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Usnesení zastupitelstva 
 
Usnesení z 25. zasedání ZO Vážany nad 
Litavou ze dne 30.9. 2009 

ZO souhlasí: 

- se stavebními úpravami ulice pod mezí na 
obytnou zónu a pověřuje starostu obce 
k vyřízení stavebního povolení, 

- s rozdělením pozemků pozemku parc. č. 
1737/1, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. 
Vážany nad Litavou o výměře 634 m2 a 
vyvěšením záměru prodeje či pronájmu 
oddělené části, 

- s vyvěšením záměru prodeje  pozemku parc. č. 
160, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 
m2, a pozemku parc. č. 161 zahrada, o výměře 
94 m2, v k.ú. Vážany nad Litavou, 

- s vyvěšením záměru prodeje  pozemku parc. č. 
159, zahrada, o výměře 113 m2, v k.ú. Vážany 
nad Litavou, 

- s prodejem přebytečné betonové dlažby 30 x 
30 za cenu 20 Kč/m2, 

- s prodloužením nájemní smlouvy nebytových 
prostor (kadeřnictví) v objektu č.p. 7 paní •••••• 
Pokladníkové do 31.12.2012 s nájemným 
1.500,- Kč/rok. 

ZO schvaluje: 
- RO č.4/2009 a 5/2009 ze srpna a září 2009, 
- příspěvek 13.000,- Kč v roce 2009 na provoz 

Charitní pečovatelské služby Bučovice – 
Slavkov, 

- bezúplatný převod vozidla Škoda Felicia 
kombi do svého majetku. 

 
Usnesení z 26. zasedání ZO Vážany nad 
Litavou ze dne 4.11. 2009 

ZO souhlasí: 

- s uvedením ulice pod mezí a ulice k ČOV do 
původního stavu, 

- s vyčkáním úprav ulice pod mezí a k ČOV na 
vhodný dotační titul, 

- s vyvěšení záměru obce pronajmout část 
pozemku parc. čís. 638/36, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře cca 150 m2, 

- s vyvěšení záměru obce prodat pozemek parc. 
čís. 162, zahrada, o výměře 109 m2. 

ZO schvaluje: 
- RO 6/2009 z října 2009,  
- novou zřizovací listinu příspěvkové organizace 

obce Základní škola a Mateřská škola Vážany 
nad Litavou, 

- pronájem oddělené části pozemku parc. č. 
1737/1, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. 
Vážany nad Litavou o výměře 360 m2  panu 
••••••Slezákovi, Vážany nad Litavou za cenu 
1.900 Kč/ha/rok při zachování stromů a 
ušlechtilých keřů s předkupním právem za 
úřední cenu. 

- prodej  pozemku parc. č. 160, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 20 m2 , a pozemku parc. č. 
161 zahrada, o výměře 94 m2, v k.ú. Vážany 
nad Litavou manž. •••••• a •••••• Budíkovým, 
Vážany nad Litavou č.p. 17, za cenu obvyklou 
při prodeji zahrad, tj. 40 Kč/m2, 

- prodej ½  parc. č. 159, zahrada, o celkové 
výměře 113 m2, v k.ú. Vážany nad Litavou 
paní •••••• Pasekové, Vážany nad Litavou č.p. 
••• za cenu obvyklou při prodeji zahrad, tj. 40 
Kč/m2. 

ZO souhlasí: 

- s příspěvkem pro DSO ŽlaP na rok 2010 ve 
výši 10,- Kč/občan. 

- se zápůjčkou osobního automobilu Škoda 
Felicia combi pro potřebu SDH, 

- s umístěním vedení NN do pozemků obce parc. 
č. 417, 484/5, 486/2, 488/2, 490/2, 492/3 a 
494/3 v k.ú. Vážany nad Litavou včetně zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu. 

 
Usnesení z 27. zasedání ZO Vážany nad 
Litavou ze dne 9.12. 2009 

ZO souhlasí: 

- s příspěvkem pro DSO ŽlaP na rok 2010 ve 
výši 10,- Kč/občan. 

- se zápůjčkou osobního automobilu Škoda 
Felicia combi pro potřebu SDH, 

- s umístěním vedení nn do pozemků obce parc. 
č. 417, 484/5, 486/2, 488/2, 490/2, 492/3 a 
494/3 v k.ú. Vážany nad Litavou včetně zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu. 

