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HODY 2007 

 
Úvod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení spoluobčané! 
 
Máme za sebou období prázdnin, což je 
pro mnohé nejoblíbenější částí roku. 
Všichni jsme se vrátili z dovolených, více 
či méně odpočatí, s novou chutí do práce a 
se zvědavostí, co nám přinese – v osobním, 
pracovním a vesnickém životě – poslední 
čtvrtina roku, kterou zakončí nejkrásnější 
svátky roku, svátky vánoční … 
Právě jste přečetli úvod nového 
VÁŽANSKÉHO HLÁSKU, který naváže 
na všechna předchozí vydání a pokusí se 
zlepšit vzájemnou informovanost a 
spolupráci mezi vámi a OÚ ve Vážanech 
nad Litavou.  

Musíme poděkovat všem těm, kteří se 
dříve o jeho vydávání zasloužili, protože  
sestavit jednotlivé příspěvky tak, aby 
odrážely skutečný život v naší obci, je 
velmi těžké. Vždy se najdou ti, kteří budou 
chválit a ti, kteří budou kritizovat. K dobře 
odváděné práci je třeba obojího.  
To, že se naši občané zapojovali již do 
prvního vydání SLAVKOVSKÉHO 
ZPRAVODAJE (vyšlo leden-únor 1983), 
dokladují i příspěvky našich občanů, kteří 
již, bohužel, nejsou mezi námi. První 
článek byl „Rozkvetlé ulice“ ve Vážanech 
n.Lit. od Fr. Kamaráda, předsedy ZO ČSZ 
a druhý  „Nejen sportovat a cvičit, ale i 
bavit!“ od Stanislava Štefana, předsedy TJ. 
Tehdy naše obec byla místní částí 
Slavkova u Brna a v tomto prvním čísle, 
které mělo celkem 16 stránek, byly Vážany 
zmíněny 3x.  
Tím vším jsem chtěla říci, že bez  neustálé 
vzájemné podpory, spolupráce a pomoci,  
by se VÁŽANSKÝ HLÁSEK nikdy nestal 
kronikou našeho dalšího společného života 
… 
Věřím, že nejen díky vašim novým 
námětům, ale hlavně pravidelným 
příspěvkům, které budou odrážet 
různorodý život naší obce, se stane 
VÁŽANSKÝ HLÁSEK  oblíbeným 
čtením celé rodiny… 

(Pil)
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Usnesení zastupitelstva obce 
 
Usnesení 5. zasedání ZO 
 
a) ZO bere na vědomí: 
- rozpočtové opatření č. 1/2007 ze dne 27.6.2007, 

b) ZO schvaluje:  

- rozpočtové opatření č. 1/2007 ze dne 27.6.2007, 
- prodej pozemků: 

• •••••• a •••••• Oujezdským, Vážany nad Litavou 198 - parc. 576/1, 57 m2, cena 2280,- 
Kč, 

• •••••• a •••••• Ludínovým, Vážany nad Litavou 207 - parc. 553/1, 43 m2, cena 1720,- 
Kč, 

• •••••• Šimoníkové, Vážany nad Litavou 202 - parc. 564/1, 67 m2, cena 2680,- Kč, 

• •••••• Cenkovi, Vážany nad Litavou 193 - parc. 590/3, 96 m2, cena 3840,- Kč, 

• •••••• a •••••• Domínovým, Vážany nad Litavou 199 - parc. 573/1, 53 m2, cena 2120,- 
Kč, 

• •••••• Podholové, Vážany nad Litavou 200 - parc. 570/1, 91 m2, cena 3640,- Kč. 

- vyvěšení oznámení záměru obce na prodej části pozemku parc. č. 470 v k.ú. Vážany nad 
Litavou za předpokladu, že přes pozemek pro prodej nevede plynové vedení. 

a) ZO souhlasí s koupí malotraktoru  
b) ZO ukládá starostovi obce do příštího zasedání ZO předložit více možných typů malotraktorů 

včetně návrhu RO po dohodě s finančním výborem 
c) ZO nesouhlasí se zněním nájemní smlouvy č. 1432/2005 1435/2005 2269/2005 Pořadí: 1 

(00368725) (bez uvedení data) 
d) Nájemní smlouva bude předložena k posouzení nezávislému právníkovi. 
e) ZO zamítá prodej dalších dvou pozemků pro stavbu garáží v lokalitě u Boží muky. 
 
