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Vážení spoluobčané 
 
Je opravdu těžké vymyslet něco nového do 
úvodního slova, když se všechno každý rok 
opakuje. A jako každý červen končí i ten letošní 
školní rok 2007/2008.  
Děti odvedly svůj díl školní práce a záleží 
především na nich, co se získanými informacemi 
udělají. Někteří si své znalosti prohloubí četbou, 
jiný zkusí brigádu. Je i skupina takových, kteří  si 
na školní vědomosti ani nevzpomenou a věnují se 
svým koníčkům, na které ve školním roce nebyl 

čas… Zatím jsou ale ještě živé všechny zážitky ze 
školních výletů. My dospělí velmi oceňujeme, že se 
děti, na stránkách našeho Vážanského hlásku, o tyto 
své vzpomínky s námi podělí. Poděkování patří i 
učitelskému sboru, který tímto směrem děti vede a 
doufáme, že děti nám do každého vydání nějaký 
článek nebo obrázek přinesou.  
Začínají dva měsíce prázdnin a dovolených, a tak 
by se další příspěvky mohly týkat právě tohoto 
tématu.                                                              (pil) 

 
 
Národní kulturní památka  - Zámek Slavkov u Brna 
(Austerlitz) 
 
Zámek Slavkov u Brna se na základě rozhodnutí vlády ČR ze 
dne 28. dubna 2008 zařadil mezi národní kulturní 
památky.Tímto prestižním titulem bylo oceněno 230 památek z 
celkového počtu 40 000 památkových objektů (z toho asi 2000 
hradů a zámků). Zámek Slavkov je ojedinělý i tím, že ostatní 
podobně oceněné památky vlastní stát. Zámek Slavkov patří 
městu, které na obnovu a údržbu věnuje finanční prostředky z 
rozpočtu města. V současné době si nenechte ujít výstavu JUDr. 
Václav Kounic, osobnost, politik a mecenáš, která byla zahájena 
30. května 2008 a potrvá do 12. října 2008.  
 
(Slavkovský ZPRAVODAJ – 31. 5. 2008 – kráceno z článků 
Ing. Aleše Šilhánka, ředitele ZS-A)  
 

 Představujeme vám ZO 
Českého svazu chovatelů 
 
Český svaz chovatelů ve 
Vážanech nad Litavou má v 
současné době 32 členů z toho: 
 
od 60 do 80 let  je  6 členů 
od 40 do 60 let  je 13 členů 
od 30 do 40 roků je 6 členů 
od 20 od 30 let  je   5 členů 
a 2 členům je 13 let. 
 
Z celkového počtu 32 členů jsou 
jen 3 ženy. 
 
(E. Novotný) 
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Usnesení zastupitelstva obce 
 
Usnesení z 11. zasedání ZO Vážany nad Litavou 
ze dne 9.4.2008 
 
a) ZO bere na vědomí: 

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
za rok 2007 obce Vážany nad Litavou, okres 
Vyškov, 

- protokol z kontroly provedené OIP dne 17.3. 
– 18.3.2008, 

- zápis z finanční kontroly ze dne 12.3.2008 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, 

- zápis č. 6 z finanční kontroly ze dne 
12.3.2008. 

 
b)   ZO schvaluje:  

- nápravná opatření nedostatků vyplývajících 
z kontroly OIP ze dne 17.3. – 18.3.2008, 

- prodej pozemku parc. č. 1268/2 v kú. 
Vážany nad Litavou paní •••••• Gorecki, 
Vážany nad Litavou č.p. •••, za cenu 40,- 
Kč/m2, 

- prodej pozemku parc. č. 637/2 o výměře 23 
m2 v kú. Vážany nad Litavou panu •••••• 
Fuksovi, Vážany nad Litavou č.p. •••, za 
cenu 4.500,- Kč, 

- prodej pozemku parc. č. 637/3 o výměře 23 
m2 v kú. Vážany nad Litavou panu Jaromíru 
Čermákovi, Vážany nad Litavou č.p. 222, za 
cenu 4.500,- Kč, 

- prodej pozemku parc. č. 470/2 v k.ú. Vážany 
nad Litavou panu •••••• Mašovi, Vážany nad 
Litavou č.p. •••za cenu 40,- Kč/m2, 

- prodej pozemku parc. č. 1268/3 současně 
s výměnou za pozemek parc. č. 1269/2 
v k.ú. Vážany nad Litavou manželům •••••• 
a •••••• Flajzarovým, Vážany nad Litavou 
č.p. •••, za cenu 40,- Kč, 

- prodej pozemků a vodní nádrže panu •••••• 
Slezákovi, Vážany nad Litavou č.p. •••, a to  
pozemek pod nádrží parc. č. 1738 za cenu 
1,- Kč/m2, vodní nádrž na pozemku parc. č. 
1738 za cenu 15.000,- Kč a prodej pozemku 
parc. č. 1737/2 za 40,- Kč/m2, 