ZO schvaluje: 

- RO 7/2009 z listopadu 2009,  
- pravidla přijetí rozpočtového opatření, 
- zápis z finanční kontroly příspěvkové 

organizace obce Základní škola a Mateřská 
škola Vážany nad Litavou, 

- prodej ½  parc. č. 159, zahrada, o celkové 
výměře 113 m2, v k.ú. Vážany nad Litavou 
panu •••••• Kotoučkovi, Za řekou •••, Veverská 
Bítýška, za cenu obvyklou při prodeji zahrad, 
tj. 40 Kč/m2,  

- pronájem části pozemku parc. 638/38 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 150 
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m2 (část hnojiště v areálu „JZD“) panu •••••• 
Dostálovi, Vážany nad Litavou č.p. ••• za cenu 
19 Kč/ar/rok, 

- rozpočtové provizorium na rok 2010, 
- s opravou technických instalaci suterénu 

budovy kanceláří a sociálního zařízení v areálu 
„JZD“, 

- s instalací dalšího světla na trase od 
Šimoníkového k sociální budově v „JZD“ po 
vybudování nové přípojky NN k výše uvedené 
budově a zprovozněním budovy pro účely 
veřejnosti, 

- s převodem částí pozemků parc. č. 103, 105, 
108, 110, 112  a 114 v pruhu 3 – 4 m podél 
potoka do vlastnictví obce formou daru, 
popřípadě prodeje max. za cenu obvyklou při 
prodeji zahrad, za účelem zřízení polní cesty, 

- s vyhlášením výběrového řízení na funkci 
ředitele základní školy, 

- vyřazení samostatných movitých věcí a 
drobného dlouhodobého hmotného majetku dle 
předloženého seznamu. 

ZO pověřuje:  

- starostu obce k vykonávání rozpočtových 
opatření v měsíci prosinci 2009 na paragrafech 
a položkách. 

ZO bere na vědomí: 

- nařízení inventarizace majetku k 31.12.2009 a 
složení inventarizačních komisí a to: předseda 
inventarizační komise pan Karel Škraňka, 
členové Luděk Tůma a Pavel Říhák (ve skladu 
pan Jaroslav Novák). U příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou 
předseda inventarizační komise pan Mgr. 
Kypr., členové paní Babušíková a Paseková, 

- odvolání pana Ing. Jaroslava Řezáče proti 
rozhodnutí zastupitelstva obce a pro nicotnost 
jej odkládá. 

 
Mikulášská besídka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Několika fotografiemi se vracíme k Mikulášské besídce, kde nám 
předvedli žáci základní školy společně s dětmi z mateřské školky 
své představení, mateřáci nám prodávali své výrobky, Mikuláš  
obdaroval všechny děti dárky a o občerstvení se postarala TJ v čele 
s paní Škraňkovou. Čistý výtěžek z občerstvení věnovaný škole byl 
5.172,- Kč. 
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Ohlédnutí za podzimní částí fotbalového ro čníku 2009/2010 
 
Tabulka okresního p řeboru  Tabulka IV. T řídy skupiny B 

Vážení sportovní přátelé. Děkujeme Vám za podporu, kterou jste projevili hojnou účastí na zápasech 
našich týmů, i když se mužstvům ne vždycky dařilo. Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a 
hodně zdraví a štěstí v Novém roce. V roce 2010 se těšíme opět nashledanou při utkáních našich mužstev. 
 
Pokud Vás zajímá, jak se budou naši hráči připravovat na jarní zápasy, podívejte se na webové stránky  
www.fcvazany.estranky.cz  
                                                                                                          Výbor oddílu kopané. 
 
 
 

POZVÁNKA 
na pátý ročník 

 
VÁNOČNÍHO KARETNÍHO TURNAJE 

 
VE HŘE “66“ 

 
 
MÍSTO KONÁNÍ: Pohostinství Sokolovna 

TERMÍN: pondělí 28.12.2009 
 prezentace od 14.30 hodin 
 začátek ve 15.00 hodin 
 ukončení asi v 20.00 hodin 

HRACÍ SYSTÉM: dvě (popř. čtyři) skupiny, tři (popř. dva) nejlepší  
 umístění ve skupině postupují do finále 

STARTOVNÉ: 20 Kč 

CENY: pro prvních pět jsou připraveny věcné ceny 

SPONZORSKÉ DARY PŘÍJÍMÁ: Novotný Emil 
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OBECNÍ ÚŘAD VÁŽANY NAD LITAVOU 
a 