Usnesení 6. zasedání ZO 
 
a) ZO bere na vědomí: 

- RO č. 2/2007 ze dne 3.9.2007, 
- zápis č. 4 z finančního výboru ze dne 18.7.2007. 

b) ZO schvaluje:  

- RO č. 2/2007 ze dne 3.9.2007, 
- zápis č. 4 z finančního výboru ze dne 18.7.2007 s výhradou, 
- uzavření nájemní smlouvy na užívání dvou místností v budově č. 7 Sborem dobrovolných 

hasičů Vážany nad Litavou v případě ukončení nájemní smlouvy s panem •••••• Štorkem, 
- příspěvek pro Sbor dobrovolných hasičů ve výši 15.000,- Kč, 
- rozdělení pozemků 1268 a 2096 dle návrhu č. 2 a dalším standardním postupem pro prodej 

oddělených částí, 
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- rozdělení pozemku parc. č. 470 dle návrhu č. 2 a dalším standardním postupem pro prodej 
oddělených částí, 

- Obec Vážany nad Litavou uzavře nájemní smlouvu na užívání dvou místností v budově č. 7 
se Sborem dobrovolných hasičů Vážany nad Litavou,  

- Obec Vážany nad Litavou dá výpověď  z nájmu dvou místností v budově č. 7 užívaných 
panem •••••• Štorkem k 31.12.2007, 

- uzavření nájemní smlouvy s Agrií Nížkovice, a.s. na pozemky v areálu farmy Vážany nad 
Litavou. 

c) ZO pověřuje:  

- starostu obce spolu s pracovníkem obce panem Novákem (zastupitelem panem Ing. Jiřím 
Hložkem) k vybrání nejvhodnějšího typu malotraktoru tak, aby v příštím řádném zasedání 
ZO mohla být projednána a popřípadě schválena jeho koupě, 

- starostu obce k zjištění všech možností k pronajímání polních cest ve vlastnictví obce, 

- starostu obce k jednáním vedoucím k uzavření kupní smlouvy či darovací smlouvy na 
pozemky parc. č. 950/7, 950/8, 950/9, 950/10, 950/11, 950/12, 951/1, 951/2, 952/2, 

- starostu obce k jednáním vedoucím k uzavření trojstranné dohody o směně  pozemků parc. 
1783, 1784 a části 1785. 

d) ZO odkládá:  

- žádost pan •••••• Kusého na odkup části pozemku parc. č. 1746 do doby převodu uvedeného 
pozemku do vlastnictví obce. 

- projednání nájemní smlouvy se společnosti Rostěnice, a.s. do doby ukončení jednání 
nájemců pozemků, ve vlastnictví obce, podnikajících v zemědělství. 

e) ZO ukládá: 

- starostovi obce svolat jednání nájemců pozemků (pozemky ve vlastnictví obce na 
katastrálním území Vážany nad Litavou) podnikajících v zemědělství, tj. Agria, a.s. 
Nížkovice, Rostěnice, a.s., Ing. Jiří Hložek, Vážany nad Litavou a Petr Kučera, Vážany nad 
Litavou. 

f) ZO ruší:  

- souhlas s pořízením návrhu na změnu ÚP, na kterém se usneseno zastupitelstvo na svém 
zasedání dne 14.3.2007 (zápis 3/2007) z důvodu, že stavba již byla zahájena bez stavebního 
povolení. 

 
 
Pozvánka  
Zveme všechny občany na 7. zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou, které se bude 
konat v mimořádném termínu ve středu 10.10.2007 v 18.30 v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Hlavním bodem bude projednání návrhu na změnu územního plánu pro stavbu již započaté haly 
vedle mlýna. Program celého zasedání je vyvěšen na úřední desce obecního úřadu. 

