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Skončil rok 2012, začal rok 2013. Co k tomu uplynulému říci.  Tady by se hodilo trochu upravené 
vojenské hlášení: Vážení občané, po dobu loňského roku se nic zvláštního nestalo. Opravdu se nic 
zvláštního nekonalo a to asi bude to nejlepší. Všechny naplánované sportovní, kulturní, společenské akce 
se udály tak, jak byly naplánované. A za celý rok jich nebylo málo. Od - a musím použít výraz tradiční ve 
všech případech - tříkrálové sbírky, třínedělní chovatelské burzy, koštu slivovice, rybářských závodů, 
vystoupení „sleťáků“ (tak toto tradiční zatím nebylo, i když navázalo na historické všesokolské slety ), 
dětského dne, westernových závodů, nohejbalu, fotbalového turnaje, přes hody, lampiónový průvod k 17. 
listopadu, Mikulášskou besídku, myslivecký bál, dětský maškarní ples až k závěrečným turnajům v ping 
– pongu, šachovému turnaji a karetnímu turnaji. Silvestrovskou půlnoc jsme oslavili odstartováním 
novoročních ohňostrojů. Mimo tyto plánované akce uspořádali účastníci všesokolského sletu, tzv. 
„sleťáci“, putování za pohádkou pro nejmenší děti, exkurzi pro děti po obci a setkání na štědrý den a 
Silvestra pod vánočním stromkem pro příchozí. 

Pracovníci obce mimo úklidu sněhu, sečení trávy, úklidu obce a dalších stále se opakujících prací 
zabezpečovali po technické stránce některé sportovní a kulturní akce s účastí obce. Pustili se i do 
náročnějších stavebních prací jako oprava vtoku potoka do odlehčovací komory, oprava chodníků, 
kterých opravili 180 m2, vybudovali plochu pro kontejnery za pomníkem, byla kompletně opravena 
venkovní kanalizace zámečku. Do udržovacích prací se zapojili i místní hasiči pročištěním kanalizace od 
odlehčovací komory na hřišti (tato se musí čistit pravidelně, neboť se stále zanáší), pročištěním dešťových 
vpustí v ulici pod kostelem při letní bouři, pročištěním kanalizace v uličce proti škole.  

Z investičních akcí připomeneme kolaudaci veřejného vodovodu „pod hřištěm“, vybudování 
veřejného vodovodního řadu do uličky „V koutku“. Tyto akce po administrativní stránce zajišťovala 
obec, ale stavební práce si z větší části zajistili a zaplatili majitelé přilehlých nemovitostí, kteří měli o 
pitnou vodu zájem.   

Další investice nebyly plánovány vzhledem ke splácení půjček na akce z minulých let. 
K 31.12.2012 činil dluh obce 1.519.979,- Kč. 

V srpnu loňského roku vyšla kniha o Vážanech. Mimo honorářů jednotlivým autorům v průběhu 
zpracování jednotlivých kapitol stálo 500 výtisků knihy 210 tis. Kč. Do konce roku bylo prodáno 
zájemcům, darováno a povinně předáno autorům a úřadům přes 300 knih. 
 Ani v letošním roce se v rozpočtu obce neobjeví nějaká větší částka na investiční akce. Dle 
rozpočtového určení daní můžeme počítat tak zhruba s pěti procentním nárůstem daňových příjmů, což je 
celkem zanedbatelná položka, ale díky i za ni.  
 Co si popřát na konec? Především ať jsme zdraví, trochu toho štěstíčka a v neposlední řadě 
„ekonomický růst“ jak pro obec, tak především pro jednotlivé občany a domácnosti. 

(starosta) 
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Usnesení Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou 
 

Usnesení ze 16. zasedání dne 15.8.2012 
ZO schvaluje: 
- RO 4/2012 z června 2012 a RO 5/2012 

z července 2012,  
- uzavření darovací smlouvy na pozemek parc. 
č. 10/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 24 m2 ve vlastnictví Jihomor. kraje 
do vlastnictví Obce Vážany nad Litavou, 

- uzavření Smlouvy o zajištění provozu 
vodohospodářského zařízení, a to Vodovod 
C.10-02, „Obytná zóna „Pod hřištěm“ ve 
Vážanech nad Litavou“ se společností 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., 
Brněnská 410/13, Vyškov. 

