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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou   
 
Usnesení ze 7. zasedání konaného dne  
13. 7. 2011 
ZO schvaluje: 
- zachování ZŠ Vážany nad Litavou pro 

školní rok 2011 – 2012 i při počtu 6 žáků. 
- RO 4/2011 z června 2011  
- pronájem pozemku parc. čís. 2131, o 

výměře 631 m2 panu •••••• Hanouskovi, 
Vážany nad Litavou č.p. •••, za cenu 120,- 
Kč/rok. 

- dodatek smlouvy o zajišťování financování 
systému IDS JMK 

ZO pověřuje: 
- starostu obce ke svolání majitelů pozemků 

sousedících s komunikací „pod hřištěm“. 
 
Usnesení z 8. zasedání konaného dne  
14. 9. 2011 
ZO bere na vědomí: 
− připomínky paní Rézlové a jako 

neopodstatněné je odkládá. 
ZO souhlasí: 
− s výsadbou aleje v trati Číhadla – Záhumenice, 
− s převodem vyřazeného počítače včetně 

monitoru do majetku SDH Vážany nad 
Litavou, 

− s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 
1905 v k.ú. Vážany nad Litavou do vlastnictví 
obce, 

− s výstavbou oplocení parc. č. 103/1 v k.ú. 
Vážany nad Litavou.  

ZO schvaluje: 
− RO 5/2011 ze srpna 2011  
− bezúplatný převod pozemku parc. č. 270/58 a 

pozemku parc. č. 10/9 v k.ú. Vážany nad 
Litavou do vlastnictví obce. 

− uzavření smlouvy o dodávce biologicky 
rozložitelného odpadu z domácností se 
společností RESPONO, a.s. včetně dodatku č. 
1. 

− zalesnění pozemků parc. č. 1331/2 a 1332/3 
v k.ú. Vážany nad Litavou. 

− změnu dodavatele plynu, a to na LAMA 
INVESTMENTS, a.s., (Gudrichova 763, 
Hradec nad Moravicí), za předpokladu 
výhodné smlouvy pro obec, která bude 
projednána v zastupitelstvu obce. 

ZO pověřuje starostu obce: 

− k zajištění projektu prodloužení vodovodního 
řadu do uličky za obecní hospodu, 

− k podání výpovědi nájemní smlouvy obecní 
hospody, paní Drápalové, k 30.9.2011. 

− k vypsání výběrového řízení na nájemce 
obecní hospody. 

− k sepsání dohody s manž. Tůmovými a •••••• 
Holoubkem o úhradě a vlastnictví vodovodu 
v ulici pod hřištěm v délce 72 m. 

ZO odkládá rozhodnutí o změně výběru 
příspěvku na kanalizaci – stočné dle možností 
rozpočtu příštího roku. 
ZO vyjadřuje podporu pro případné zájemce o 
školení vedoucích. (program KLAS pro seniory) 
ZO neschvaluje změnu územního plánu týkající 
se pozemku parc. č. 1746 v k.ú. Vážany nad 
Litavou. 
 
Usnesení z 9. zasedání konaného dne 
12.10.2011 
ZO bere na vědomí: 
− na vědomí informaci o změně dodavatele 

plynu, a to na LAMA INVESTMENTS, a.s., 
(Gudrichova 763, Hradec nad Moravicí),  

− podnět pana ing. Hradila ke změně ÚP obce, 
neakceptuje žádost o jeho plné zveřejnění na 
úřední desce a v zápisu ze zastupitelstva a 
současně potvrzuje původní usnesení z 8. 
zasedání zastupitelstva obce,  

− výsledek dílčího přezkoumání hospodaření 
obce. 

ZO souhlasí: 
− s vyvěšení záměru obce  pronajmout nebytový 

prostor v sociální budově. 
ZO schvaluje: 
− RO 6/2011 ze září 2011.  
− jako nájemce obecní hospody pana Jana 

Šmídu, Polní 1338, Slavkov u Brna a současně 
pověřuje starostu obce k sepsání nájemní 
smlouvy s dvouměsíční výpovědní lhůtou,  

− oddávajícím starostu obce Josefa Hloužka a 
místostarostu obce Petra Smejsíka, obřadní 
místností zasedací místnost obecního úřadu a 
obřadním dnem pátek v době od 9 do 12 hod. 
mimo státem uznané svátky, 

ZO odkládá:  
− usnesení o poskytnutí dotace Charitní poradně 

Bučovice a Slavkov u Brna a Centru denních 
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služeb Slavkov u Brna na dobu tvorby 
rozpočtu obce v roce 2012. 

ZO neschvaluje: 
− poskytnutí obrubníků ke sjezdu. Vlastník 

vjezdu je povinen sám na vlastní náklady 
zajistit nezávadné odvádění dešťových vod ze 
sjezdu.  