(Hlo) 
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110. výročí SDH 
 
Oslava 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vážanech nad Litavou: 
 
Zúčastněné sbory a technika:  
 
SDH Vážany nad Litavou, Avia A 21 Furgon 
SDH Velešovice, Avia A 30 
SDH Milešovce, Avia A 30 cisterna 
SDH Šaratice, Avia A 21 Furgon, koňská stříkačka 
SDH Hostěrádky – Rešov, Tatra T 148 CAS 32 
SDH Kobeřice, Škoda 706 RTHP CAS 25, koňská stříkačka 
SDH Chrlice, Škoda 706 RTHP CAS 25 
SDH Soběšice, RZA 2-R Range Rower 
SDH Obřany,  MAN CAS 16-S-R2 
 
Ukázky: 
 
- hašení pomocí koňské stříkačky 
- hašení pěnou vozidlem Avia A 30 
- hašení automobilu pěnou 
- vyproštění osob z havarovaného automobilu 
- rozstříhání auta 
- požární útok v podání žáků a dorostu SDH Velešovice 
 
Předání vyznamenání: 
 
V průběhu slav byly předány tyto hasičská vyznamenání: 
- čestné uznání sboru dobrovolných hasičů 
- medaile za příkladnou práci 
- odznak sv. Floriána nejstaršímu členu SDH panu •••••• 
  Holoubkovi 
 
Oslav se zúčastnili zástupci Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska p. Bielek a 
p.Musil. Po celou dobu akce hrála Zámecká muzika Slavkov u Brna a DJ Jaroslav Horáček ze 
Šaratic, který také komentoval ukázky. Občerstvení (uzené klobásy a sekaná, pivo, víno …) bylo 
v dostatečném množství a zdarma dostupné v budově chovatelů. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli na občerstvení a pořízení nového praporu sboru, který 
byl také v tento den vysvěcen. Proběhl také průvod obcí s praporem, hudbou a technikou. 
Součástí průvodu bylo také položení věnce u pomníku padlých. 
 
Složení výboru SDH: 
 
Starosta SDH :  Pavel Přerovský 
Místostarosta SDH :  Petr Hégr 
Pokladník SDH :  Petr Smejsík 
Jednatel SDH :  Roman Janeček 
Velitel SDH :  Jan Brezovský 
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(PP) 

 
Společenská kronika 

 
Statistika jmen 
 
Jeden od druhého se odlišujeme svým jménem a příjmením. Dnes se můžeme podívat, které 
jméno se v naší obci nejčastěji vyskytuje. Vede ženské jméno Marie, které je v naši obci 
zastoupeno celkem 42 x. Z mužských jmen je první  v pořadí jméno Jan  20 x.  

 
 

Nejvíce užívaná ženská jména jsou v naší 
obci tato: 
1. Marie                                               42 x 
2. Jana                                                 19 x  
3. Andrea, Anna, Hana, Lenka            12 x 
4. Lucie                                               10 x 
5. Ludmila                                            9 x 
6. Alena                                        8 x 
7. Božena                                        7x 
8. Eva, Helena, Michaela , Petra           6 x  
9. Kateřina, Šárka, Věra, Veronika       5 x  
10. Markéta, Pavla                                4 x 
 

Nejvíce užívaná mužská jména jsou 
v naší obci tato: 
1.   Jan                              20 x 
2.   Jiří a Josef              19 x 
3.   Martin, Jaroslav             12 x 
4.   Miroslav a Pavel            11 x 
5.   Petr                                 10 x 
6.   Oldřich, Roman              9 x 
7.   Karel, Milan, Vladimír,  
      Zdeněk                           8 x 
8.   Tomáš a Václav             7 x 
9.   David, Michal            6 x 
10.  Ladislav, Luboš,  
       Vlastimil                 5 x 
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Narodili se: 
prosinec 2006   Tereza Dudová     
březen 2007  Jiří Hložek 
květen 2007   Karolína Hanušová 
 
Jubilea: 
   

70 let 75 let 80 let 85 let  a více 
 
leden 

   

   Marie Novotná 91 let 
březen      
  Josef Holoubek  
duben    
 Radmila Loubalová Antonín Krejčí   Marie Kostihová - 90  
  Vědunka Vrabcová Božena Charvátová  - 87 
květen    
Hana Dostálová Libuše Řičánková Marie Janoušková Vladimír Labr - 86 
  Ludmila Lattenbergerová  
červen    
Miroslav Partyka Miroslav Kundera Božena Bečková  
 Drahomíra Holoubková   
 Věra Hrabovská   
 Marie Jeřábková   
červenec    
  Marie Gottwaldová Jan Novotný - 85 
   Anna Šubrtová – 86 
srpen    
 Božena Babušíková Marie Kučerová  
  Oldřich Hložek  
  Marie Hrozková  
září    
Jan Ševčík Ludmila Kosíková Ludmila Růžičková Františka Mertová - 87 