- prodej pozemků parc. č. 559/1 a 561/2 v k.ú. 
Vážany nad Litavou paní •••••• 

Gottwaldové, Vážany nad Litavou č.p. •••, 
za cenu 40,- Kč/m2. 

c)   ZO souhlasí: 

- s vyvěšením záměru obce na prodej části 
pozemku parc. č. 470/1  v k.ú. Vážany nad 
Litavou šířce max. 4 m a minimálně 1 m od 
obecní studny podél zahrady pana •••••• 
Gottwalda,  

- se zveřejněním záměru obce směnit 
pozemky parc. č. 536/5 za pozemky parc. č. 
1013/1 a 1013/2 a pozemky parc. č. 2139 a 
2140 za jižní část pozemku parc. č. 538/5, 
který bude rozdělen prodlouženou uliční 
čárou (prodloužené průčelí domů staré 
zástavby v ulici), 

- s odkupem pozemku parc. č. 2078 v k.ú. 
Vážany nad Litavou standardním postupem 

- se smlouvou o výpůjčce automobilu AVIA 
21 Furgon mezi SDH a obcí a žádostí o 
zařazení vozidla do seznamu vozidel složek 
IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti 
s podmínkou právního ošetření smlouvy. 

d) ZO zamítá žádost •••••• Kotrby na zřízení 
věcného břemene na pozemky parc. č. 654/1 a 
638/24 v k.ú. Vážany nad Litavou jako 
bezpředmětnou. 

 
e) ZO pověřuje:  

- starostu obce k jednání se společností Agria, 
a.s. ve věci zpřístupnění komunikace na 
pozemku parc. č. 11/4 v k.ú. Vážany nad 
Litavou zapsaným na listu vlastnictví 10001 
po 24 hod. denně, 

- starostu obce seznámit společnosti Agria, 
a.s. Nížkovice a AUTODOPRAVA, 
AVIASERVIS Jiří Moškvan s nabídkou 
Obce Vážany nad Litavou na odprodej 
pozemků v areálu farmy Vážany nad 
Litavou,  

- starostu obce k zajištění zadání změny 
územního plánu obce č. 2 a k následnému 
podání žádosti o změnu ÚP na stavební 
úřad. 
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Usnesení z 12. zasedání ZO Vážany nad Litavou 
konaného dne 21.5.2008 
 
a) ZO bere na vědomí: 

- RO č. 1/2008 ze dne 30.4.2008 a RO 2/2008 
ze dne 19.5.2008, 

- sdělení TML INTERNATIONAL 
CORPORATION, organizační složka o 
odstranění případných škod z provozu 
stavby terénních úprav sportoviště, 

- udělení čestného uznání v celostátní soutěži 
ZELENÁ STUHA navazující na soutěž 
vesnice roku v programu obnovy venkova. 

b) ZO schvaluje:  

- RO č. 1/2008 ze dne 30.4.2008 a RO 2/2008 
ze dne 19.5.2008, 

- zřízení věcného břemene pro účely zřízení a 
provozování distribuční soustavy spočívající 
v umístění nového venkovního vedení NN 
na pozemku parc. č. 330 v k.ú. Vážany nad 
Litavou dle geometrického plánu 416-
113/2007 ze dne 4.12.2007, 

- prodej pozemku parc. č. 2055 o výměře 8 
m2 v k.ú. Vážany nad Litavou panu 
Ladislavu Coufalovi, Tylova č.p. 364, 
Slavkov u Brna, za cenu 225 Kč/m2,  

- ZO souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 
399, orná půda, v k.ú. Vážany nad Litavou 
manželům •••••• a •••••• Tůmovým, Vážany 
nad Litavou č.p. •••, za cenu 40,- Kč/m2 
sníženou o částku za zřízení věcného 
břemene ve výši 20,- Kč/m2, tedy za 
konečnou částku 20,- Kč/m2. 

- nákup pozemku parc. č. 1744 za celkovou 
cenu 55 tis. - 65 tis. Kč a pozemku parc. č. 
1745 za cenu 35,- Kč/m2. 

- oddávajícím starostu obce Josefa Hloužka a 
místostarostu obce pana Pavla Říháka, 
obřadní místností zasedací místnost 
obecního úřadu a obřadním dnem sobotu 
v době od 9 do 12 hod. mimo státem uznané 
svátky.  