ZO potvrzuje:  
− usnesení bodu č. 5 z jednání ZO č.8/2011.  
 
Usnesení z 10. zasedání konaného dne 
9.11.2011 
ZO schvaluje: 
− RO 7/2011 z října 2011, 
− uzavření Smlouvy o upsání akcií a Smlouvy o 

započtení vzájemných pohledávek se 
společností Vodovody a kanalizace Vyškov, 
a.s. Předmětem smluv je 713 ks kmenových 
akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie 
1.000,- Kč. 

ZO souhlasí: 
− s umístěním přípojek plynu, vody a kanalizace 

pro novostavbu RD na pozemku parc. č. 33 
v k.ú. Vážany do pozemků parc. č. 12 a 11/4 
v k.ú. Vážany nad Litavou. V případě 
kanalizace ZO souhlasí s napojením na 
kanalizaci obce na pozemku parc. č. 11/4. 

− s pronájmem jedné místnosti v sociální budově 
(původní kuchyňka s jídelnou) paní Janečkové 
a jejímu synovi za cenu 100,- Kč/den na dobu 
do 31.12.2012 

ZO bere na vědomí „odvolání a stížnost“ pana 
Vašáka a konstatuje, že výběrová komise složená 
z členů zastupitelstva a členů finančního a 
kontrolního výboru vybrala kandidáta v tajném 
hlasování na základě individuálního posouzení 
předložených nabídek. Kritéria v procentech 
nebyla předem stanovena. 
ZO nesouhlasí s prodejem obecní hospody. 
ZO ukládá starostovi obce předložit na příští 
zasedání ZO různé varianty propočtu paušální 
částky za odvedení a čištění odpadních vod 
z domácností včetně výpočtu doplatku obce ke 
každé variantě. 
ZO pověřuje starostu obce k vypsání výběrového 
řízení na ředitele Základní školy a Mateřské školy 
ve Vážanech nad Litavou. 
ZO nemá námitek k udělení licence na 
provozování veřejné linkové osobní dopravy pro 
dopravce SEBUS s.r.o., Viničné Šumice. 
 

Usnesení z 11. zasedání konaného dne 
9.12.2011 
ZO bere na vědomí  
− nařízení inventarizace majetku k 31.12.2011 a 

složení inventarizačních komisí a to: 
předsedkyně kontrolního výboru paní Ing. 
arch. Zuzana Menšíková, členové: zastupitelé 
Pavel Říhák, Kamil Zborovský, ve skladě se 
inventarizace zúčastní p. Novák. U 
příspěvkové organizace je předsedou 
inventarizační komise ředitel ZŠ p. Mgr. Kypr, 
členové: p. Babušíková, p. Paseková.  

− ceny společnosti RESPONO a.s. pro rok 2012. 
ZO schvaluje: 
− RO 8/2011 z listopadu 2011, 
− rozpočtové provizorium na rok 2012.  
− výši stočného pro následující roky ve výši 

600,- Kč/osoba /rok, děti do 3 let věku bez 
poplatku, děti ve věku 3 – 6 let s poplatkem 
300,- Kč/dítě/rok a osoby starší 70 let ve výši 
500,-Kč/osoba/rok.   

− příspěvek pro DSO ŽLlaP na rok 2012 ve výši 
6.600,- Kč. 

− odpisování dlouhodobého majetku obce od 
1.1.2012, a to způsobem rovnoměrným 
v měsíčním intervalu. Na odpisy a odpisový 
plán bude použit SW firmy Triada. Zůstatková 
hodnota veškerého majetku bude 5 % 
z pořizovací ceny. 

ZO souhlasí: 
− s pronájmem jedné místnosti (1 místnosti 

bývalé knihovny) v budově č. 7 panu •••••• 
Hégrovi, Vážany nad Litavou ••• za cenu 
1.200,- Kč/rok na dobu do 31.12.2012.  

− s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu spočívající v umístění nového 
podzemního vedení nn na pozemcích p.č. 
638/26 a 11/4 v k.ú. Vážany nad Litavou ke 
garáži p. Lelitovského. 

− s výstavbou garáží na pozemcích parc. č. 
1268/4 – 1268/9 včetně umístění sjezdů na 
pozemku parc. č. 1268/1 a napojení na místní 
komunikaci na pozemku parc. č. 2085 – vše 
v k.ú. Vážany nad Litavou. S úpravou terénu 
za garážemi (vysvahování)  ZO souhlasí za 
předpokladu údržby svahu (sečení trávy) 
vlastníky garáží. 