 
 
 zlatá svatba  
 listopad 2006  Josef a Radmila Loubalovi 
 březen 2007   Alois a Vítězslava Hanouskovi 
 duben 2007    Václav  a Josefka Matyášovi 
 srpen 2007    Karel a Anna Labrovi 
 
 diamantová svatba 
 září 2007   Vladimír a Marie Kučerovi 
 

Opustili nás:  
2.2.2007  Alžběta Chudáčková  ve věku nedožitých 95 let  
11.3.2007  Helena Florianová  ve věku nedožitých 84 let   
19.3.2007  Naděžda Slezáková  ve věku nedožitých 75 let  
25.5.2007  Zdeňka Špačková  ve věku nedožitých 81 let  
5.6.2007  Zdeněk Koblížek   ve věku nedožitých 66 let  
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Co se nám (ne)líbí  
 
…  stanoviště u školy a u pekárny … 
 
Fotoseriál … 
Využíváme rovnoměrně všech umístěných kontejnerů v obci? 
Sešlapujeme PET láhve (již doma), aby bylo dostatek místa pro všechny vytříděné plasty? 
Třídíme barevné a bílé sklo? 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
V sobotu dne 18. 8. 2007 v době od 10.45 do  11.30 hodin byl v naší obci uskutečněn sběr a 
odvoz nebezpečného odpadu firmou Respono a.s.. Této služby využilo 8 občanů. 
 

Kontejnery u pekárny 
vyfocené ve stejný den. 
 
 

 

„Přetékající“ kontejnery u 
zastávky – opravdu to není 
dobrá vizitka naší obce 
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Střípky ze školy 
 

Základní a mateřská škola 
 
Ve školní roce 2007/2008 navštěvuje zdejší ZŠ  18 žáků.  Z toho jednotlivé třídy: 
1. třídu celkem  4 žáci  z toho 2dívky  2 chlapci 
2. třídu celkem  6 žáků z toho 5 dívek a 1 chlapec 
3. třídu celkem 5 žáků  z toho 1 dívka a 4 chlapci 
4. třídu celkem 3 žáků – samé dívky. 
 
Ředitel školy: Mgr. Vladimír Kypr, Vyučující: Mgr. Karla Pitáková. 
 

 
Účastníci karnevalu na konci školního roku: 
 

V letošním školním roce navštěvuje MŠ 20 žáků z toho 10 dívek a 10 chlapců. Nově 
příchozích dětí bylo 7 a velmi dobře a rychle se adaptovaly na prostředí mateřské školy.  

V loňském školním roce jsme uspořádali a navštívili mnoho kulturních akcí a i letos 
budeme s dětmi těchto vystoupení využívat. V letošním školním roce plánujeme návštěvy 

divadla „Radost“ v Brně, pořady pro děti 
v MŠ Hrušky i Vážany a i akcí  ve 
Slavkově. 

Rovněž budeme v rámci otužování 
dětí jezdit na předplavecký výcvik do 
bazénu ve Vyškově.  

Těšíme se, že tento rok nám přinese 
mnoho nových pěkných zážitků, úsměvů 
v dětských tvářích a pocitů štěstí z prožitých 
chvílí. 

(Ba) 
 
Vyučující: Stanislava Babušíková, Milada 
Kolenčíková 
 

Na fotografii jsou předškoláci, kteří od nového školního roku zasedli do lavic 1. třídy ZŠ školy. 
Jsou to:  Roman Fuksa, Vojtěch Brumla, Žaneta  a Markéta Čermákovy. 
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Fotbaloví žáci 
 
Koho najdeme každé úterý a čtvrtek od 17.00 do 18.30 hodin na fotbalovém hřišti? 
 

Již od úterý 7. 8. 
2007, kdy jsme 
vstoupili do druhé 
poloviny letních 
prázdnin, najdeme na 
fotbalovém hřišti, při 
pilném tréninku, 
mladší žáky. 
Naše fotografie ze 
14.8.2007 zachycuje 
jen část 
registrovaných hráčů 
mladších žáků, 
protože byl ještě čas 
dovolených a 

prázdnin. „Nyní máme 18 hráčů“, říká trenér Robert Spáčil a František Dvořáček dodává,“8 
hráčů odešlo hrát, koncem minulé sezony, za dorost“. Přesto se v minulém kole, naši nejmladší, 
umístili na 8. místě. V letošním roce to bude ještě mnohem lepší, když se na hřišti objeví více 
fanoušků, nejen z řad rodinných příslušníků, ale i širší veřejnosti. Povzbudit je můžete přijít hned 
na další domácí zápas, který se hraje v sobotu 13. října ve Vážanech. 
 