 

c) ZO souhlasí: 

- s provedením terénních úprav – II. etapa 
sportoviště dle projektu z března 2008, 

- se zvýšením částky za údržbu zeleně Poldru 
2 na 15.000,- Kč za předpokladu  uzavření 
nové smlouvy Obce Vážany nad Litavou 
se ZVHS Vyškov, 

- s uzavřením smlouvy o právu provést na 
částech pozemků Obce Vážany nad Litavou 
p.č. 518/1, 535, 52, 470, 11/4, 250/1, 240/1, 
150/1, 220/1, 240/2 a 330 v k.ú. Vážany nad 
Litavou stavbu Silnice III/4194 Vážany nad 
Litavou – Hrušky, 

- s vyvěšení nabídky na darování částí parc. č. 
600, 4/1, 30/3, 230/1, 254/2 a 310 o celkové 
výměře 44 m2, 

- se zvýšením částky na 12 tis. Kč na opravu 
sekačky TJ Vážany nad Litavou za 
současného snížení částky na údržbu hřiště 
na částku 13 tis. Kč, 

- s výsadbou stromu (lípy) u příležitosti 50. 
výročí založení ČZS Vážany nad Litavou na 
pozemku parc. 470/1 mimo inženýrské sítě a 
manipulační prostor studny. 

 

d) ZO odkládá: 

- žádost paní Pasekové o prodej nebo nájem 
pozemku parc. č. 159 v k.ú. Vážany nad 
Litavou do doby než bude ukončena 
stávající nájemní smlouva na výše uvedený 
pozemek, 

- projednání změny nájemní smlouvy na 
provozování obecní hospody do příštího 
zastupitelstva, do kterého sl. Autratová 
předloží nový návrh řešení. 

e) ZO nemá zásadních připomínek ke změně 
nájemní smlouvy na provozování obecní 
hospody ve smyslu změny nájemce. 

 

f) ZO děkuje všem občanům, kteří se podílejí na 
péči o zeleň a životní prostředí naší obce.  

 
g) ZO pověřuje:  

- finanční výbor zpracováním stanoviska 
k postupu pronajimatele v případě, že 
nájemní smlouva je uzavřena na objekt, 
který není zapsán na listu vlastnictví, 

- Ing. Jaroslava Řezáče k podání žádosti panu 
Mgr. Mlatečkovi o dokončení monografie 
věnované dějinám Vážan nad Litavou a to 
jak po stránce autorské, tak i redakční a 
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později i stránce technické a vedením celé agendy. 
 
 
Usnesení z 13. zasedání ZO Vážany nad Litavou 
konaného dne 24.6.2008 
 
a) ZO bere na vědomí: 

- dodatek k RO č. 2/2008 ze dne 19.5.2008 a 
RO 3/2008 ze dne 24.6.2008, 

- zápis č. 7 z finanční kontroly ze dne 
4.6.2008, 

- znalecký posudek ke stavu smrků před RD 
č.p. 53 a na hřbitově. 

b) ZO schvaluje:  

- dodatek k RO č. 2/2008 ze dne 19.5.2008 a 
RO 3/2008 ze dne 24.6.2008. 

c) ZO souhlasí: 

- s navýšením částky, která byla proplacena 
TJ Vážany nad Litavou,  o 62,- Kč, 

- s uzavřením smlouvy o budoucí darovací 
smlouvě na části pozemků parc. č. 600, 4/1, 
30/3, 230/1, 254/2 a 310 o celkové výměře 
44 m2 ve prospěch SÚS Jm. kraje, Oblast 
Vyškov, 

- s prodloužením nájemní smlouvy na 
pozemek parc. č. 159 v k.ú. Vážany nad 
Litavou do konce roku 2010, 

- s vyvěšením nabídky prodeje pozemků ve 
středisku Vážany nad Litavou ve vlastnictví 
obce. 

d) ZO odkládá: 

- žádost manž. Michálkových ze dne 
30.4.2008 na změnu nájemce obecní 
hospody. 

e) ZO pověřuje:  

- výbor životního prostředí k předložení 
návrhu dalšího postupu ve smyslu 
znaleckého posudku zdravotního stavu 
stromů na hřbitově a před RD č.p. 53 
v termínu do konce letošního roku 
s vyčíslením přibližné finanční částky, která 
bude zahrnuta do rozpočtu roku 2009, 

- starostu obce k jednáním směřujícím 
k uzavření směnné smlouvy se SÚS Jm. 
kraje, Oblast Vyškov na části pozemků parc. 
č. 600, 4/1, 30/3, 230/1, 254/2 a 310 ve 
vlastnictví obce za pozemek parc. č. 230/2 
ve správě SÚS Jm. kraje, Oblast Vyškov .  

f) ZO nereflektuje na nabídku společnosti FERI, 
s.r.o. na odkup či pronájem obecních pozemků 
pro výstavbu solární elektrárny. 