ŠK DDM SLAVKOV U BRNA 
 

pořádají 14. ročník 

 
VÁNOČNÍHO ŠACHOVÉHO TURNAJE 

 
 
MÍSTO KONÁNÍ:             Pohostinství Sokolovna 
 
TERMÍN:   neděle 27.12.2009 
    prezentace od 12.30 hodin 
    začátek ve 13.00 hodin 
    ukončení asi v 18.00 hodin 
 
PRÁVO ÚČASTI: registrovaní i neregistrovaní šachisté bez rozdílu věku a výkonnosti 

 
HRACÍ SYSTÉM:  švýcarský na 7 kol s časem 2x20 minut na partii 

 
ROZHODČÍ:   Ing. Miroslav Merta (ŠK DDM Slavkov u Brna) 
 
STARTOVNÉ:  1.kategorie: mládež do 12 let - 0 Kč 
    2.kategorie: mládež do 18 let - 10 Kč 

3.kategorie: ostatní - 30 Kč 
  

CENY: pro prvních pět v každé kategorii jsou připraveny hodnotné věcné ceny 
 
SPONZORSKÉ DARY PŘÍJÍMÁ: Novotný Emil 
 
PŘÍLEŽITOST PRO KAŽDÉHO, KDO OVLÁDÁ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA  „KRÁLOVSKÉ 
HRY“! 

 

 

 

Jak na váno ční polévku z kapra 

K přípravě vánoční polévky potřebujeme: kapří hlavu, kapří ořez, jikry nebo mlíčí a další jedlé vnitřnosti, 
cibule, 150 g másla, 300 g kořenové zeleniny (mrkev, petržel, celer), pepř, zázvor, sůl, 50 g másla a 50 g 
hladké mouky na jíšku a petržel. 

Nastrouhanou kořenovou zeleninu a nadrobno nakrájenou cibuli osmažíme na másle. Poté, co zelenina 
zhnědne, zalijeme vodou a přidáme hlavu kapra a kapří ořez. Vše vaříme v mírném varu asi 20 minut. 
Potom polévku přecedíme přes síto a osolíme, ochutíme pepřem a zázvorem. Zahustíme světlou 
máslovou jíškou, vložíme jikry či mlíčí a vnitřnosti a povaříme dalších 10 minut. Po odstavení přidáme 
obrané maso z hlavy kapra a odřezků, petrželovou nať. Rybí polévku podáváme s na másle osmaženými 
kostičkami housky. 
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Tak takhle jsme dne 7. listopadu 2009 přivítali mezi občany Vážan nad Litavou Elišku 
Orlíčkovou, Kristýnku Janíčkovou, Anetku Pišovou, Barborku Zborovskou a Tadeáška Svobodu. 
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Přání krásných svátků a 
šťastného nového roku 
2010 z Mateřské školy 
 

Od září letošního roku 
byla ve spolupráci ředitelství ZŠ a 
OÚ navýšena kapacita MŠ z 20 
dětí na 25 a to díky rekonstrukci 
stávajícího sociálního zařízení, 
které původně kapacitně 
nevyhovovalo. 

Práce v naší mateřské 
škole se stala o něco náročnější. 
S vyšším počtem dětí se zvýšil i 
pracovní úvazek paní učitelky. 

S příchodem mladších 
kamarádů i ve věku do 3 let se 
starší děti rovněž zapojily do 
pomoci a o své mladší kamarády 
se starají s patřičnou 
zodpovědností těch starších a 
znalejších. Budiž jim všem dík za 
jejich přátelské přivítání. A i 
s jejich výrazným přičiněním se 
stala adaptace mladších na nové 
prostředí mnohem snazší. 
Nemohu si odpustit vyjádřit svůj 
názor, že naše děti v MŠ jsou 
velmi hodné, milé a kamarádské. 
Rádi se dozvídají nové věci a 
aktivně se zapojují do všech 
činností, které jsou jim nabízeny. 
Velmi pěkným důkazem je 
poslední akce a to ta nejdůležitější 
v letošním roce „adventní besídka 
spojená s trhy“, do které děti 
vložily spoustu zručnosti, aby se 
pochlubily vším, co v MŠ samy 
udělaly. 

Poděkování rovněž patří 
dětem a zaměstnancům základní 
školy za představení o narození 
Ježíška. Naše díky i všem, kteří se 
sponzorskými příspěvky 
zasloužili o rozzářené oči všech 
dětí. Přikládáme několik 
fotografií. A Vám všem přejeme 
krásné prožití Vánočních svátků, 
pohodu a radost především 
z Vašich dětí s šťastný nový rok 
2010. 