− s odkupem zařízení obecní hospody ve 
vlastnictví paní Drápalové odpočtem z faktury 
za energie a nájem ve výši 58.620,- Kč. 
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− s umístěním omezujících značek zákaz vjezdu 
automobilů nad 9 t s dodatkovou tabulkou 
vjezd povolen na povolení obce z těchto 
důvodů: klidová zóna rekreační oblasti (viz 
územní plán obce) je zatěžována nadměrným 
hlukem z těžké dopravy, dochází k otřesům 
půdy v blízkosti rekreačních chat a celá oblast 
je zatěžována prachem jízdou vícenápravových 
automobilů. 

ZO pověřuje  
− starostu obce k vykonávání rozpočtových 

opatření v měsíci prosinci 2010 na paragrafech 
a položkách. 

− starostu obce k zaslání vyjádření k záměru 
Pozemkového fondu ČR s tím, že v pozemku 
parc. č. 53/3 je uložena kanalizace od sociální 
budovy a současně má Obec Vážany nad 
Litavou zájem o převod části pozemku 53/3 
proti západnímu křídlu budovy č. 7 

− předsedu výboru pro školství, kulturu a ostatní 
zájmovou činnost zjistit zájem či nezájem 
rodičů o zapsání budoucích prvňáčků ve 
školním roce 2012/2013 do školy ve Vážanech 
v termínu do 20.12.2011 tak, aby mohlo být 
ještě do konce roku vypsáno výběrové řízení 

na obsazení místa ředitele Základní školy a 
Mateřské školy ve Vážanech nad Litavou. 

 
Usnesení z 12. zasedání konaného dne 
11.1.2012 
ZO schvaluje: 
− RO 9/2011 z prosince 2011, 
− zápis z finančního výboru č.2. 
− zachování základní školy pro školní rok 

2012/2013 za podmínky docházky min. 6 žáků 
školy. 

− provozní dobu mateřské školy od 6:45 do 
16:45 hod., včetně „školního klubu“ pro žáky 
základní školy, od 1.9.2012. 

ZO ukládá starostovi obce: 
− projednat s právníkem řešení pohledávek po 

splatnosti  
− pozvat na příští zasedání zastupitelstva obce 

pana Šmídu k podání vysvětlení činnosti a 
provozu obecní hospody. 

ZO odkládá usnesení o poskytnutí příspěvku a 
jeho výši, o příspěvcích rozhodne současně 
s projednáváním rozpočtu obce na rok 2012. 

 
Zamyšlení nad uplynulým rokem v heslech: 
 
Klady: 
- tradiční akce – tříkrálová sbírka, bruslení, burzy, hrkání, košt, rybářské závody, dětský den, turnaj 

v nohejbale, fotbale, westernové závody, hody, vítání občánků, Mikulášská, myslivecký ples, dětský 
maškarní ples, výlov, vánoční turnaje v šachu, 66, stolním tenise, cvičení dětí a žen,  

- další akce - výsadba stromků dětmi s rodiči, výsadba stromků myslivci, lampionový průvod, účast 
hasičů na závodech na Slovensku, účast v soutěži o nejhezčí hasičský prapor, cvičení hasičského 
zásahu, 

- obecní – úprava u kontejnerů, čištění kanalizace hasiči, nový propustek na potoce, nekončící sečení 
trávy, podíl na výstavbě vodovodu pod hřištěm, oprava silnic, oprava chodníků (Novákovi, Novotná L. 
Novotný Z., před Menšíkovým), vyčištění vpustí u garáží, úklid štěrku ze silnice k ČOV, oprava 
obecního kontejneru, znovuotevření obecní hospody, 

- nová silnice do Slavkova. 
 
Zápory :  
- neustálé navážení zeminy na motokrosovou dráhu, černé skládky (drůbežárna, Hejda, nádvoří 

sokolovny), nekonání tradičních ostatků. 
 
Výsledky tradičních vánočních turnajů 
 
 
pořadí Šachy - junioři Šachy dospělí 66  (ferbl) Ping - pong 

1 Tomáš Kučera  - Hrušky Jiří Duda Emil Novotný Miroslav Hégr 
2 Petr Partyka - Brno Karel Paulík Jiří Hoffman František Dvořáček 
3 Martin Mixa - Šaratice Emil Novotný Josef Jochman Vladimír Paseka 



 5

Jak šel čas 
 
červenec: 
Dne 26.7.2011 se uskutečnila v Galerii mladých v Brně vernisáž 
vážanského malíře Tomáše Jeteli. V rámci projektu Galerie mládí 
představil reprezentativní část svého diplomového obrazového souboru 
Knihovna. Figurativní problematiku Tomáš nahlíží z perspektivy historie 
malířství a aktualizuje výrazové prostředky rané moderny. U jeho obrazů 
je možné vzpomenout si například na tvorbu rakouského malíře Oskara 
Kokoschky a jeho souputníků. Přesně století po nich Tomáš maluje 
jednotlivé a skupinové portréty čtenářů. Jeho malba je tak souzvukem 
dvou archaických (nikoli anachronických) forem: čtení knihy v tématu a 
expresivní figurální malby v provedení. Překvapivé je vysoké zastoupení 
dětí a mládeže mezi čtenáři. V době, kdy pozorujeme ubývající zájem o 
tištěnou knihu a četbu vůbec, podporuje tato volba nostalgické a možná až 
retro-utopické vyznění obrazů. 
         