(hlo) 
 
 

 
Společenská kronika: 
 
Jubilea: 
    
březen  duben                                   květen                                 červen 
 
75 let Marie Hložková  91 let Marie Kostihová        80 let Vlasta Krejčířová  80 let Marie Kosíková 
          Josefka Matyášová 88 let Božena Charvátová              Oldřich Slezák             Bohumil Budík 
                Marie Babušíková 
      87 let Vladimír Labr 
 
 
Narodili se v roce 2008: 
duben    Matěj Tůma  
                                 Jiří Menšík 
květen   Karolína Květenská 
červen   Lucie Frýbortová      
 

Opustili nás:  
28. 4. 2008 Vítězslava Hanousková  
ve věku 75 let 
9.6.2008  Vlastimil Matula  
ve věku 57 let 
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Školní rok 2007 – 2008 končí a my se těšíme na prázdniny. 
 
 Zůstává v nás mnoho krásných vzpomínek. 
které jsme společně prožili.  

Do MŠ v tomto školním roce chodilo 20 
dětí, z toho 10 chlapců a stejný počet děvčat; 6 dětí 
předškolního, 8 dětí středního a 6 dětí nejmladšího 
věku. 

Od září do června jsme navštívili několik 
kulturních akcí: 

v MŠ Hrušky „ O pejskovi a kočičce“, 
„Kouzelník“, v divadle Radost „O Červené 
Karkulce“, v kině Jas ve Slavkov u Brna pásmo 
pohádek. 

Mikulášskou a Vánoční besídkou jsme 
ukončili rok 2007 a během vánočních prázdnin jsme 
načerpali síly do další práce. 

Hudební vystoupení umělců z Janáčkova 
divadla bylo zase velmi příjemným přiblížením 
porozumění vážné hudbě. „O koblížkovi“ bylo 
divadelní vystoupení v Brně v sále B. Bakaly. 

Od dubna jsme začali jezdit do plaveckého 
bazénu ve Vyškově na předplavecký výcvik – 
dětem se výuka velmi líbila.  

Den matek jsme tradičně oslavili v květnu 
slavnostním vystoupením pro maminky. 

Déšť nám malinko zkomplikoval školní 
výlet do ZOO Hodonín, ale dětem i přesto přinesl 
mnoho krásných zážitků. 

Hudební vystoupení skupiny P. Nováka 
v zámeckém parku ve Slavkově spolu s vycházkou 
za poznáním krás okolím Vážan bylo příjemným 
zakončením měsíce května a zároveň dárkem našim 
dětem k jejich svátku. Za bonbónový poklad pro 
všechny děkujeme sponzorům, manželům 
Michálkovým z pohostinství „Lidový dům“. 

Na rozloučení s předškoláky byl pozván pan 
starosta, učitelé a děti ZŠ. Starosta obce pasoval 
předškoláky na školáky a my všichni jim přejeme, 
aby se jim ve škole líbilo a dál prožívali radostné 
chvíle jako v naší MŠ. 

Tak ještě jednou: krásné prázdniny vám 
všem a radostný návrat do nového školního roku. 

Babušíková St. 
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Školní výlet za Kelty z různých pohledů  
 
Markéta Čermáková, 1. tř 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. května jsme jeli na výlet do 
Letovic. Jeli jsme přes: Brno - Židenice, 
Bílovice nad Svitavou, Adamov, 
Blansko. Jeli jsme vlakem a autobusem. 
Viděli jsme taky pendolino. Dozvěděli 
jsme se, kdo to byli Keltové. Ukazovali 
nám šest řemesel. Také nám povídali, co 
Keltové potřebovali a objevovali. Kovář 
nám ukazoval menší představení na koni. 
Ukazoval to proto, abychom věděli, co 
všechno musel tehdy kůň umět. Odjeli 
jsme v sedm hodin a vrátili jsme se 
v šestnáct hodin. 

Pavlína Střížová, 2. třída 
 

Ráno jsme museli vstávat brzo, protože 
jsme vyjížděli už v 7 hodin. Přijeli jsme do 
Letovic, do keltské osady Isarno jsme přišli za 
chvíli. Jako prvního jsme navštívili dřevorubce – 
říkal nám, že v nějaké řece našli keltskou kánoe, 
která byla z dubu a vydržela až dodnes. Pak jsme 
šli ke kováři: ukázal nám keltskou helmu, meč a 
peníze. Zemědělkyně nám půjčila roh, ale 
málokomu se podařilo na něj zatroubit. Domkař 
nám říkal, že jsou keltské komíny jiné než naše. 
Hrnčíř udělal vázu. Pak byla přestávka a po ní 
divadlo, kde hráli: Marcus Aurelius, Gladius 
Brutus. Výlet se mi moc líbil.      