Babušíková Stanislava, uč. MŠ 
 



 8 
 

17. listopad  - smutné dědictví 
předlistopadové éry 

 

1989 - 2009    20 let  
 
     V tomto roce jsme si připomněli 20. výročí od 
listopadových událostí v roce 1989. Dvacet let je 
z hlediska historie chvilka, ale v lidském životě 
je to dost dlouhá doba na to, abychom získali od 
událostí odstup, i na to, abychom spoustu věcí 
zapomněli. V pátek 17.11.1989 se v Praze střetli 
studenti s hrubou silou totalitního státu, a spustili 
tak příval dalekosáhlých změn. 
 
     Skoncovali jsme s dědičným kádrovým 
hříchem. O možnosti studovat, pracovat, cestovat 
a žít, kde se nám zlíbí, nerozhoduje třídní původ 
a minulost rodičů. Tatam jsou fronty na cukr, 
banány a toaletní papír. Kvůli novému autu 
nemusí nikdo probdít studenou noc před 
mototechnou. Ten tam je strach a nesvoboda. 
Můžeme říkat co chceme.  Opravdu můžeme? 
 
     Toto vše je důležité a nic na tom nezmění 
fakt, že se mnohé zdaleka nepodařilo, že mnohé 
ještě nedopadlo podle očekávání, že více práce je 
před námi než za námi. Že někteří politici lžou, 
podvádějí a kradou. Že někteří továrníci si hledí 
více své kapsy než výroby, že někomu chybí 
práce a jinému přebývá. To hlavní se ale už 
stalo. Pilíře svobodné společnosti byly zakopány 
dost hluboko na to, aby ji ani růst preferencí 
komunistické strany neohrozil.   
 
     Co se změnilo u nás ve Vážanech nad 
Litavou. Především se napravovalo to, co 
komunisté napáchali. Za prvé jsme se 
osamostatnili od Slavkova. Za druhé škola se 
vrátila zpět do obce (dnes je opět před zrušením). 
V prvních demokratických komunálních volbách 
v roce 1990 si občané mohli zvolit své zástupce 
do obecního zastupitelstva. Každý může říci svůj 
názor na dění v obci. Po povodni v roce 1990 
byla obec rozbitá. V té době se ZO velice dobře 
rozhodlo jakým směrem se vydat. Udělala se 
přeložka Vážanského potoka a tím se 
odseparovaly splašky, postavil se kanalizační 
přivaděč až do prostoru ČOV, byly postaveny 
dva Poldry, které chrání obec proti povodni, 
dokončil se vodovod, posílila se elektrifikace 
obce, upravilo se okolí kolem kostela, provedla 

se fasáda na budově školy i na lidovém domě, 
obec je po stránce telefonického spojení 
napojena na digitální ústřednu, provedla se 
rekonstrukce Pekařové ulice, proběhla 
plynofikace obce, položil se nový asfaltový 
koberec v ulici pod kopcem, opravily se překopy 
po plynofikaci, proběhli restaurátorské práce na 
soše sv. Jana Nepomuckého (bohužel později 
byly dvě sošky odcizeny) a Boži muce za obcí, 
ozelenění obce. Proběhla stavba ČOV, byla 
zaplacená půjčka, kterou si obec vzala od občanů 
na plynofikaci obce, postavena protipovodňová 
opatření v trati Záhumenice, provedena 
rekonstrukce stravovacího zařízení (kuchyně, 
jídelna) a rekonstrukce havarijního stavu 
ústředního topení v ZŠ, provedeny komplexní 
pozemkové úpravy, půdní vestavba nad obecním 
úřadem, kde byla zřízena nová knihovna 
občanům včetně internetu, rekonstrukce místní 
komunikace a chodníku ke koupališti, 
zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ, 
zpracování projektové dokumentace na stavbu 
kanalizace v obci, odhalení pamětní desky 
vážanského rodáka P. Jakuba Pavelky, 
zpracován a schválen územní plán obce, oprava 
hřbitovní zídky, brány a úprava prostranství před 
hřbitovem, uskutečnila se slavná primice, a 
mnoho dalších věci jako příspěvky na pořádání 
kulturních, sportovní či společenských akcí 
apod.   
Občané této obce rovněž  obdrželi otevřený 
dopis občanům obce Vážany nad Litavou, kde 
autor kritizoval současné postoje a dění v obci, 
za což si vysloužil devět měsíců podmíněně a 
musel se veřejně omluvit. Současné vedení obce 
provedlo na základě dříve zpracované projektové 
dokumentace rekonstrukci sociálního zařízení  
v ZŠ a  provádí rekonstrukci kanalizace v obci, 
přispívá na kulturní a sportovní činnost místních 
organizací,  udělalo dětské hřiště, nechává 
zavážet vážanský žleb, byť se tváří, že se jich to 
netýká, prodává obecní majetek, prodalo areál 
družstva i když vedení obce vědělo, že místní 
družstvo z obce odchází, v době hospodářské 
krize za ne malé peníze koupilo sociálku 
v družstvu a neví co s tím, dělá různé ankety 
ohledně obytných zón,  ZŠ je znovu před 
zrušením a především si toto vedení obce řeší 
svoje vlastní problémy. Jeden člen ZO podal 
demisi, už se na to nemohl dívat, druhý člen ZO 
se omlouvá z jednání ZO pro pracovní 
vytíženost, ale o dění v obci se neustále zajímá, 
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své připomínky na jednání ZO vždy posílá 
písemně, i když jsou většinou smeteny ze stolu. 
Tak to se postupně změnilo za 20 let u nás ve 
Vážanech nad Litavou.  
 