Na fotografii z tréninku 14. 8. 2007 vidíme tyto hráče a trenéry: 
 
Horní řada  
- trenér František Dvořáček, Martin Smetana, Martin Kohoutek, Michal Odehnal, Štěpán 
Bělohoubek, Marek Spáčil, Daniel Spáčil, trenér Robert Spáčil. 
 
Dolní řada  
– Tomáš Brokeš, Matěj Brokeš, Kristián Hrouz, Jakub Vitoul, Filip Gorecki. 

 
 

Přečteno jinde… 
 
Slavkovský ZPRAVODAJ  č. 6 
 
Nová podatelna MěÚ 
Dne 2. července byla pro veřejnost otevřena nová podatelna, která je umístěna v bývalé kanceláři 
odboru BTH (dosud úsek tepelného hospodářství) ve dvoře radnice na Palackého č.p. 65. 
Slavkov u Brna. 
 
Charitní ošetřovatelská služba  
poskytuje ve Slavkově u Brna a v přidružených obcích 
od 1. února 2007 odbornou zdravotní péči týmem kvalifikovaných registrovaných sester. Tuto 
péči indikuje ošetřující lékař, který určí rozsah a počet návštěv podle zdravotního stavu pacienta. 
Zdravotní úkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. 
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Je nabízena doplňková péče jako je léčba bioprotonovou lampou, vyšetření glykémie. Také je 
možné zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.  
Charitní ošetřovatelská služba se nachází v prostorách polikliniky v Tyršově ulici. Informace 
poskytne vrchní sestra paní Jitka Chramostová na t. č. 608 709 283. 
 
Charitní pečovatelská služba  
poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tyto 
služby jsou hrazeny uživatelem a sazebník úhrad se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Pečovatelky 
sídlí v Domě s pečovatelskou službou v Polní ulici č. 1444, Slavkov u Brna. Vyčerpávající 
informace poskytne vedoucí paní Jaroslava Dvořáčková na t. č. 731 425 498. 
 
Upozornění pro řidiče 
Upozorňujeme, že platnost vydaných řidičských průkazů od 1. července 1964 do 31. prosince 
1993 končí dnem 31. 12. 2007! 
K výměně řidičského průkazu je potřeba přinést s sebou: platný doklad totožnosti (OP nebo 
cestovní pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5cm a řidičský průkaz, kterému končí 
platnost. Výměna těchto řidičských průkazů je osvobozena od správního poplatku  a nový 
řidičský průkaz obdržíte do 20 dnů. 
Bližší informace dostanete na odboru dopravy Městského úřadu ve Slavkově u Brna u referentky 
odboru dopravy paní Jaroslavy Pospíchalové. 

(Pil) 
 

Různé 
 
Co možná nevíte … 
 
To, že děti potřebují hlazení nejen k utišení, ale i pro svůj vývoj, jsme jakž takž věděli, ale že i 
dospělému může dotyk pomoci při různých, a to i psychických těžkostech, ví málokdo. Ruce se 
přikládají na vzdálenost 10-15 cm od povrchu těla. Je to tichá podpora, kterou můžete využít i u 
svých nejbližších, zprostředkovat útěchu, teplo a uklidnění. To vše máte v rukou! Zkuste to! 
Jednoduché cvičení ukáže, kolik energie máte v ruchách. Zavřete oči, zkuste se koncentrovat na 
vlastní dýchání, přičemž si třete ruce, až budou teplé. Podržte je 5-15 cm proti sobě a pohybujte 
jimi k sobě a zase od sebe. Cítíte, že je mezi nimi jakési proudění? To je nejlepší předpoklad 
úspěšného přikládání a masírování. 
Je to prastarý léčebný a utišující prostředek, který upadl v zapomnění… a dotyky rukou dnes 
uznávají i lékaři. 
 
Internet 
V měsíci srpnu byly nainstalovány na škole antény pro internetové bezdrátové připojení. Firmě 
Infos Art, která antény nainstalovala, byl předán seznam zájemců o připojení s tím, že firma 
Infos Art již  sama vejde ve styk se zájemci a domluví se na konkrétním termínu připojení. 
Pokud tak již ve všech případech neučinila, je třeba se s firmou Infos Art spojit a podmínky a čas 
připojení dohodnout. Číslo telefonu do Vyškova je 517 344 716.   
 