Filip Gorecki, 3. tř. 
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Náš výlet začal tím, že jsme ve Vážanech nad 
Litavou nasedli na autobus do Křenovic. Potom jsme 
nasedli na vlak do Brna. Trvalo to asi tak hodinu. Dojeli 
jsme do Brna a tam jsme čekali asi půl hodiny. Znovu jsme 
nasedli na vlak a jeli jsme až do Letovic. Potom jsme se šli 
podívat na keltská řemesla. Viděli jsme tam například: 
řezbáře, kováře, zemědělkyni, hrnčíře, kamnáře a tkadlenu. 
Potom jsme si mohli něco koupit. Trvalo to dvě hodiny co 
jsme si mohli něco kupovat a šli jsme se podívat na druhý 
program. Bylo to divadlo, kde hráli: císař Marcus Aurelius, 
gladiátor, Davidus, Patricius a Antonius. No a potom jsme 
šli zase na vlak a jeli jsme až do Křenovic, počkali jsme na 
autobus do Vážan a tímto skončil náš výlet.                       
Martina Vitoulová, 4. t ř. 
 

Před týdnem ve čtvrtek jsme 
jeli na výlet do Letovic. Byli tam 
Keltové a povídali nám o životě 
Keltů v dávných dobách. Říkali, jak 
pracovali – vyráběli hrnky, nádoby, 
šili, vyráběli zbraně – kopí, dýky, 
meče – a dokonce i peníze. Dále 
vyráběli kamna – kamnář, chovali 
domácí zvířata – zemědělec, byl 
tam taky kovář. Nakonec tam bylo 
představení, kde byli Římani – 
bojovali s barbary a gladiátory. 

            David Jílek, 4. třída 
 

David Zitta, 3. tř. 
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ČOV 
 

Je dobrým zvykem v našem VH navazovat na předchozí vydání. Tentokrát bych chtěla navázat na výzvu 
„D říve a nyní“, kde jsme chtěli uveřejnit to, co se v naší obci změnilo. Než se k nám do této rubriky dostane 
nějaký příspěvek, chtěla bych ukázat změny, které se staly při stavbě ČOV.  

Ne každý občan si udělá procházku - k tomuto 
potřebnému zařízení - a bude pozorovat změnu, která se 
udála. Na prvním obrázku vidíte jak výstavba v roce 
2001 započala a ty současné záběry jsou ze 17. června  
2008. Byl velmi slunečný podvečer, krásně vysečená 
tráva k objektu i kolem plotu tak, aby se tam dalo projít. 
Štítek na budově oznamoval, že provoz byl zahájen 
v roce 2002. Byl to zvláštní pocit odhadnout, ze kterého 
místa se fotografovalo, protože výhledu trošku brání 
nově postavená hala firmy JUKO, kde byl klid a všude 
čisto a pořádek.  
Jestliže se otočíte můžete – ničím nerušeni a se vším 
všudy - vnímat přírodu kolem Litavy.  

Já vím, že mám úplně jiný pohled na věc než Vy, co tam bydlíte. Ale stejné to bude, když se přijdete podívat na 
tu naši stranu obce a budete se dívat … a nebo se i ptát, co se nám líbí nebo nelíbí. Většinou je to opravdu jen 
jiný úhel pohledu každého člověka. Přála bych vám, že ať se zajdete podívat na kterýkoliv „konec“ naší obce 
spatříte především to krásné a užitečné.  A co se vám nebude líbit, můžete vyfotit a napsat k tomu i svůj názor. 
(pil) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volný čas dětí 
 
Zájmový dramatický kroužek 
Scházíme se každou středu, měli jsme jedno společné vystoupení se ZŠ a MŠ, je nás dohromady 20.  
Nachystáme si pro vás „něco“ do obecního rozhlasu, abyste slyšeli jak jsme šikovní. Podívejte na fotografiích 
jak vypadáme spokojeně a vesele. A koukejte dobře, protože nás ještě uvidíte a uslyšíte. Vaši Kristýna 
Procházková, Kateřina Jochmanová, Pavlína Střížová, Tereza Střížová, Adéla Chladná, Kristýna Chladná, 
Markéta Čermáková, Žaneta Čermáková, Pavla Kunderová, Aneta Kunderová, Marie Paseková, Matěj Paseka,   
David Zitta, Andrea Zittová, Petr Procházka, Martina Vitoulová, Roman Fuksa, Eva Dudová, Filip Gorecki, 
Katarina Gorecki, Ludmila Gorecki, Hana Paseková  
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Foto ve středu 18. 6. 2008 – závěrečný táborák                                                                                                                                    (pas) 
 
 
Dětský den 
 
 Na závěr školního roku uspořádala TJ Vážany 
nad Litavou dětský den. Za krásného počasí proběhly 
v areálu fotbalového hřiště různé soutěže, kterých se 
zúčastnilo 58 soutěžících dětí ve všech možných 
kategoriích. Každá disciplina byla ohodnocena body, za 
které si startující mohli na závěr soutěží „nakoupit“ v 
„supermarketu“ drobné hračky či nějakou sladkost. 
V průběhu soutěží dorazili za dětmi i policisté ze 
slavkovského okrsku, kteří dětem předvedli své 
„nádobíčko“. Děti se mohly například vyfotit 

v policejní uniformě, nechat se spoutat pravými pouty 
a třeba použít z policejního auta „tlampač“. Závěr pak 
patřil kolektivním soutěžím v přetahování lana a 
tradičnímu skákání v pytlích. Samozřejmě nechyběl  
táborák s opékáním špekáčků. K večeru se pak 
pomalu začali rodiče s dětmi rozcházet. Na některých 
již byla vidět únava, ale jiskra v očích dala znát, že se 
odpoledne vydařilo. Tak tedy vzhůru do postýlky, ať 
nezaspíme první den prázdnin.                             (hlo)   
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Přečteno jinde 
 