     Dále se nepodařilo potrestat zločince 
komunismu a není jich mezi námi málo. 
Společnost se nedokázala vyrovnat s minulostí, 
ačkoli měla dva velké vzory: západní část 
Německa po 2.světové válce a Španělsko po 
smrti diktátora Franka. Pro polistopadovou 
politickou garniturou nebylo a není vyrovnání se 
s minulostí prioritou. Cílem bylo nasytit národ 
hladovějící po cestách do zahraničí a po 

zahraničním zboží. A kam jsme to dotáhli. 
Dotáhli jsme to do hospodářské krize, kdy 
podniky krachují a nezaměstnanost stoupá. 
Zabili jsme ideály, pro které byli demonstranti 
17.listopadu na Národní třídě zbiti obušky a pro 
které lidé v desetitisících přicházeli v mrazivých 
dnech na Václavské náměstí. 
     Zasloužíme si tedy něco jiného, než máme?  
Ano zasloužíme. Snad není pozdě. Jsou tu mladí, 
kteří komunismus nepoznali. A to je naděje. Ať 
pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.  
 

                                                                                           
Ing. Jaroslav Řezáč 

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

Zachraňte Základní školu ve 
Vážanech nad Litavou 
 
     Vážení rodičové, občané, vážení zastánci 
zdejší školy, nenechte znovu zavřít Základní 
školu ve Vážanech nad Litavou.  
 
     Ve školním roce 1991/1992 byla po dlouhých 
12 letech znovu otevřena základní škola 
(malotřídka) 1. až 4. třída. Zřizovatelem školy je 
Obec Vážany nad Litavou. Než byla škola 
otevřena, muselo tehdejší vedení obce (starostou 
byl p. Jan Ševčík) vynaložit velké úsilí, aby po 
roce 1989 byla škola otevřena. To se podařilo a 
budova školy ožila žáky. Žáci nemuseli dojíždět  
do školy ve Slavkově, nemuseli brzo vstávat, 
tlačit se v autobuse. Ve Vážanech mají veškerý 
komfort, jaký se může žákům dostat. Perfektně 
vybavené třídy pomůckami, počítače pro výuku i 
zábavu, místnost pro odpočinek či hry, která by 
se dala využít v odpoledních hodinách  i pro 
maminky s dětmi. Škola za tu dobu prošla 
modernizací, která si vyžádala nemalé finanční 
prostředky. Proběhla rekonstrukce stravovacího 
zařízení, rekonstrukce ústředního topení včetně 
rozsáhlé rekonstrukce kotelny, rekonstrukce 
sociálního zařízení.  
 