Loňský fotbalový turnaj byl ve znamení 80. výročí vzniku oddílu kopané. Soupeři domácím byly týmy ze 
Šaratic, Kobeřic a Uhřic. Pohár vítězů si tentokrát odneslo mužstvo Šaratic.  
 
srpen: 
Tradiční bartolomějské krojované hody ve Vážanech uzavírají prázdniny a dobu dovolených. Mládež se 
může předvést, co se za dva měsíce příprav naučila jak ve zpěvu, tak i tanci, a jak jim to sluší. Divácky 
nejoblíbenější jsou zvláště nástupy. Jejich choreografie je rok od roku stále složitější. Díky posunutí hodů 
na pátek a sobotu je i účast na večerních zábavách hojnější a mohou se jich zúčastnit i přespolní ve větším 
počtu.   
 
září: 
Nový školní rok byl zahájen bez prvňáčků. Všichni, co se nějakým způsobem „zajímají“o školu, doufali, že 
tento stav je poprvé a naposled. Bohužel pro letošní rok vypadá situace stejně. Rodiče se mylně domnívají, 
že naše dvoutřídní škola nedá jejich dětem do života to, co jim přinese škola „velká“. Rozhodnutí je pouze 
na nich.  

 

Nejmladší fotbaloví borci zahájili 
mistrovské soutěže. Vážanští chlapci a i 
děvčata po celý podzim bojovali o body 
do tabulky přípravek. Počáteční vysoké 
prohry je od fotbalu neodradili a 
postupně se začali soupeřům 
vyrovnávat. Pak už se čekalo na první 
výhru, která byla důkazem, že když se 
v přípravě udělá maximum, výsledky se 
dostaví. Přejeme našim nejmladším 
fotbalistům co nejvíce radosti z dalších 
vítězství. 

V září byla zahájena dlouho očekávaná oprava silnice Vážany  - Slavkov. Dva roky jsme jízdou po rozbité 
silnici trnuli, zda nevjedeme do nějaké díry a nezničíme si auto. Po měsíci práce firmou Strabag jsme se 
mohli pokochat jízdou po krásné nové silnici. Nyní jen doufáme, že silnici nám opět nezničí nekonečné 
navážení materiálu na motokrosovou dráhu. Kdy to skončí? Ta bezmocnost je k zlosti! 



 6

Pro porušení podmínek nájemní smlouvy byl ukončen pronájem obecní hospody paní Drápalové. Bylo 
vypsáno výběrové řízení na nového provozovatele. Do výběrové komise bylo doručeno 5 nabídek 
provozování obecní hospody. Výběrová komise ve složení z členů zastupitelstva a členů finančního výboru 
a kontrolního výboru hlasovala v tajném dvoukolovém hlasování. Z prvního hlasování postoupili první dva 
z největším počtem hlasů do kola druhého. Z druhého kola v poměru hlasů 5 : 3 vyšel vítězně pan Jan 
Šmída ze Slavkova, kterého komise doporučila zastupitelstvu obce ke schválení. Na základě usnesení 
zastupitelstva pak byla s panem Šmídou uzavřena nová nájemní smlouva. Při přípravě na znovu otevření 
hospody pomáhal panu Šmídovi finančně a organizačně i zastupitel obce pan Zborovský, který nabídl panu 
Šmídovi spolupráci při zavedení kuchyně, aby od něj mohl odebírat jídla pro své provozovny. Díky této 
pomoci docházelo občany ke zpochybňování vlastního výběrové řízení, zda bylo regulérní, či nedošlo 
v případě hlasování panem Zborovským ke střetu zájmů.  Na základě připomínek občanů byla činnost 
obecní hospody projednávána i zastupitelstvem obce. Pan Zborovský prohlásil, že, aby nedával záminku 
pro podezření ze spoluúčasti na provozování hospody, veškerou spolupráci s panem Janem Šmídou 
ukončil. Pan Jan Šmída je pozván na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 22. února, k podání 
vysvětlení své provozní činnosti. 
 