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně  
Vlastivědný věstník Moravský, ročník LX rok 2008, sešit 2 
 
Vážany nad Litavou na Vyškovsku – 720 let od první písemné zmínky 
 
     2.prosince 2007, na první adventní neděli, si občané Vážan nad Litavou připomněli 720. výročí od první 
písemné zmínky o své obci. Stalo se tak při slavnostní bohoslužbě v kostele sv. Bartoloměje, který stojí na 
návrší nad obcí, uprostřed hřbitova. Vzpomínkový projev pronesl bývalý starosta obce pan Ing. Jaroslav Řezáč. 
Ve svém vystoupení nastínil krátce historii obce, která leží 3 km jihozápadně od Slavkova u Brna, v okrese 
Vyškov, v Jihomoravském kraji. 
     Osídlení těchto míst je ovšem daleko starší než vzpomínané jubileum. O počátcích osídlení údolí řeky 
Litavy vypovídají archeologické nálezy na četných lokalitách, od dob nejstarších (období paleolitu), přes 
naleziště z doby bronzové (převážně kultura únětická), u období keltského a římského osídlení a především pak 
z éry stěhování národů. 
     Ve 13. století patřily Vážany nad Litavou pánům z Deblína. Právě roku 1287 darovala Vojslava z Deblína 
patronát zdejšího kostela, zasvěceného sv. Bartoloměji, klášteru sv. Kateřiny v Olomouci. Vážanský kostelík si 
zachoval své románské jádro a zdobí ho ještě dnes výrazný románský portál na severní straně lodi. 
     V průběhu své existence byla obec různě označována; např. Waschan, Wazan, Dlouhé Vážany a Linhartské 

Vážany. Toto poslední označení připomíná, že od roku 1808 náležely 
Františku Antonínu Linhartovi a jeho potomkům. Na místním hřbitově, 
hned naproti vchodu do kostela, se nachází hrob s náhrobkem rodu 
Linhartů. 
     Také místní kostelík  se  nevyhnul změnám. Jeho románská podoba vzala 
za své při dalších stavebních úpravách, např. po velkém požáru obce 
koncem třicetileté války po roce 1645. Poslední velká oprava byla 
prováděna roku 1909. Nutno říci, že každá z oprav ctila předcházející 
slohové údobí, takže v kostelíku najdeme doklady jeho románského původu, 
přestavbu v období gotiky i barokní úpravu.  Před hřbitovní zdí stojí socha 
sv. Jana Nepomuckého z roku 1739. Za obcí směrem ke Kobeřicím jsou 
boží muka z roku 1806. Ve směru na Hrušky stojí pomník četníka Jaroslava 
Látala, který padl ve službě 3. října 1937. K božím mukám za obcí se váže 
zajímavá pověst. Snad prý jeden z vážanských obyvatel se účastnil jako 
rakouský voják slavkovské bitvy (2.12.1805). V bitvě byl smrtelně zraněn a 
podařilo se mu z bojiště odplížit až na kopec, aby ještě jednou, naposled 
spatřil svou rodnou ves. K uctění jeho památky prý vážanští postavili ona 

boží muka. 
     Za více než 720 let existence obce zůstaly zde již uváděné památné stavby, ale i Lidový dům, mlýn, 
„zámeček“, selské statky i drobné sakrální stavby. A zde je nutno také vzpomenout na významné rodáky, 
kterými jsou: P. Jakub Pavelka, biskupský a konsistorní rada, také básník, kterému obec v roce 2005 odhalila 
pomník. Dále pak již zmiňovaný vrchní strážmistr Jaroslav Látal, který přišel o život právě před 70 lety. Velká 
povodeň v roce 1990 ukončila život místní občance paní Ludmily Veverkové. 
     Čestným občanem obce je P. Antonín Láník. A z nejmladší generace se stal knězem místní mladík – nyní P. 
Siard Kamil Novotný. Ten byl vysvěcen v roce 2006 a v rodné obci měl primici. Nyní je členem 
premonstrátského řádu v Nové říši. 
     (Volně upraveno podle projevu Ing. Jaroslava Řezáče ze dne 2.12.2007). 
 