ZO souhlasí: 
- s vyvěšením záměru obce pronajmout část 

pozemku parc. č. 1033 v k.ú. Vážany nad 
Litavou, 

- s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného 
břemene na pozemku parc. č. 330/1 
v souvislosti s provozováním plynárenského 
zařízení „STL plynovodní přípojka pro 
rodinný dům č.p. 218 v obci Vážany nad 
Litavou, číslo stavby : 53009“, 

- se zapojením obce do komunitního procesu 
plánování sociálních služeb, a to Průřezová 
priorita, priorita 1 – Zvyšování 
informovanosti veřejnosti v oblasti sociálních 
služeb, priorita 2 – podpora komunitního 
plánování. Dále pak pracovní skupina 
„Senioři a zdravotně postižení“, priorita 1 – 
Udržení stávajících služeb pro seniory a 
zdravotně postižené, 

- s prominutím poplatku za stočné TJ Vážany 
nad Litavou, 

- s vybudováním vodovodu do uličky „v 
koutku“ s finančním přispěním obce ve výši 
poměru připojených RD na tento vodovod. 

ZO nesouhlasí:  
- s prodejem části pozemku parc. č. 478 okolo 

RD č.p. 39, 
- s vyhlášením výběrového řízení na 

dodavatele rekonstrukce veřejného osvětlení 
metodou EPC,  

- se zpevněním polní cesty „Nad vinohrady“ 
asfaltovým recyklátem. 

ZO bere na vědomí: 
- zprávu kontrolního výboru s výhradou. 
ZO odkládá:  
- žádost společnosti ROSTĚNICE, a. s., do 

ukončení pozemkových úprav. Následně pak 
může oznámit záměr obce pronajmout 

pozemky v k.ú. Hrušky na úřední desce a 
dále projednat jejich pronájem.   

ZO uděluje:  
- výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy 

Základní školy a Mateřské školy Vážany nad 
Litavou na počet 25 dětí ve třídě. 

ZO stanovuje: 
- cenu knihy o Vážanech na 270,- Kč. 
ZO ukládá:  
- starostovi obce seznámit vedení TJ 

s návrhem paní ing. arch. Menšíkové na 
snížení příspěvku TJ v případě nečinnosti na 
opravách sokolovny. 

 
Usnesení ze 17. zasedání dne 26.9.2012 

ZO schvaluje: 
- RO 6/2012 ze srpna 2012   
- RO 7/2012 ze září 2012,  
- navýšení příspěvku vlastivědnému kroužku o 

5.520,- Kč. 
- pronájem 0,5 ha z pozemku parc. č. 1033 

Ivetě Klusalové, Hrušky 174, za cenu 1.900 
Kč/ha/rok, tj. 950,- Kč za rok. Doba 
pronájmu 10 let. 

- odkup pozemku parc. č. 50/4 o výměře 51 
m2 za cenu 35,- Kč/m2. 

- bezúplatný převod pozemků  parc. č. 2082/2 
a 2082/3 do vlastnictví obce. 

- uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitosti, tj. pozemku parc. č. 270/58 
s dodatkem, a to, že převodce je povinen 
vždy do 15.1. následujícího roku písemně 
vyzvat nabyvatele k předložení písemné 
zprávy o plnění podmínek s převodem 
z důvodu veřejného zájmu za rok 
předcházející. Za porušení tohoto závazku 
uhradí převodce nabyvateli smluvní pokutu 
ve výši 2000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, 
kdy bude k jejich zaplacení nabyvatelem 
písemně vyzván,  

- uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene na pozemku parc. č. 519 
v souvislosti s provozováním plynárenského 
zařízení „STL plynovodní přípojka pro 
rodinný dům č.p. 163 v obci Vážany nad 
Litavou, číslo stavby : 39630“ 

- uzavření Smlouvy č. 014990013267/001 o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu pro stavbu pod názvem „Vážany 
nad Lit. rozšíření vvNN par.č.51“ na 
pozemku parc. č. 11/4 v k.ú. Vážany nad 
Litavou 
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- poskytnutí finančního příspěvku 
Tělovýchovné jednotě Vážany nad Litavou, 
IČ: 181 64 111,  na financování investičního 
záměru „ Modernizace víceúčelového hřiště“ 
v souladu projektové dokumentace 
zpracované Ing. arch. Liborem Novákem, 
Koliště 55, Brno. Na modernizaci 
víceúčelového hřiště bude TJ podávat Žádost 
o  dotaci na Ministerstvo školství mládeže a 
tělovýchovy ČR v rámci dotačního programu 
Státní podpora sportu pro rok 2013, 
podprogram 133510 „ Materiálně technická 
základna sportu.“  Finanční příspěvek bude 
poskytnut v případě vypořádání vztahů se 
státní rozpočtem v rámci realizace 
investičního záměru na modernizaci 
víceúčelového hřiště TJ Vážany nad Litavou, 