říjen: 

V sobotu 1. října se uskutečnilo vítání občánků Vážan nad 
Litavou. Slavnostního aktu se zúčastnilo pět dívek a tři 
chlapci. A jak bylo při vítání řečeno, děti nám kromě 
jiného přináší na tento svět hodnotu, na niž rodiče často 
zapomínají – věčnost. Ve svých dětech každý z nás žije dál. 
Životy našich dětí jsou pokračováním životů našich a 
našich předků. Tento nekonečný řetěz generací se nemusí 
nikdy uzavřít, pokud svět, do něhož své dítě přivádíte, bude 
rozumný, klidný a pokud i Vy přispějete k tomu, aby Vaše 
děti žily v lásce a rodinné harmonii a byly vychovávány 
v hluboké úctě ke svému okolí. 
 

listopad: 
 
V dnešní uspěchané době plné nejistot a stresů se často zapomíná na pouta, která nás váží se svým rodným 
místem. Mnohé z nás zavane sám život daleko 
od domova, od míst, kde jsme se narodili a 
vyrůstali. Domy se mění, příbuzní a přátelé 
odcházejí. Byl jsem zde vůbec? Jako důkaz o 
přítomnosti může posloužit něco trvalého, ke 
kterému se mohu kdykoliv vracet. Tím něčím 
může být třeba můj strom. A takový strom si 
přišly děti narozené „do Vážan“ v době od 
1.1.2001 do 31.12.2010 zasadit v sobotu 12. a 
13. listopadu. Děvčata sázela lípy, chlapci 
sázeli duby. Vznikla tak v trati Číhadla nová 
alej. A aby to nebylo ostatním dětem líto, na 
podzim si mohou zasadit svůj strom i vážanské děti, které sice nejsou přímo rodáky, ale do Vážan patří „jak 
košula do gatí.“ 
 
Tradici lampiónových průvodů, ale v novém pojetí, se pokusila oživit skupinka mladých rodičů. 17. 
listopadu, v den státního svátku, zorganizovala tato parta pro všechny občany průvod obcí zakončený 
malým pohoštěním na fotbalovém hřišti. Velký počet přítomných pořadatele potěšil a jistě přidal elánu do 
pořádání dalších ročníků.  
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Zemřeli: 
23.8. Vladimír Labr ve věku 90 let 
16.9. Josef Loubal ve věku 81 let 
29.10. Petr Javůrek ve věku 32 let 
16.12. Josef Janoušek ve věku 88 let 
20.1. Vladimír Kučera ve věku 81 let 

Tradiční mysliveckou zábavu uskutečnilo myslivecké sdružení poslední listopadovou sobotu. Příjemná 
zábava, líbivá hudba, výborné speciality a bohatá tombola jsou nedílnou součástí každého ročníku. 
Pravdivost těchto slov potvrzuje i příspěvek „Jany“ na webových stránkách obce: Myslivecká zábava byla 
výborná, je taková uvolněná a dobře organizovaná, je to nejlepší zábava, jaká se ve Vážanech pořádá. 
 
prosinec: 
V neděli 4. prosince se uskutečnilo setkání dětí s Mikulášem, andělem a čerty. Na tuto schůzku se děti již 
během listopadu pečlivě připravovaly, a to proto, že součástí Mikulášské jsou i prodejní minitrhy, na 
kterých si děti sami prodávají své výrobky. A když už není co prodávat, tak přítomné rodiče, prarodiče, 
kamarády a kamarády kamarádů ... no prostě všechny zúčastněné potěší pásmem říkanek a písniček 
s vánoční tématikou. Ale to se již jedním očkem dívají směrem ke škole, odkud přicházívá Mikuláš se svou 
družinou. Ono opravdu s čerty nejsou žerty. Tím druhým očkem zase sledují, zda-li je mamka nebo taťka 
v blízkosti. Jistota je jistota. A když Mikuláš přijde a rozdá dárky, rozsvítí vánoční strom, pak už je jen 
pohoda umocněna závěrečným ohňostrojem.   
Každým rokem něco pracovníci obce vylepší. Tentokrát připravili zastřešené podium, nové plůtky a 
perfektní ozvučení, které opět (už standardně) tak perfektní nebylo.   
 
Na neděli 11. prosince připravili myslivci v sále obecní hospody Dětský maškarní ples, který se hemžil spoustou 
kovbojů, princezen, červených karkulek, čarodějnic a dalších pohádkových postav. 
 
A už se nám přiblížil konec roku a s ním, mimo jiné, vánoční turnaje v šachu, v kartách, ve stolním tenise. 
Umístění aktérů do třetích míst: viz výše. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Výročí:                        Narození:  
   srpen:  
   70 let   Ladislav Kučera   14.10. Zuzana Gottwaldová  
 85 let  Miroslava  Baláčová 10.11. Jan Kundera 
   
 listopad:             
 70 let  Anna Kr čová 
  Stanislav Kučera 
 85 let  Josef Oujezdský 
  Marie Vojtíšková 
 88 let Růžena Dvořáková 
 
 prosinec: 
 70 let  Danuše Rézlová 
 75 let  Jiří Štěpánek 
 80 let Ludmila Novotná 
 85 let  Marie Nádeníčková 
 
 

                                                                                                     

Společenská kronika 
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Vítání občánků 
 

Jak už bylo výše uvedeno, sobota 1. října 2011 
byla významná. Přivítali jsme nové občánky do naší 
obce. Slavnostní akt se uskutečnil v zasedací místnosti 
obecního úřadu. O kulturní vložku se postaraly děti 
z mateřské školy a děvčata ze základní školy za 
hudebního doprovodu Veroniky Michálkové.  
   