     Nyní po 19 letech provozu hrozí škole 
uzavření (asi 30.6.2010) a to díky velice špatné 
politice současného vedení obce (starostou je p. 
Josef Hloužek). Podle zápisů z jednání ZO to 
starosta obce bere jako hotovou věc a nic pro 
záchranu školy nedělá. Stačí se podívat do zápisů 
z jednání ZO. Je mu jedno, protože již malé děti 
nemá a nemusí mít strach o děti, že 6ti letí žáci 

budou muset vstávat v 6,30 hod., protože 
autobus do Slavkova jede již v 7,20 hod., ve 
Slavkově je v 7,30 hod., a zde pozor škola ve 
Slavkově se otvírá až v 8,00 hod. Co zde budou 
žáci půlhodinu dělat než se škola otevře? Budou 
stát v zimě, v létě, v dešti před školou, budou 
blbnout, kouřit nebo dělat něco jiného? Nebo 
snad všichni rodiče budou vozit své děti do školy 
ve Slavkově autem? 
 
     Apeluji proto na rodiče, aby nezatracovali 
zdejší malotřídku, aby své děti zapsaly do místní 
školy. Není pravda, že se zde nic nenaučí. To 
jsou řeči a pomluvy těch, kteří se spíše sami 
špatně učili a snaží se vinu házet na školu. Vždyť 
z místní školy vyšlo mnoho žáků, kteří se vyučili 
dobrému řemeslu, vystudovali nebo studují 
střední či vysokou školu.  A pokud se některým 
nelíbí personální obsazení školy, není nic 
snadnějšího, aby zřizovatel, to je obec, vyhlásila 
výběrové řízení na obsazení ředitele/ky. Zde 
apeluji na ZO, aby v lednu vyhlásilo výběrové 
řízení na obsazení ředitele/ky školy, aby došlo ke 
změně personálního obsazení školy.  Uzavřením 
školy by se rovněž snížil pracovní úvazek 
kuchařce a školnici a to se mi nelíbí.  
 
     Na závěr podotýkám, že součástí školy je i 
mateřská škola. Mateřinka přežila v obci celou 
dobu. Ale pokud bude zrušena ZŠ, nebude to mít 
v dnešní době vůbec lehké.  
 
NENECHTE PADNOUT ŠKOLU, BYLA BY 

TO VELKÁ  ZTRÁTA PRO OBEC  
                                                       

Ing. Jaroslav Řezáč       
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Reakce starosty na článek ing. Řezáče 
 
Poslední vydání letošního hlásku mělo být 
laděné ve vánočním duchu, bez vzájemných 
osočování. Po přečtení dvou článků pana Ing. 
Jaroslava Řezáče nezbývá než na ně nějak 
reagovat.  Jenže jak? Musím se stále 
opakovat?  
 
Článek 1.  - 17.listopad – smutné dědictví 
předlistopadové éry 
Výčet  zásluh pisatele  pro zvelebení obce již 
proběhl  ve Vážanském  hlásku několikrát 
v kompletním provedení  a není třeba se k němu 
neustále vracet. Tu potřebu určitě nemají  i 
vážanští občané, protože jsem přesvědčen, že jsou 
natolik inteligentní, že se jim to nemusí  stále 
podsouvat jako zásluha jenom jednoho starosty. 
Je nesouměřitelné porovnávat budování v obci za 
období 16 ti let s obdobím tříletým, a to ještě s 
jedním rokem v hospodářské krizi. 

 Jinak si myslím, že článek 17. listopad - 
smutné dědictví předlistopadové éry  je velmi 
tendenční  a plný otřepaných frází, které se na nás 
valí ze všech televizních a rozhlasových stanic, 
jsou jich  plné noviny a vůbec není nutné si je 
ještě dávat do místního občasníku, který má spíše 
sloužit k informovanosti občanů, co se dělo 
v obci. Ne všichni se zúčastňují pravidelných 
zasedání ZO a ne všichni mají internet, kde jsou 
podrobně všechna zasedání ZO uváděna. Pisatel 
mj. uvádí, že v otevřeném dopise kritizoval 
současné postoje a dění v obci a za to si vysloužil 
devítiměsíční podmínku a veřejnou omluvu 
poškozeným občanům. Tento trest mu udělil 
nezávislý soud ČR. Ve skutečnosti byl tento 
otevřený dopis plný hrubých až vulgárních urážek 
na občany, kteří nic špatného neudělali, jen si 
dovolili kandidovat do zastupitelstva obce a 
získali větší počet hlasů. Pisatel nezvládl emoce a 
fakt, že už nebude potřetí starostou obce a tak  se 
odhodlal k takto zoufalému  činu. Při výčtu změn 
od roku 1990 píše v první větě, že proběhly první 
demokratické komunální volby  do obecního 
zastupitelstva. Chce tím snad říct, že ty poslední 
komunální volby nebyly demokratické a tyto 
mandáty získali zastupitelé neoprávněně? Blíží se 
poslední rok před novými komunálními volbami 
a troufám si říct, že tyto výčty zásluh bývalého 
starosty budou přibývat a pomluvy současného 
vedení obce, anonymní udávání do televize a na 
ministerstva budou houstnout. Ale jak jsem 
v prvním otevřeném dopise uvedl, že vítáme 
všechny příspěvky do Vážanského hlásku, 