- poskytnutí  finančního příspěvku 
Tělovýchovné jednotě Vážany nad Litavou, 
IČ: 181 64 111,  na dofinancování do úrovně 
rozpočtu, tj. dofinancování  povinné finanční 
spoluúčasti na  investiční záměr „ 
Modernizace víceúčelového hřiště“ v souladu 
s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. 
arch. Liborem Novákem, Koliště 55, Brno. 
Na modernizaci víceúčelového hřiště bude 
TJ podávat Žádost o  dotaci na Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy ČR,  v rámci 
dotačního programu Státní podpora sportu 
pro rok 2013, podprogram 133510 „ 
Materiálně technická základna sportu.“ 
Finanční příspěvek bude poskytnut v případě, 
že Žádost o dotaci bude úspěšná a bude 
poskytovatelem dotace MŠMT vybraná 
k financování,  

- poskytnutí příspěvku TJ Vážany nad Litavou 
na náklady spojené se žádostí o dotaci na 
akci „Modernizace víceúčelového hřiště“. 

ZO odkládá: 
- žádost o koupi části pozemku parc. č. 230/1 

do předložení návrhu pohledu přístavby 
k RD č.p. 50. 

- usnesení o prodeji plynového zařízení 
v majetku obce na příští zasedání. 

ZO souhlasí: 
- s přijmutím 3 pracovníků s dotací od 

pracovního úřadu. 
ZO pověřuje:  
- starostu obce k předložení rozsudku 

Krajského soudu v Brně ve věci rozhodnutí 
OÚ o omezení přístupu na veřejně přístupnou 
komunikaci nad vinohrady k právnímu 
rozboru nezávislého právníka (Mgr. 

Leitnerová) a dle jeho právního názoru pak 
k podání či nepodání kasační stížnosti.  

 
Usnesení z 18. zasedání dne 31.10.2012 

ZO schvaluje: 
- Směrnici pro evidenci a zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu Obcí Vážany nad 
Litavou tak, jak byla předložena ZO 
s doplněním min. počtu 5 členů výběrové 
komise, 

- Pravidla přijetí rozpočtového opatření ze dne 
30.11.2011. 

- uvedení znaku obce Vážany nad Litavou na 
webových stránkách Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v ČR, os. klub 
„PAPRSEK“, Vyškov 

- Rozpočtový výhled obce na roky 2013 – 
2016 tak, jak byl předložen ZO.  

- úpravu pracovní smlouvy pana Zdeňka 
Novotného na dobu neurčitou. 

ZO odkládá 
- usnesení ke Směrnici č.1/2012 na příští 

zasedání ZO s dořešením stravného při 
služební cestě v zahraničí. 

ZO souhlasí: 
- s vyvěšením záměru obce prodat plynárenské 

zařízení v majetku obce. 
ZO neschvaluje  
- poskytnutí příspěvku Domovu sv. Josefa, 

Žíreč 1, Dvůr Králové nad Labem.  
ZO pověřuje starostu obce  
- k vyvěšení záměru obce pronajmout obecní 

hospodu od 1.1.2013.  
- k vypsání výběrového řízení na nájem obecní 

hospody se stejnými zadávacími podmínkami 
jako u minulého výběrového řízení. 

- projednat se společností VaK Vyškov, a.s. 
projednat zpracování projektové 
dokumentace a vyřízení SP na vodovodní řad 
od Babušíkového k sociální budově, popř. 
k dalším zájemcům na náklady VaK Vyškov, 
a.s. 

ZO v současné době neuvažuje: 
- o změně dodavatele elektřiny, plynu a změně 

svozové firmy pro odvoz odpadů. Nabídku 
Nákupní společnosti vede v patrnosti. 
Využití elektronické aukce do budoucna 
nevylučuje . 