                                                                                                    Božena Víchová, Brno       
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Znalecký posudek ke stromům na hřbitově a před RD č.p. 53 
 

Podle posudku paní ing. Kouřilové, znalkyně 
v oboru ochrana přírody – dendrologie, ze dne 
23.5.2008 je stav posuzovaných stromů následující: 

Stromy před RD č.p. 53: 

Nemocný smrk před RD č.p. 53 doporučuje 
neprodleně skácet, jedná se o havarijní stav. U 
druhého smrku je třeba následně sledovat vývoj 
jeho náklonu a výhledově též uvažovat o skácení. 

Stromy na hřbitově: 

1. – 4.  Picea abies (L.) KARST. - smrk ztepilý, 5.- 
20.  Picea pungens ENGELM. – smrk pichlavý 

Zhodnocení celkového stavu smrků  

Z hlediska provozní bezpečnosti nehrozí v současné 
době vyvrácení nebo zlom stromů (kromě smrku č. 
4 za pomníkem rod. Slezákových – sledovat stav 
prosychání, popř. uvažovat o skácení). Stabilita 
stromů by mohla být narušena budoucími výkopy 
v hrobových místech. Fyziologická vitalita stromů 
je snížena až zřetelně narušena. Vzhledem ke 
snížené vitalitě je možné napadení oslabených 
stromů kůrovci. Na neuspokojivý stav a vitalitu 
smrků pichlavých rostoucích v řadách má hlavní 
vliv zejména velká hustota výsadby. Suchem příliš 
netrpí. Důkazem toho jsou smrky č. 5 a 6, které 
mají relativně dost prostoru a světla a jsou díky 
tomu v dobrém stavu. Stromy v hustých řadách 
tvoří jeden celek, koruny se dotýkají a částečně 
prolínají. Probírka stromů v řadách by v současné 
době již nebyla účinná, protože smrk pichlavý 
téměř neobráží. Ponechané stromy by zůstaly po 

bocích proschlé a jejich estetická hodnota by se 
výrazně snížila. Kromě toho by se plášť porostu 
narušil a při silnějším větru by mohlo dojít ke 
zlomu stromů nebo k jejich vývratu. 

Situaci se smrky č. 7 – 20 (dvě řady smrků 
pichlavých) bude nutné řešit v horizontu cca 10 let, 
zejména v souvislosti s případnými výkopy 
v hrobových místech. 

Jako možné jisté řešení znalkyně doporučuje 
postupnou obnovu porostů. V I. etapě vykácení 1. 
řady smrků a nové výsadby (doporučuje několik 
vhodných druhů – zerav východní (Thuja 
orientalis), který na hřbitově dobře roste, popř. 
zerav západní (Thuja occidentalis) – kultivary 
Smaragd, Spiralis nebo Malonyana. Lze také 
vysadit některé druhy kultivarů cypřišků 
Chamaecyparis lawsoniana a nootkatensis), nebo 
tisů (Taxus baccata, x media). Možná by byla 
výsadba vyšších stálezelených keřů – např. kaliny 
(Viburnum x pragense, V. rhytidophyllum – výška 
2-3 m) nebo zimostrázu (Buxus sempervirens), 
který roste pomaleji, ale dorůstá až do výše 5 m.  Po 
částečném vzrůstu náhradní výsadby v 1. řadě pak 
provést obdobný zásah ve 2. řadě.   

Na svém 13. zasedání zastupitelstva obce byl 
pověřen výbor životního prostředí k vypracování a 
předložení návrhu dalšího postupu ve smyslu 
znaleckého posudku zdravotního stavu stromů na 
hřbitově a před RD č.p. 53 v termínu do konce roku 
s vyčíslením přibližné finanční částky, která bude 
zahrnuta do rozpočtu roku 2009.                       (hlo) 
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Motoristický sport 
 
Ve dnech 14. – 15. června letošního roku probíhaly v Šebetově závody vozů do vrchu, ke kterým není třeba, 
oproti republikovým soutěžím, licence. Těchto závodů se zúčastnila naše občanka Alexandra Divišová. Jako 
jediná žena v celém poli čítajícím přes 40 závodníků obsadila překrásné druhé místo. Blahopřejeme a do 
dalších závodů přejeme pohodu, sportovní štěstí a podobné úspěchy, které by přilákaly případné sponzory 
tohoto finančně náročného celoročního automobilového seriálu. 
 
                                                                                     - na  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- na trati 

 Závodnice na trati a na  stupních vítězů 

 
TJ Vážany nad Litavou                                

 
Ohlédnutí za fotbalovým ročníkem 2007/2008 
 
„A“ mužstvo 
 
V uplynulé sezóně bojoval náš 
první tým o postup z okresního 
přeboru do krajské soutěže I. B 
třídy. Po podzimní části se „A“ 
tým umístil na vedoucí příčce. 
V jarní části však po několika 
málo zaváháních si tuto pozici 
neudržel a v konečné tabulce 
obsadil 2. příčku se ztrátou 
jednoho bodu na prvního. 
Ačkoliv se našemu „ÁČKU“ 
nepodařilo postoupit, s určitostí 
lze říci, že přinejmenším 
důstojně reprezentovalo naši 
obec v nejvyšší okresní 
fotbalové soutěži. 