podnětné, společenské, pochvalné i kritické, tak i 
tento článek má zde své místo – ať si občané 
udělají svůj úsudek sami. 
Článek 2. -  Zachraňte Základní školu ve 
Vážanech nad Litavou 
Snad jen nesvéprávný člověk by si mohl myslet, 
že současní zastupitelé obce (potažmo starosta 
obce) mají zájem o zrušení Základní školy ve 
Vážanech. Vždyť do rekonstrukce sociálního 
zařízení se před dvěma lety investovalo  1.400 tis. 
Kč. Není mi jasné, jakou "velice špatnou politiku 
současné vedení obce dělá" a jak ing. Řezáč 
přišel na to, že beru uzavření školy za hotovou 
věc. Pouze jsem řekl, že pokud se nepodaří 
naplnit příští rok minimálním počtem žáků 1. 
třídu, škola bude zrušena (nemůže fungovat jen 3. 
třída se čtyřmi žáky). Ing. Řezáč kritizuje 
současné dění ve škole a přitom tato situace je 
zde od jeho působení na radnici. 

V letošním roce je ve Vážanech nebývale 
velký počet předškoláků – 12. A záleží jen na 
rodičích těchto dětí, do jaké školy se rozhodnou 
své děti dát. Všechny bychom je ve vážanské 
škole rádi uvítali. A že pro záchranu školy nic 
neděláme je úsměvné. Snažíme se pro děti  
školního i předškolní  věku dělat i mimoškolní 
aktivity, jako je každoroční dětský den  s hojnou 
účastí na něm a po dvakrát velmi úspěšného 
Mikuláše s nadílkou a rozsvěcováním vánočního 
stromečku. Zde děti předváděly své dovednosti  a 
ještě si svoje dílka sami prodávaly na Mikulášské 
burze.  A úspěch měly velký. 

Myslím si, že není vůbec na místě, aby 
ing. Řezáč zastrašoval učitelky školky a ostatní 
pracovníky školy ztrátou zaměstnaní nebo 
snížením pracovních úvazků  a vnášel do 
klidného chodu školky a školy nejistotu a 
nervozitu. 

A vůbec, nekazme si nadcházející vánoční 
svátky úvahami a slovy, které jsou plné zloby a 
touhy po pomstě a snažme se, abychom se od 
toho všeho oprostili a užívali si příjemné přípravy 
na nejhezčí  svátky v roce.  
 
Poznámka:  
Po osobní konzultaci na krajském školském úřadě 
s vedoucí odboru školství JUDr. Hanou 
Polákovou uvádím následující. Vypsat výběrové 
řízení na ředitele školy není možné na obsazené 
místo. 
 
Ředitele školy může zřizovatel odvolat: 
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a) při závažném porušení nebo neplnění 

povinností zjištěném Českou školní  
inspekcí nebo zřizovatelem, 

b) při dosažení věku 65 let, 
c) z důvodu organizačních změn – zrušení 

vykonávané funkce. 
Josef Hloužek, starosta obce

Reakce ředitele školy na článek 
 
I v mém prvořadém zájmu bylo udržet 
Základní školu ve Vážanech nad Litavou 
 
(reakce na příspěvek Ing. Jaroslava Řezáče a 
k bodu o škole z 27. zasedání ZO) 

Nejen statistiky, ale i mé osobní 
zkušenosti mi mnohokrát potvrdily, že absolventi 
malotřídek ve studiu na vyšších stupních škol, ale 
i  v dalším životě byli úspěšnější. Sám jsem 
chodil do školy s pěti postupnými ročníky v jedné 
třídě, ze šesti žáků mého ročníku máme čtyři 
akademické vzdělání. 

Pokud se Ing. Řezáč sám zařazuje do role 
soudce, politologa, sociologa atd., má recepty na 
všechno a řešení vytahuje z kouzelné kapsy, 
nemám potřebu komentovat.  