 
Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce 

Vážany nad Litavou ze dne 28.11.2012 
ZO schvaluje: 
- RO č. 8/2012 z října 2012 a RO č. 9/2012 z 

listopadu 2012, 
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- Pravidla přijetí rozpočtového opatření na rok 
2013, 

- rozpočtové provizorium na rok 2013, 
- Směrnici č.1/2012 k proplácení cestovních 

náhrad, 
- pronájem obecní hospody Lidový dům panu 

Karlu Schořovi, Vážany nad Litavou za 
stejných podmínek jak byly stanoveny v 
nájemní smlouvě se současným nájemcem, 

- prodloužení pronájmu nebytového prostoru 
paní Janečkové na další kalendářní rok, 

- příspěvek 10 Kč za obyvatele ročně 
Občanskému sdružení MAS Za humnama 
prostřednictvím mikroregionu, který bude 
zahrnut do návrhu rozpočtu obce na rok 
2013. 

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, Pavel Nezhyba, ve skladě se 
inventarizace zúčastní p. Novák. U 
příspěvkové organizace je předsedou 
inventarizační komise ředitel ZŠ p. 
Babušíková, členové: p. Kolenčíková, p. 
Paseková, 

- návrh rozpočetu DSO ŽlaP na rok 2013 bez 
připomínek, 

- postup při vymáhání dlužné částky paní 
Drápalové, Hrušky 13. 

ZO odkládá:  
- rozhodnutí o prodeji plyn. zařízení po 

upřesnění ceny, je-li s DPH či nikoliv, 
předložení kalkulace kupní ceny dle Vyhl. 
140/2009, kontrole vydání souhlasů vlastníků 
pozemků, ve kterých je uloženo plyn. 
zařízení a po udělení souhlasu  k prodeji 
plynárenského zařízení Státním fondem 
životního prostředí. 

ZO pověřuje starostu obce:  
- k projednání možného zvýšení nájmu za 

plyn. zařízení, 
- k projednání možného odkupu inventáře 

obecní hospody, který je ve vlastnictví 
současného nájemce. 

ZO souhlasí: 
- s vymezením územní rezervy pro přeložku 

silnice II/416 v rámci územní studie silnice 
II/416 Žatčany – Slavkov u Brna, 

- s poskytnutím příspěvku Asociaci rodičů a 
přátel zdravotně postižených dětí v ČR, os. 
klub ZO  „PAPRSEK“, Vyškov v roce 2013 
ve výši 2.000,- Kč, 

- souhlasí s výstavbou garáže na pozemku 
parc. č. 638/32 a s umístěním sjezdu na 
pozemku parc. č. 638/26 a 11/4 a jeho 
připojením na místní komunikaci na 
pozemku parc. č. 11/4. 

 
Usnesení z 20. zasedání dne 14.12.2012 

ZO schvaluje: 
- Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2012, o 

místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, 

- Kupní smlouvu a dohodu o započtení 
vzájemných pohledávek mezi Obcí Vážany 
nad Litavou a paní Drápalovou dle návrhu 
smlouvy vypracované Mgr. Martinou 
Leitnerovou v prosinci roku 2012. 

ZO bere na vědomí: 
- podklady k ceně plynovodního zařízení, 
- zápis č. 3 z finanční kontroly ze dne 

8.12.2012. 
 

Usnesení z 21. zasedání dne 16.1.2013 
ZO schvaluje: 
- RO č. 10/2012 z prosince 2012, 
ZO ukládá: 
- předsedům výboru zpracování výročních 

zpráv za rok 2012 a jejich doručení na příští 
zasedání ZO, 

- starostovi obce do příštího zasedání obce 
zjistit a předložit podrobnější informace 
k projektu ENERGIE POD KONTROLOU, 
popř. s místostarostou navštívit klientskou 
kancelář Best Price Energy k zajištění 
bližších informací. 

ZO souhlasí:  
- se sepsání dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na 

obecní hospodu, kde bude stanoveno snížení 
nájemného na 3 tis. Kč po dobu 6 měsíců, tj. 
do 30. června 2013.  

- s odkupem zařízení obecní hospody dle 
nabídky pana Šmídy ve výši 81.000,- Kč. Od 
této sumy bude odečtena faktura za 
spotřebované energie. Celková faktura za 
energie bude vystavena, jakmile budou na 
obecní úřad doručeny dílčí faktury od 
jednotlivých dodavatelů energií k datu 
6.1.2013. Vzájemné pohledávky a závazky 
budou započteny. 