                                                                                                      

 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
                                              
                            

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karolína Javůrková 

Radim Partyka David Benda 

Eliška Tůmová 

Eliška Daňková Pavla Hanušová 

Markéta Novotná 

Karel Hladík 
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Soutěž praporů v Hodějicích 
 
     V sobotu 17.9.2011 se zástupci našeho sboru 
zúčastnili soutěže hasičských praporů 
v Hodějicích. Tuto soutěž pořádala firma 
Červinka, s.r.o. ve spolupráci s místním SDH. 
Bylo hodnoceno celkem 17 praporů, 3 byly mimo 

soutěž. Na prvním místě se umístil prapor SDH 
Nové Hvězdlice, druhé místo obsadil prapor SDH 
Lanšperk a třetí SDH Kanice. Náš prapor 
pořízený v roce 2007 se ve velké konkurenci 
umístil na pěkném sedmém místě. V letošním 
roce se této soutěže chceme opět zúčastnit. 

(Pře

Zabíjačka 
 
     Na zakončení roku se rozhodl náš sbor 
uspořádat zabíjačku. Po loňských nedobrých 
zkušenostech jsme se rozhodli uspořádat 
zabíjačku pouze pro členy sboru a příznivce, vše 
vlastními silami. V pátek 30.12.2011 jsme se po 
ránu sešli a začali připravovat zabíjačkové 
speciality. V poledne byl již hotový ovar a játra, 

které jsme s chutí poobědvali. Dále jsme 
pokračovali ve zpracování zbylého masa, dělali 
jsme tlačenky, jelita a další. Poté jsme ještě do 
večerních hodin poseděli při dobrém jídle a pití. 
Druhý den se ještě uškvařilo sádlo a provedl úklid 
a zúčastnění si rozebrali zbylé pochoutky. Akce 
se velice vydařila, letos ji jistě zopakujeme.  

(Pře)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150. výročí založení Sokola – Sokol žije a něco dokáže  
 
Rok 2012 je věnován 150. výročí založení Sokola. Proto jsme se rozhodli přispět k těmto 

oslavám, a to nácvikem skladeb na 15. Všesokolský slet, který se uskuteční 1. – 6.7.2012 v Praze. 
V naší malé obci jsme se rozhodli nacvičovat skladby Jonatán, Chlapáci 3 a Jen pro ten dnešní den. 

Jonatán – je skladba pro mladší žákyně. Délka skladby je 7 minut, hudba je střihová ze 
známých českých filmů. Cvičí 8 děvčat a náčiní je rozkládací klín a látkový kužílek s vloženým 
míčem a látkový pes Jonatán. 

Chlapáci 3 – skladba pro muže a dorostence celek 9 mužů bez náčiní 
Jen pro ten dnešní den – skladba pro všechny kdo má rád pohyb, hlavně senioři. Pohybové 

cvičení na hudbu z českých filmů. 
Pokud vás tento článek zaujal, můžete se ke cvičení přidat i vy.                    Cenek Miloš 
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Jubilejní rok naší farnosti  
 

Každá farnost má své dějiny. První písemná zmínka  
o duchovní správě ve Vážanech pochází z roku 1287, kdy se hovoří o 
"kostelním podací", což bylo právo ustanovit kněze (faráře) k 
místnímu kostelu, který tady existoval již před tímto datem. Ve 13. 
století náležely k vážanské farnosti Hrušky, které ale později 
připadly ke Křenovicím.  

 
Po třicetileté válce (zřejmě z důvodu úbytku obyvatel) se 

stávají Vážany součástí šaratické farnosti. Šaratičtí kněží jezdili do 
Vážan každou třetí neděli v měsíci sloužit mši svatou. Jinak vážanští 
farníci jezdili na bohoslužby do Šaratic. Zde také nechávali křtít děti. 
Malý farní kostel v Šaraticích však nestačil všechny farníky pojmout 
a ti pak sedávali i venku kolem kostela. Vážanští bývali oddáváni ve 
svém filiálním kostele sv. Bartoloměje. Stejně tak se pohřbívalo z 
filiálního kostela na přilehlý hřbitov. 

 
V 19. století se rozhodlo o stavbě nového farního kostela v 

Šaraticích. Přifařené Vážany ovlivnily jeho velikost, neboť měly větší počet obyvatel než samotné Šaratice. 
Vážanští se také zapojili do stavby kostela finančně i prací. Hlavní oltář s mramorovým oltářním stolem je 
darem vážanské farnice Františky Bačákové, rozené Procházkové pocházející z domu č. 8, která byla i 
velkým mecenášem vážanského kostela.  