Vracím se k problému školy. V tomto 
případě buď ztratil paměť, je stoupencem 
dnešního trendu, kdy se hloupost považuje za 
ctnost a nebo záměrně lže o „perfektním 
vybavení, modernizaci a veškerém komfortu“. 
Jediným komfortem celé školy byla kvalifikace 
zaměstnanců – pedagogů ZŠ a MŠ včetně p. 
kuchařky. Samozřejmě, že si budova školy 
vyžádala finanční prostředky. Ty však byly 
vynaloženy na nezbytnou rekonstrukci 
havarijních stavů, kdy nesplnění některých 
požadavků zřizovatelem hrozilo uzavření celé 
školy Krajskou hygienickou stanicí. 

Vážanská škola byla vždy podlimitní, tzn. 
neměla dostatečný předepsaný počet žáků, což 
Ing. Řezáč znovu zamlčuje. Co z toho vyplývalo? 
Škola dostala výjimku ministerskou nebo se k ní 
později zavázal zřizovatel s tím, že chybějící 
peníze od státu doplatí obec. To bylo běžným 
řešením i za starostování  Ing. Řezáče, kdy 
v jednom roce škola měla také kriticky malé 
množství žáků (11, ale ve všech postupných 
ročnících). Házet vinu na současného starostu je 
zavádějící. Pravomoci při současném 
legislativním nastavení financování školství 
překročit nemůže stávající starosta, jako je 
nemohl překročit ani Ing. Řezáč. 

O důvodech malého počtu dětí ve škole, 
proč je rodiče nenechávají v prozatím 
bezpečnějším a domácím prostředí venkovské 

školy, ví Ing. Řezáč dobře. Ví, že odchodem do 
Slavkova se už dětem nikdy nikdo nebude 
věnovat tak, jako ve Vážanech, protože při tak 
velkých počtech žáků, kterými jsou naplňovány 
třídy, to ani není možné. Ví, jestli to není tak, že 
někteří rodiče  potřebují své děti na co nejdelší 
dobu dne uschovat, aby se jim z jakýchkoliv 
důvodů nemuseli sami věnovat? Dnešní jeho 
útoky beru opět jako účelové, protože ani on 
v době svého starostování neměl dnešní nápady. 

Škola nemůže být „demokratickou 
institucí“, kdy budou žáci rozhodovat o tom, jestli 
se chtějí učit psát, číst a počítat. Aby se někdo 
něčemu naučil, musí sám chtít, ať je jeho 
motivací pochvala nebo trest. V dětech ve většině 
případů vina není. Nad nepřipraveností některých 
dětí zvládat poznávání, vědět a pak umět, 
hledejme vinu u jejich rodičů, dokonce již ve 
vývoji před narozením.   

Ano, v naší společnosti má zatím každý 
právo na vzdělávání, ale ne na vzdělání. Ke 
kvalitnímu vzdělání musí mít vrozené 
předpoklady a pak trpělivost, pracovitost a píli. 
Klasik praví: „Nízkost na úroveň ušlechtilého 
ducha nepovýšíš, z hlupáka mudrce neuděláš.“ 
Naopak z člověka inteligentního, všestranně 
vzdělaného, s kritickým myšlením, lze udělat 
neschopného snadno. A to tehdy, když se začne 
hodnota člověka měřit názorem slaboduchých. 
Pak hloupost slaví úspěch. 

Proč Ing. Řezáč nepředkládal své recepty 
již za dob svého starostování? Odkud čerpá 
přesvědčení, že zná řešení? Má-li něco proti mé 
osobě, proč tedy jako chlap nepřijde a neřekne mi 
to do očí. Za co a kde se celou dobu schovává? 
Utekla mu hašteřivá témata a proto se řídí 
heslem: „Každý klacek dobrý“? 

K předposlednímu odstavci – i za mého 
působení platí, co sám ve svém příspěvku píše, že 
jsou děti se skvělým prospěchem a já dodávám, 
průměrní i podprůměrní. Od půlky odstavce hodí 
vinu na mě, čímž si protiřečí. Hned má řešení a 
znovu apeluje…… 

To je ta jeho „opsaná“ pravda a láska? 
 

V. Kypr – ředitel školy 
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Společenská kronika 
 
Jubilea:    Narodil se: 
listopad    9. 11.    Jakub Friedl 
86  let Růžena Dvořáková             
 
prosinec  
86 let Vladimír Kučera    
88 let Marie Fuksová   
        
 
Opustili nás: 
10. 12.   Marie Novotná, ve věku 93 let 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Další rady na pokra čování 
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