- s vyřazením projektu „Odvedení dešťových 
vod z lokality Záhumenice u lípy“ z účetní 
evidence obce (zmařená investice). 
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Společenská kronika 
 

Výročí:                       
srpen:    
80 let  Božena Babušíková 
85 let Marie Kučerová 
85 let Marie Hrozková 
září: 
75 let  Jan Ševčík 
80 let Ludmila Kosíková 
85 let  Ludmila Růžičková 
86 let Miroslava Baláčová 
říjen: 
91 let Vlasta Knoflíčková 
listopad: 
70 let František Žoužela 
86 let Marie Vojtíšková 
89 let Růžena Dvořáková 
prosinec: 
85 let Jaroslav Tůma 
86 let Marie Nádeníčková 
leden: 
70 let Marie Spáčilová 
75 let Ludmila Chalupová 
75 let Jiří Svoboda 
80 let František Audy 
85 let  Josef Hrabovský 
87 let Marie Setínková 

Narodili se: 
25.7. Matyáš Žabenský 
27.7. Dominik Kuba 
14.8. Štěpán Tůma 
  3.9. Petr Piše 
14.9. Markéta Javůrková 
18.10. Hedvika Janíčková 
31.10.  Michal Daněk 
  7.12. Maxmilián Zborovský 
 
 

Zlatá svatba: 
15.9.  Arnoštka a František Audyovi 
22.12.  Věnceslava a Josef Fuksovi 
 
 

Diamantová svatba: 
11.10. Jana a Josef Hrabovští 
 
 

Zemřeli: 
4.9. Josef Holoubek - ve věku 85 let 
4.12. Drahomíra Holoubková - ve věku 80 let 
21.1. Marie Hložková- v nedožitých 80 letech 

 

Výsledková tabule tradičních vánočních turnajů

Šachový turnaj 
Kategorie dospělí:                
1. Karel Paulík 8,5 
2. Jiří Duda 7,5 
3. Vít Vykoukal 6 
4. Oldřich Chromeček 5,5 
5. Miroslav Horňák 4 
6. Luděk Novotný 4 
7. Jiří Perníkář 3 
8. Emil Novotný 2,5 
9. Michal Kraus 2 
10. Jiří Peslar 1 
Kategorie mládež: 
1. – 2. Martin Mixa  
           Aleš Nezval 6,5 
3. Tomáš Kučera 5,5 
4. - 5. Štěpánka Krausová 
           Ondřej Kraus 4 
6. Petr Partyka 3,5 
 

Turnaj ve stolním tenise 
1. Roman Šamšula 10 
2. Miroslav Hégr 9 
3. František Dvořáček 8 
4. Vladimír Paseka 7 
5. Roman Holoubek 6 
6. Petr Klimeš 5 
7. Luděk Tůma 3 
8. Roman Drkal 3 
9. Miloš Cenek 2 
10. Jan Šmíd 1 
11. Pavel Nezhyba 1 
 

Turnaj v karetní h ře „66“  
Finálová skupina 
1. Vlastimil Krejčíř 5 
2. Emil Novotný 4 
3. Jiří Kuba 3 
4. Jiří Hoffman 3 
5. Josef Jochman 2 
6. Miloslav Cenek 1 
Skupina B 
1. Eva Kubová 3 
2. Milan Bayer 1 
3. Luděk Novotný 1 
4. Petr Hégr 1 
 

Turnaj v šachu byl uspořádán dne 27.12.2012 pro všechny 
kategorie hráčů v pohostinství Sokolovna. Mimo čtyř vážanských 
šachistů se zúčastnili hráči z Hrušek, Holubic, Slavkova, Blažovic 
a Lovčiček. Rozhodčím byl Ing. Luděk Novotný. 
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Tomáš Jetela, talentovaný umělec: 
 