A opět jedna anketa. 
Je možné zajistit v naší obci taneční kurz. Nepřehlédli jste se. Opravdu, taneční kurz. Pro 
všechny věkové kategorie. Tedy jak pro začátečníky, tak i pro ty, kteří už na taneční vzpomínají 
jen jako: ... bylo, nebylo, za sedmero horami, ..... . Pokud máte zájem zopakovat si taneční kroky, 
naučit se správnému držení těla (to je prý dobré na odlehčení páteře), vystupování a v neposlední 
řadě se pobavit, stačí vyplnit anketní lístek a vhodit jej do schránky obecního úřadu. Zatím je 
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předjednáno 10 pátečních lekcí. Při větší účasti, tj. kolem 20 párů, by se cena jedné lekce mohla 
pohybovat pod 100,- Kč za osobu. Mistři ČR ve figurálním valčíku, vítězové Showdance Gala, 
čtvtfinalisté MČR v 10 tancích, Zdeněk a Lenka Přibylovi by nás naučili základním krokům 
waltzu, tanga, valčíku, foxtrotu, rumby, cha-cha, jivu a samby nebo salsu. Pro někoho to může 
být i první krůček pro kariéru tanečního mistra. 
 
A přidáme ještě jednu anketu pouze pro muže. 
Chlapi, také se Vám někdy stává, že se ráno nemůžete rozejít, z vyšších míst opatrně sestupujete 
místo seskoku, schody jsou pro Vás dilema, zda se do nich pustit nebo raději žít? No snad až tak 
jsme zatím neklesli. Zatím. Aby to tak opravdu nedopadlo, je pro nás připravena tělocvična, 
která by nás měla ochránit před trapasem až nás naše děti či vnuci vyzvou k nějakému závodu 
nebo nějaké sportovní činnosti. Proto Vás, chlapi, vyzývám: pojďme si přes zimu jednou, 
dvakrát týdně zacvičit, trošku se protáhnout, udělat nějaký kotrmelec, přeskočit kozu či dvě. Pro 
začátek stačí vyplnit anketní lístek a přihlásit se. 
 
Tady bych si dovolil zmínit jednu situaci ze života: 
Stál jsem před výtahem. Výtah se pohyboval někde ve vyšších patrech. V tom přišla k výtahu 
taková pěkná slečna či mladá paní. Hluboké oči, hluboký výstřih. Představa uzoučké kabiny, kde 
není kam uhnout očima, a taky chlapská ješitnost mě vyburcovaly k činu.“Schválně, kdo bude 
nahoře první?“ a už jsem bral schody po dvou, tedy zpočátku. Ve třetí patře jsem už funěl jak 
„zástupce mužského rodu v kravíně“. Páté patro jsem již absolvoval s kyslíkovým deficitem. Se 
slovy:„Vyhrál jsem!“ jsem padl do nabídnuté židle a asi tak čtvrt hodiny jsem nemohl popadnout 
dech…. Ne, ne, bez nějakého pohybu to lepší nebude. 
 
Tak co, dopadneme tak všichni nebo jdeme do toho? 

(Hlo) 
 
P.S. 
Od příštího čísla Vážanského hlásku bude jeho součástí i inzerce a rodinná oznámení. Příspěvky 
do těchto rubrik budou přijímány na obecním úřadě v úřední hodiny (pondělí 8:00 hod. až 17:00 
hod. a středa 8:00 hod. až 18:00 hod.). Cena bude stanovena zastupitelstvem obce na příštím 
zasedání, které se koná 10.10. 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................................ zde odstřihněte ...................................................................................................... 

 
Přihlašuji se do cvičení mužů: 
 
 
..........................................................                  .......................................................................... 
 
...........................................................                  ......................................................................... 
                jméno a příjmení                                                                 bydliště 
 
                                                                             ......................................................................... 
                                                                                                             podpisy 
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Seriál na pokračování: Pár užitečných rad 
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................................................................................................ zde odstřihněte ...................................................................................................... 

 
Přihlašuji se do kurzu tanečních: 
 
 
 
 
...........................................................                  ......................................................................... 
                jméno a příjmení                                                                 bydliště 
 
                                                                             ......................................................................... 
                                                                                                              podpis                                                      
 

 

 