 
Doba začátku 20. století přála vzniku 

menších farností. V roce 1907 byla v Křenovicích 
postavena nová fara a následujícího roku obnovena 
farnost. Tak se i šaratickému panu faráři Adolfu 
Tenorovi podařilo obnovit vážanskou farnost a to 
1. března 1911. V uplynulém roce tedy naše 
farnost oslavila stoleté jubileum, které jsme si 
připomněli v neděli 6. března 2011 slavnostní 
děkovnou bohoslužbou v čele s novoříšským 
opatem Marianem Rudolfem Kosíkem, rodákem 
šaratickým, a naším rodákem P. Siardem Kamilem 
Novotným za účasti místních i přespolních rodáků. 
Při této příležitosti byly do našeho kostela pořízeny 
nové dubové lavice, které budou příštím generacím 

připomínat toto jubileum. Poděkování patří především 
obecnímu zastupitelstvu za vstřícný vztah k této 
významné sakrální památce naší obce a za dar na nové 
lavice, poděkování patří také podnikateli panu Milanu 
Zittovi a malému nejmenovanému podnikateli, který 
každoročně po mnoho let přispívá částkou 5000 Kč. Dík 
patří taktéž všem nejmenovaným dárcům z řad našich 
farníků.  
 

Kéž tato vzájemná solidarita přispívá k utváření 
dobrých sousedských vztahů v naší obci! 
                                 
                                                                  Petr  Hofírek 
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Komentář Obce Vážany nad Litavou k hospodaření za rok 2011 
  
 Obec Vážany nad Litavou hospodařila v roce 2011 podle schváleného rozpočtu ze dne 2.3.2011. 
Objem příjmů schváleného rozpočtu byl 6.495.000,- Kč, výdaje byly schváleny 6.167.700,- Kč, v rozpočtu 
byly zapojeny splátky úvěrů ve výši 327.300,- Kč. A splátka budovy / sociálka / ve výši 350.000,- Kč. 
V průběhu roku bylo schváleno 9 rozpočtových opatření, které řešily financování během roku. Po 
posledním rozpočtovém opatření činily příjmy 6.692.000,-Kč a výdaje 6.364.700,-Kč.  
 Obec obdržela v průběhu roku neinvestiční dotaci na sčítání lidu, domů a bytů ve výši 3.593,- Kč. 
Dotace nebyla vyčerpána. Částka 3.593,- Kč byla vrácena v rámci finančního vypořádání 5.1.2012. Výdaje 
obce představují náklady na provoz čistírny odpadních vod, ZŠ, dění v obci a provoz obecního úřadu. 
Během roku dostala organizace TJ Vážany nad Litavou neinvestiční dotaci ve výši 100.000,- Kč na údržbu 
fotbalového hřiště, energii, hody. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. Dále Sbor dobrovolných hasičů 
obdržel neinvestiční dotaci ve výši 40.000,- Kč na provoz. Tato dotace by la vyčerpána v částce 39.976,-
Kč. Dále poskytla neinvestiční dotaci společnosti rybáři Vážany nad Litavou v celkové výši 7.000,- Kč, 
mysliveckému sdružení v celkové výši 9.000,- Kč, cvičení rodičů s dětmi neinv. dotaci na nářadí v celkové 
částce 30.000,- Kč a dále poskytla neinv. dotaci římskokatolické církvi ve výši 50.000,- Kč. Tyto dotace 
byly vyúčtovány během roku 2011. Dále obec poskytovala v rámci rozpočtu finanční dary na různé akce 
pořádané v obci různými organizacemi v celkové výši  54.800,- Kč. Obec splatila  dotaci od Ministerstva 
financí na vybudování čistírny odpadních vod. Obec splácí úvěr č. III. od ČS, a.s. na vybudování II. etapy 
kanalizace a zůstatek k 31.12.2011 činí 2.060.000,- Kč. Dále obec zaplatila v roce 2011 3.splátku na koupi 
zemědělské budovy ve výši 350.000,--Kč (150.000,- Kč se posouvá do roku 2012). Tato budova bude 
splacena v roce 2012. Celková hodnota budovy je 1 700 000,- Kč. Zůstatek k 31.12.2011 činí 450.000,- Kč. 
          Obec je členem spolku DSO Ždánický les a Politaví. V roce 2011 zaplatila členský příspěvek ve výši 
6.640,- Kč a dále je členem SMO ČR, kde v roce 2011 zaplatila členský příspěvek 3.404,20 Kč.          (Urb) 
 
Úspěch vážanského chovatele 
 

Ve dnech 13. – 15.1.2012 se na Výstavišti 
Lysá nad Labem uskutečnila celonárodní výstava 
drobného zvířectva spojená se speciálkami 
králikářských a holubářských klubů. Na této 
výstavě s úspěchem vystavil 
svoje holuby také náš člen 
základní organizace přítel 
Pavel Piše, a to 6 kusů 
rakovnických kotrláků 
červených sedlatých.  