     Tomáš Jetela mladý talentovaný umělec, který pracuje v „ateliéru“ ve Vážanech nad Litavou a je 
vážanský rodák uzavřel v  roce 2011 studium na AVU v Praze (v malířském ateliéru Michala Rittsteina) a 
vykročil tak na dráhu malířskou. V rámci projektu Galerie mládí představil v Brně v červenci 2011 
reprezentativní část svého diplomového obrazového souboru „Knihovna“, kde na svých obrazech je vysoké 
zastoupení dětí a mládeže. V březnu 2012 pak uskutečnil další výstavu v Praze. Následně v prosinci 2012 
proběhla výstava obrazů ve Vyškově pod názvem „Střípky paměti“. Tato výstava se zamýšlela nad ztrátou 
vlastní identity, bez paměti přicházíme o sebe a o svoje postavení ve světě. Zamýšlení nad chorobou 
lidstva, kterou je Alzheimerova choroba. Zatím poslední malířova výstava se uskutečnila v lednu 2013 
v Praze a to v Galerii Malostranská beseda pod názvem „Holky, kosti a modrej kluk“. Zde Tomáš Jetela 
volně navazuje na svoji diplomovou práci „Knihovna“. Série obrazů pod názvem „Za mnohostěnným 
zrcadlem“, byla k vidění v Galerii Laboratorio.  
Několika obrazy se vracíme k tomuto umělci. 
 
Jaroslav Řezáč 
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Vítání občánků – listopad 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominik Kuba 
Markéta Javůrková 

Petr Piše Michal Daněk 
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Hedvika Janíčková 
Štěpán Tůma  



 

10 

Z činnosti hasičského záchranného sboru ve Vážanech nad Litavou v roce 2012 
 

 
Úspěšné absolvování školení, 

prověřovacích cvičení i ostrých zásahů, to je jen 
zlomek činnosti sboru dobrovolných hasičů ve 
Vážanech nad Litavou za minulý rok. V jeho 
závěru pohostili dokonce i spřátelené zástupce 
sboru dobrovolných hasičů ze Slovenska. 

Školeních ve Vyškově se zúčastnilo 
celkem pět členů sboru. Školením velitelů prošli 
tři, přičemž následně byl Jiří Moškvan jmenován 
obecním úřadem za velitele místní zásahové 
jednotky. Další dva členové sboru úspěšně 
absolvovali školení strojníků, za což obdrželi 
osvědčení platné pět let. 

Vážanští hasiči reprezentovali naši obec s 
praporem na hasičské pouti v Hodějicích a na 
okrskové soutěži v požárním útoku v 
Hostěrádkách-Rešově. Nejen své schopnost 
zásahu si ověřili  na konci srpna při okrskovém 
prověřovacím cvičení v naší obci. Údajně hořela 
místní škola. Při jejím hašení zasahovaly, včetně 
místního, sbory z Hostěrádek-Rešova, Šaratic, 
Velešovic a Kobeřic. Cílem bylo prověřit 
funkčnost zařízení sloužících k vyhlášení 
požárního poplachu v jednotlivých obcích, zajistit 

přísun vody hasičským cisternám, vyhledat osoby 
v zakouřeném prostoru při použití dýchací 
techniky, vyzkoušet další hasičské vybavení a 
hlavně akceschopnost zúčastněných hasičů. I přes 
značné stáří mnohé použité techniky vyhodnotili 
hasiči akci jako úspěšnou. 

Cvičení, prověřování a kontrola. To vše z 
jednoho důvodu, na pomoc při požáru. První se v 
loňském roce objevil na místě vážanské bývalé 
drůbežárny. Hasit hořící trávu přijeli též jednotky 
ze Slavkova u Brna a Křenovic. To se opakovalo i 
u jedné chaty na vinohradech. 

Kromě údržby výstroje, výzbroje a 
svěřené techniky provedli dobrovolní hasiči na 
území Vážan nad Litavou na požádání obce i 
občanů drobné práce, například čištění 
kanalizace, odchyt rojů včel nebo odstranění 
padlých stromů. 

Místní hasiče zasáhla i smutná zpráva. V 
září se konal pohřeb jejich nejstaršího člena, 
Zasloužilého hasiče bratra Josefa Holoubka, který 
ve sboru působil celých pětašedesát let. 

Naši členové obdrželi krajské vyznamenání 

31.8. - krajské námětové cvičení na výbornou 

28.12. – proběhla zabíjačka pro členy a příznivce 

8.9. – účastnici pohřbu bratra Josefa Holoubka, 
zasloužilého hasiče 
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Z činnosti Českého svazu chovatelů Vážany nad Litavou 
 
 

Ve dnech 10. - 11. 
listopadu 2012 se na 

výstavišti 
AGROKOMPLEX Nitra 
uskutečnila 15. celostátní 
výstava drobného 
zvířectva Slovenské 
republiky. Na této 
významné chovatelské 
akci v konkurenci 1370 ks 
vystavených holubů od 
181 vystavovatelů vystavil 
s úspěchem svoje holuby 
také náš člen základní  
organizace přítel Pavel 
Piše, a to kolekcí 4 kusů 

rakovnických kotrláků 
červených sedlatých.  

