litavou 
ve výši 200,- Kč ruší.  

2. Obecně závazné vyhlášky obce Vážany nad Litavou číslo 5/2004 o poplatku za odpad,  

kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadů (o poplatku za odpadech).  
Celkové náklady obce za rok 2003 činí 278.956,80 Kč (tj. 407,- Kč/občana) a jsou oproti roku 
2002 vyšší o 9,6 %. V roce 2003 bylo vybráno 212.015,- Kč, k 10/2004 bylo vybráno 
235.685,- Kč. Celkové náklady za rok 2002 činili 268.945,40 Kč. V roce 2005 zvyšuje a.s. 
Respono zákonný poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce z 200,- Kč/t na 300,- 
Kč/t, u nebezpečného odpadu z 1200,- Kč/t na 1300,- Kč/t. Další skutečností jsou ceny na 
vstupu, jako energie, plyn, pohonné hmoty. Průměrný nárůst činí 7 %.  
Vyhláška stanovuje poplatek a způsob jeho vybírání. Poplatek platí fyzická osoba, která má v 
obci trvalý pobyt a dále fyzická osoba, která není v obci trvale hlášena, ale má v obci stavbu 
určenou k rekreaci či bydlení. Aby obec mohla postupovat podle zákona o odpadech, musí mít 
schválenou vyhlášku a to tak, aby nabyla účinnosti od 1.1.2005. Sazba poplatku tvoří částka za 
osobu a kalendářní rok, pro rok 2005 je navržena částka 150,- Kč (v roce 2004 byla částka 
130,- Kč) a částka za osobu a kalendářní rok stanovená na základě skutečných nákladů obce 
předchozího roku (rok 2003) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, pro rok 2005 je 
navržena částka 250,- Kč, tj. celkem 400,- Kč na osobu a rok. Navýšení v roce 2005 činí 5,3 
% tj. o 20,- Kč (rok 2004 činil 8,5 % tj. o 30,- Kč). Od poplatku jsou osvobozeni děti do 6 let. 
Každý občan vyplní formulář "ohlášení poplatníka" nebo "ohlášení poplatníka - vlastníka 
stavby", pokud tak neučinil již v roce 2002. Při nesplnění povinnosti uhrazení poplatku vyměří 
obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit poplatky až na trojnásobek. I nadále platí, že 
občan může mít i několik popelnic. Pro kontrolu pracovníky Respono, a.s. Vyškov budou 
označeny tzv. evidenčními známkami. Pokud nebude někomu popelnice stačit, může si občan 
k popelnici postavit pytel označeny logem RESPONO. Pytel i nadále bude zdarma a občan si 
jej může vyzvednou na OÚ.  

SHRNUTÍ: Poplatky v roce 2005 
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3. Obecně závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 6/2004, kterou se stanoví 
školský obvod spádové školy Vážany nad Litavou  

Zákon číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělání (školský zákon), který vstoupí v platnosti od 1.1.2005, ukládá obcím stanovit školský 
obvod školám, jichž jsou zřizovateli. Školský obvod stanoví vydáním obecně závazné 
vyhlášky, která vejde v platnost od 1.1.2005. Školský obvod pro ZŠ Vážany nad Litavou 
tvoří území obce Vážany nad Litavou.  

Neplatiči:  

K 30.11.2004 evidoval OÚ celkem 4 neplatiče v celkové výši dluhů 2.180,- Kč. Tři občané 
nemají zaplaceno za svoje domácnosti příspěvek na provozování kanalizace a ČOV (dříve 
stočné), jeden občan dluží za odpad. Všem byla již několikrát zaslána upomínka. Občan, který 
nemá zaplacen poplatek za odpad obdržel již platební výměr. V současné době byl podán 
návrh na provedení exekuce majetku. Ti, kteří nemají zaplacený příspěvek na provozování 
kanalizace a ČOV bude zaslán platební výměr. Pokud nebude dlužná částka uhrazena, hrozí i 
těmto neplatičům návrh na exekuci majetku. Mezi neplatiče rovněž patří i místní farma. 

INZERÁT: Hledáme zpěvačku 

Folková skupina CARETA z Křenovic u Slavkova hledá zpěvačku (soprán nebo 
mezzosoprán). V případě zájmu se ozvěte na tel.: 776 284 011, e-mail: info@careta.cz, 
www.careta.cz.  