Součástí výstavy byla 
soutěž klubu chovatelů 
rakovnických kotrláků za 
chovný rok 2011, která byla 
složena z 5-ti kategorií: 
1/ Haunerův pohár – nejlepší 
kolekce tří holubů 
2/ Nejlepší výletek roku – 
putovní pohár 
3/ Mistr klubu pro 10 nejlépe 
oceněných holubů chovatele 
4/ Šampion mladých holubů 
5/ Šampion starých holubů 

V konkurenci 180 vystavených 
rakovnických kotrláků všech barevných a 

kresebných rázů získali holubi Pavla Piše z těchto 
5 možných ocenění tři, a to putovní pohár za 
nejlepšího výletka roku 2011, čestnou cenu a titul 
šampiona mladých holubů na téhož holuba a pak 

nejvíce ceněný Haunerův pohár 
za nejlepší kolekci tří holubů 
obodovaných 3 x 95 bodů, což 
je v historii klubu nejvyšší 
dosažený počet bodů v kolekci 
(v kolekci v součtu 285 bodů).  

V neděli proběhlo také 
uznávací řízení na speciální 
chovy holubů, kdy chovatel 
musí vystavit 6 holubů, kteří 
dosáhnou v celkovém hodnocení 
výsledků „výborný“. V tomto 
řízení Pavel Piše uspěl a získal 
na rakovnické kotrláky červené 
sedlaté titul „speciální chov“. 

Věřím, že tento úspěch 
našeho člena bude pozitivním povzbuzením do 
další chovatelské práce pro celou naši Základní 
organizaci Vážany nad Litavou.  

Emil Novotný 
předseda ZO ČSCH Vážany nad Litavou



ZO Českého svazu chovatelů Vážany nad Litavou 
pořádá 

 

PRODEJNÍ TRHY DROBNÉHO 
ZVÍ ŘECTVA A EXOT Ů 

 
V neděli  12. 2. 2012, 19. 2. 2012 a 26. 2. 2012 
 

V prostorách chovatelského zařízení ve 
Vážanech/Lit. od 7:30 do 12:00 hod. 

Na trhy je možno dodávat všechny druhy domácích 
zvířat chovných i jatečných, která nemusí být 
čistokrevná, tetovaná, kroužkovaná a mohou je 
dodávat všichni občané. 
Dále je otevřena tržnice, kde je možné prodávat 
zemědělské produkty a výrobky. Příjem věcí je vždy 
v sobotu od 16:00 do 18:00 hod. nebo v neděli 
v průběhu burzy. Výdej neprodaných věcí je v neděli 
26.2.2012 od 10:00 do 12:00 hod. 

Pozvánka na jarmark a prodejní trhy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tříkrálová sbírka 

V sobotu 7. ledna 2012 proběhla v naší obci již 
tradi ční Tříkrálová sbírka. 

Čtyři dvoučlenné skupinky kolednic obešly s 
pokladničkami všechny domy. Celková výše darů 
byla 17.137,- Kč. Děkujeme všem občanům, kteří 
přispěli. Výtěžek sbírky půjde na charitativní účely a 
věříme, že pomůže někomu k vyřešení jeho svízelné 
životní situace. 

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

KADEŘNICTVÍ  ve Vážanech nad Litavou, 
které se nachází v RD č.p. 230, přeje svým zákazníkům, ale i ostatním 
spoluobčanům do nového roku 2012, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a věří, že 
v novém roce přibudou další spokojení zákaznici, kteří rádi využijí kadeřnických 
služeb v místě svého bydliště bez nutnosti dojíždění! 
Kadeřnictví  má otevřeno každý pracovní den od pondělí do pátku! 

Tel. 722 534 080 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Obecní úřad Vážany nad Litavou  
pořádá v neděli 12.2.2012 od 8:00 hod. 

do 12:00 hod. 
 

17. VÁŽANSKÝ JARMARK  
 
Můžete zde zakoupit: oblečení, obuv, 
nádobí, knihy, proutěné zboží, sedlářské 
a kolářské výrobky, osivo, sadbu, 
hnojivo, hospodářská zvířata, suché 
květiny, hospodářské přebytky a další. 
 
Občerstvení zajištěno – prodejní stánky, 
hospoda Sokolovna, Areál chovatelů, 
obchod Konečná Eva. 
 

Na návštěvu naší akce Vás zve 
        
     ZO ČSCH                Obecní úřad 

Vážany nad Litavou 