Tato kolekce získala 
ze všech vystavených 
rakovnických kotrláků 
nejvyšší obodování 
v číslech 3 x 94 a 1 x 95 
bodů, proto v součtu 
získaných 377 získala po 
zásluze pro svého chovatele 
titul Mistr Slovenské 
republiky. Holub oceněný 
95 body ještě podtrhl 
úspěch této kolekce, když 

získal titul Šampión Slovenské republiky.  
 
 Ve dnech 10. – 13. se uskutečnila na 

Výstavišti Lysá nad Labem celonárodní výstava 
drobného zvířectva obohacená o speciální výstavy 
klubů holubů. Na této akci po roce opět 
prezentoval svůj chov náš člen ZO Pavel Piše. 
V celkové klubové soutěži deseti holubů skončil 
z 210 vystavených kotrláků na potěšujícím 3. - 4. 
místě. V uznávacím řízení obhájil též do nové 
sezóny 2013 na svůj chov rakovnických kotrláků 
červených sedlatých titul speciální, když 
v kolekci 6 holubů získal ocenění „výborný“. 
Příkladná práce našeho člena je bezesporu tou 
nejlepší motivací do nadcházející chovatelské 
sezóny 2013 pro celou naši základní organizaci. 

Emil Novotný 
předseda ZOČSCH Vážany nad Litavou 

 
 
 
Mikulášská besídka 
Každoroční Mikulášská besídka se v loňském roce uskutečnila již bez vystoupení žáků základní školy.  
Ale ani to neubralo nic na krásné atmosféře pod vánočním stromkem. Mateřáci to zvládli na výbornou. 
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KADEŘNICTVÍ  ve Vážanech nad Litavou, 
                     které se nachází v RD č.p. 230 ( v ulici u hřiště) 
vám nabízí následující služby:- stříhání dámské, pánské i dětské 
                                                    -  barvení barvami Dusy či přelivy 
                                                   -  melírování a kombinované barvení 
                                                   -  trvalou, vodovou i foukanou 
                                                   -  účesy pro různé příležitosti 

Přijďte vyzkoušet poskytované služby s použitím profesionálních přípravků na 
vlasy, které jsou šetrné k vašim vlasům.  

Vaše vlasy i Vy dostanete tu nejlepší péči v příjemném prostředí. 
Kadeřnictví  má otevřeno každý pracovní den 

 od pondělí do pátku! 
Tel. 722 534 080 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                              Pozvánka na DĚTSKÝ  DEN 
 
Svaz chovatelů Vážany nad Litavou pořádá 
v sobotu 2.3.2013 ve 14 hodin Dětský den v hale 
chovatelů ve Vážanech nad Litavou. 
 
Program akce 
- přednáška o chovu, ošetřování a krmení 

hospodářských zvířat 
- praktická ukázka zvířat a jejich hodnocení na 

výstavách 
- posuzování zvířat, vyplnění oceňovacích 

lístků 
- přehlídka zvířat vážanských chovatelů, která 

získala 
- v roce 2012 čestné ceny, poháry a jiná 

ocenění 
- výstavka čestných cen, pohárů a ocenění 

- kronika ČSCH Vážany od roku 1928 
- vystaveny budou katalogy výstav národních, 

okresních a místních 
- na akci budou předvedena zvířata králíci, 

holubi, drůbež, vodní drůbež, okrasné ptactvo, 
morčata, nutrie, kozy, ovce, kočky, psi 

 
Doprovodný program 
- jízda na koni, 
- jízda koňských povozem 
- zábavné hry a soutěže 
- občerstvení 

 
Na tuto akci vás zve výbor 
ZO ČSCH Vážany nad Litavou. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Školní jídelna 

 
Na základě požadavku hygienické stanice 

byl v loňském roce ve školní kuchyni 
nainstalován konvektomat. Neotevřením základní 
školy není využita celá kapacita kuchyně. 
Z tohoto důvodu se rozhodlo vedení školy 
k poskytování obědů i „přes ulici“. Kdo z občanů 
bude mít zájem o odebírání obědů, může se 
přihlásit u vedoucí kuchyně paní Pasekové. Cena 
obědu je vykalkulována na 60,- Kč za oběd. 
S vlastním prodejem bude započato 18. února 
2013. 
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