„B“ mužstvo 
 
Naše rezerva si v minulé sezoně 
tak dobře nevedla. Po 
nevyrovnaných výkonech 
způsobených neúčastí některých 
hráčů (pracovní povinnosti, 
příprava na zkoušky, zranění) 
obsadil náš druhý tým 
v konečném hodnocení 8. 
příčku tabulky IV. třídy skupiny 
B. Je třeba však podotknout, že 
naše „BENFIKA“ se teprve 
sehrávala a mnohdy se projevila 
nezkušenost mladých hráčů, což 
je ovšem zcela normální jev. 
 
 

ŽÁCI 
 
Náš „POTĚR“ hrál 
s maximálním nasazením sobě 
vlastním. V této kategorii, kde 
proti sobě mnohdy hrají 6-ti až 
14-ti letí hráči, však záleží také 
na tom, kolik je ve kterém 
družstvu těch větších. Naši 
„ZÁTCI“ zatím patří k těm 
menším. I přesto obsadili 6. 
příčku v konečné tabulce 
„OKRESNÍ SOUTĚŽE“ 
skupiny „C“ a nebýt zranění 
některých hráčů, umístili by se 
zcela jistě ještě lépe. 

 
A co říci na závěr? Zcela jistě poděkovat sponzorům a všem těm, kteří zabezpečovali chod fotbalového oddílu. 
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Pár použitelných rad 
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Bartolomějské hody – pranostiky, citáty, 
 
  
24. srpen – svatý Bartoloměj a k němu se vztahují 
následující pranostiky 
 
Bartoloměj slíbí, svatý Matouš (21.9..) pokazí. 
 
Je-li na svatého Bartoloměje čas, je z lisu kvas. 
 
Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí. 
 
Je-li o svatém Bartoloměji pěkný den, těšíme se na 
vína pěknou sklizeň. 
 
Pěkně-li na svatého Bartoloměje, po celý podzimek 
slunce se směje, víno dobré je. 
 
Je-li o svatém Bartoloměji slunečno, bude pěkný 
podzimek a hodně vína. 
 
Kdyby byl Bartoloměj vlastním bratrem svatého 
Matouše, bylo by na vinici hej… 
 
 
… a protože se blíží i VÁŽANSKÉ HODY 
přidáme ještě několik citát ů o víně  
 
Nevěřím, že ve víně je pravda, nebylo by tak 
lahodné. T. Bakardžiev 
 

Můžeme se ovládnou a odepřít si první pohár 
dobrého vína, druhý však nikoli. L. Berne 
 
Kdykoli piji víno, starosti usínají. Anakreón 
 
Víno je učitel chuti, formuje zkušenost s vnitřní 
ochotou, je osvoboditelem ducha a osvícením 
inteligence. Paul Claudel 
 
Nechte nám víno a ženy, radost a smích. Kázání a 
sodovku pak na druhý den. G. G. Byron 
 
Kdo okusil trochu, tomu narostla křídla ptáků. Kdo 
se napil plným douškem, byl silný jako lev. Kdo si 
přihnul nad míru, byl hloupý jako osel. Dionýsos 
 
K lidskému štěstí a k úsměvné pohodě patří 
prostřený stůl, víno a přátelé. Homér 
 
Láhev je přechodným bydlištěm vína, trvale se 
usazuje v játrech. M. Curych 
 
Lepší než o víně psát, je víno pít. Bez ustání se však 
pít nedá, takže nakonec přijde vhod, že se o víně 
také něco napsalo.  J. Kuthan 
 
Více si můžete přečíst v knížečce Šimona Ryšavého 
Citáty o víně                           

 (sestavila pil) 
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Vážení členové DDM, ZUŠ, TJ, Center volného času  a  dalších podobných zařízení,  

blíží se čas prázdnin a proto si vám dovolujeme zaslat naši nabídku  20. ročníku LETNÍ ŠKOLY 
LUHAČOVICE / TIŠNOV  , která je určena dětem, mládeži i dospělým  a jejíž podrobný rozvrh 
najdete na www.tsvictoria.cz  v odkaze Letní škola 2008. Každoročně se jí zúčastňují členové DDM, 
ZUŠ, TJ, ZŠ, SŠ, CVČ a čerpají na ní nové tvůrčí nápady pro svoji práci v místě bydliště ( atmosféru 
LŠT si můžete prohlédnout ve Fotogalerii ). Současně Vám přikládáme i nabídkový list metodik, 
určený všem mimo brněnským institucím, který můžete využít, pokud pracujete s dětmi.  S přáním 
hezkého dne TŠ VICTORIA, tel. 602573996 