Lucie Žabenská

Vánoční cukroví:  

Dvoubarevné bonbóny 
Bílá poleva: 125g ztuženého pokrmového tuku, 350 g práškového cukru, 350 g sušeného 
mléka. Tuk, cukr a sušené mléko rozpustíme na páře či vodní lázni.  
Kakaová poleva: 125 g ztuženého pokrmového tuku, 3 lžíce kakaa, 50 g práškového cukru. 
Tuk, kakao a cukr za stálého míchání rozpustíme na vodní lázni a necháme vychladnout.  
Ořechová náplň: 100 g vlašských ořechů, 50 g práškového cukru, 0,5 dl mléka, 2 lžíce rumu. 
Ořechy umeleme, smícháme s cukrem, zalijeme horkým mlékem, rumem a necháme 
nabobtnat.  
Dále potřebujeme: barevné lentilky, plastové obaly z vajec nebo z bonboniéry. Na dno 
vylisovaných tvarů v plastových obalech dáme lentilky a do poloviny zalijeme chladnoucí 
bílou polevou. Necháme ztuhnout. Na ztuhlou polevu dáme hromádku ořechové náplně a 
zalijeme kakaovou polevou. Bonbóny dáme na několik hodin do chladničky a ztuhlé 
vyklopíme z obalu. 

Kávové slzičky:  
Co potřebujeme: 250 g hladké mouky, 1/2 sáčku prášku do pečiva 80 g moučkového cukru, 

rok 2004 2005 nárůst

poplatek ze psů 100,- Kč/za psa 100,- Kč/za psa 0

veřejné prostranství beze změny beze změny 0

příspěvek na ČOV 300,- Kč/osoba/rok 300,- Kč/osoba/rok 0

poplatek za odpad 380,- Kč/osoba/rok 400,- Kč/osoba/rok o 20,- Kč
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100 g mletých lískových oříšků. 1 lžičku mleté kávy, 130 g másla, 2 žloutky, 1 lžíci mléka.  
Náplň: 1 žloutek, 50 g másla, 50 g mletých lískových ořechů, 1 lžičku mleté kávy, 1 vanilkový 
cukr, 80 g moučkového cukru.  
Na polevu a ozdobení: 20 g bílé čokolády, 50 g ztuženého tuku, 1/2 lžičky instantní kávy. Na 
vál prosijeme mouku, přidáme prášek do pečiva, cukr, oříšky a mletou kávu. Dobře 
promícháme, přidáme změklé máslo, žloutky, lžíci mléka a vypracujeme hladké těsto. 
Zabalíme do fólie a dáme do lednice odpočinout. Na náplň v míse vyšleháme žloutek s 
moučkovým a vanilkovým cukrem, přidáme máslo, oříšky, lžičku mleté kávy a dobře 
promícháme. Těsto z ledničky vyválíme a vykrajujeme slzičky, které pokládáme na plech. 
Pečeme dorůžova. Vychladlé kousky spojíme připravenou náplní. Z čokolády, tuku a kávy 
připravíme polevu, kterou cukroví potřeme a ozdobíme lískovými oříšky.  

Srdíčka s čokoládou: 
Co potřebujeme: 160 g hladké mouky, 80 g cukru, 80 g mletých mandlí, 1 vejce, sůl, 
strouhanou kůru z 1/2 citrónu, špetku mleté skořice, mletého hřebíčku, 80 g másla, 80 g hořké 
čokoládové polevy, 1-2 žloutky, 4 lžíce cukru na posypání, 125 g mléčné čokoládové polevy, 
75 g rybízového želé, pečící papír. 
Z mouky, cukru, mandlí, vejce, špetky soli, citrónové kůry, skořice, hřebíčku, kousků másla 
uděláme hladké těsto. Hořkou čokoládovou polevu najednou nasekáme a zapracujeme do 
těsta, které přikryjeme a uložíme asi na 1 hodinu do chladu. Těsto vyválíme na tloušťku 2 mm 
a vykrojíme srdíčka. Dáme je na plech, který vyložíme pečícím papírem. Rozšleháme žloutky 
a srdíčka jimi potřeme. Necháme krátce zaschnout. Polovinu srdíček posypeme cukrem. 
Pečeme v předehřáté troubě při střední teplotě zhruba 12 minut. Necháme vychladnout. 
Mléčnou polevu nasekáme nahrubo a za stálého míchání ji rozpustíme v horké vodní lázni. 
Želé krátce ohřejeme a potřeme jím nepocukrovaná srdíčka, která spojíme se srdíčky s cukrem 
a necháme zaschnout. Srdíčka částečně namáčíme v čokoládové polevě, necháme zaschnout a 
uložíme do krabice.  

24. prosinec ŠTĚDRÝ DEN - JESLIČKY, BETLÉMY  

Ježíš Kristus se narodil ve chlévě, v prostých jeslích poblíž města Betléma. Od počátku je ve 
výtvarném umění, čerpajícím z křesťanství, narození Ježíše jedním z častých motivů. Takový 
obraz se objevuje již v římských katakombách. Spojení narození Krista s jeslemi připomíná 
svátek Panny Marie v římské bazilice Panny Marie Větší. Jako relikvie se zde chová část 
dřevěných jeslí, pocházejících údajně z Betléma. Právě v tomto kostele sloužil papež o půlnoci 
před Božím hodem vánočním mši. - K většímu rozšíření kultu jeslí došlo ve spojitosti s 
narozením Ježíše až ve středověku, kdy nabylo podoby vzpomínky na člověka. Chápání vánoc 
se výrazně posunulo do poeticky lidské sféry. - U počátku tohoto posunu stál také sv. 
František Assisi. Vždy toužil prožít vánoční noc prostě, jak ji podle jeho představ prožívali 
lidé kdysi v Betlémě. Proto dal před vánocemi roku 1223 postavit v jeskyňce nedaleko Assisi 
(u vsi Greccio) jesle vystlané senem, k nim přivedl osla a vola, a v tomto prostředí sloužil kněz 
slavnostní mši, při níž sv. František zpíval evangelium o narození Páně. Podle legendy se mu 
potom v jeslích ukázalo narozené Jezulátko, které sv. František dojatý k slzám pochoval v 
náručí. Od té doby šířili především členové františkánského řádu jesle v celé Evropě. Již ve 
středověku se stavěly v kostelích spolu s figurkami sv. Panny Marie a sv. Josefa, realisticky 
vyřezanými ze dřeva, vytesanými z kamene či odlitými z vosku v životní velikosti. Ostatní u 
jeslí byli živí lidé, kteří v této dekoraci předváděli scény z narození Ježíše Krista. Tak se 
zaznamenalo ve 14. a 15. století v severní Francii. - Záhy začali Ježíšovo narození předvádět v 
kostelích žáci kolejí a škol, zřizovaných u některých chrámů. Později se však tato představení 
stala záležitostí vysloveně světskou, v době baroka prokládali účinkující žáci původně strohé 
církevní texty rozpustilými scénkami ze života, aktuálními satirami a vtipy, takže prý 
pohoršovali kazatele a posléze byli v Německu nařízením vykázáni z kostelů. Provozování her 
se přeneslo na náměstí, k šenkům. Ještě později se předváděli žáci dům od domu při vánoční 
koledě. To vedlo ke zkracování her a zjednodušování textů, až se ztratil epický obsah a zůstala 
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jen řada scén s texty a písněmi. S tím souvisí podoba lidových koled, jak je z českých zemí 
známe z 19. století. 

I když se jesle postavené sv. Františkem pokládají někdy za prvé jesličky ve smyslu betlému, 
není to výklad správný. Cesta od divadelního ztvárnění narození Krista k jeho čistě 
výtvarnému zobrazení trvala ještě několik století. Za předobraz betlémů lze spíše považovat 
gotické skříňové oltáře. - Skutečný počátek betlémů lze datovat do poloviny 16. století a 
především do doby třicetileté války a následujícího rozmachu baroka. Betlémy šířili hlavně 
členové Tovaryšstva Ježíšova jako jeden z prostředků rekatolizace českého lidu. Ke kostelním 
jeslím se přistavovaly figurky v životní velikosti, odívané do nákladně šitých rouch. Různě se 
přeskupovaly, jak vyžadovalo symbolické znázornění jednotlivých dnů s legendou o narození 
Krista - od Zvěstování Panny Marie přes narození až po příchod Tří králů. To zvyšovalo zájem 
diváků a zajišťovalo stálou návštěvnost. - Prvé vánoční jesle tohoto typu byly v zemích na 
sever od Alp postaveny roku 1562 v Praze, podle dobové zprávy "jesle dosud nikde nevídané". 
Rychle je začala napodobovat další česká města, nejprve v okolí Prahy, později i ve 
vzdálenějších místech - již roku 1569 v Olomouci, kolem roku 1580 v Litomyšli. - Do 
lidového prostředí jesličky pronikly koncem 18. století, s největší pravděpodobností v 
souvislosti s osvíceneckými reformami císaře Josefa II., který jesle v kostelích i vánoční hry 
zakázal. Tímto zákazem však tuto tradiční a poetickou součást oslav vánoc z mysli lidí 
nevymýtil. Lidé na venkově si začali stavět vlastní jesličky. Někteří si snažili napodobovat to, 
co viděli v kostelech, jiní vymysleli pojetí vlastní. Již v prvých lidových jesličkách se kromě 
tradičních postav, známých z bible, objevují i další postavy, které řezbáři znali ze svého okolí - 
venkované, vesničtí řemeslníci, pastýři, ponocný. Pro většinu betlemářů se práce na betlému 
stala celoživotní zálibou, pro některé i skromnou obživou. Mnozí vystavovali během 
vánočního času své betlémy od počátku adventu až do Hromnic. Betlémy se zhotovovaly z 
nejrozmanitějších materiálů. Kromě vyřezávaných ze dřeva jsou známé i keramické, vázané z 
kukuřičného šustí, těstové, voskové, sádrové, ručně malované na deskách dřeva i na papíru o 
od poloviny 19. století také tištěné na arších. Lidové betlémy se zhotovovaly v mnoha 
regionech, mezi nejznámější patří Příbramsko, Třebíčsko a Orlické hory.  
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