Vzpomínání
A máme tu opět léto, a to léto se vším, co k němu patří. Prázdniny dětí, hřející sluníčko, teplá voda
v rybnících, přehradách, koupalištích. Dozrává obilí na polích a letní ovoce na stromech zahrad.
Tedy léto v podobě, s různými obměnami, jaké ho známe po mnoho let. Jen v posledních letech je
poněkud teplejší. Já, přece jen se řadící mezi starší, nepamatuji, že by za našich mladých let panovala až
taková horka. Naopak se pamatuji, že jako školák jsem jednou koukal nevěřícně na teploměr, kdy se rtuť
teploměru vyšplhala až na tehdy neuvěřitelných 29 stupňů. A to pak bylo pokoupáníčko. A protože tehdy
nebylo tolik koupališť a vody v potocích byly relativně čisté, koupali jsme se v nich, a to hlavně v Litavě.
Muselo se najít nějaké hlubší místo, které uniklo regulaci a tam jsme vyváděli. Cákali po sobě, hráli na
honěnou, popřípadě po sobě házeli bahýnkem z břehů.
A když sluníčko tolik nehřálo, to jsme zasedli někde v trávě, vytáhli čertovy obrázky a kolikrát
celé odpoledne jsme prokarbaničili. Co se hrávalo? Černý Petr, Prší, Sedma, Šestašedesát, Vole lehni,
Cézar, Durák, Žolíky a možná i další hry, ale to už mi paměť tak neslouží.
Druhá polovina prázdnin už byla ve znamení žní. Ještě než byly kombajny běžnou záležitostí,
jednotliví hospodáři sekli obilí kosami, které byly opatřeny plachtou, která sloužila k tomu, aby stébla
obilí byly pokoseny jedním směrem ve vyrovnaných řádcích, to aby se mohla pěkně pohrabat a svázat
obříslem do otepí a z těch otepí se stavěly mandele. To byly vždy dvě otepi proti sobě, klasy do sebe, a
další dvě křížem v několika vrstvách. To aby bylo obilí uchráněno proti dešti a mohlo se pak pěkně
nakládat na vozy a odvážet. Na vesnici stávaly dvě nebo tři mlátičky a jednotliví zemědělci sváželi snopy
obilí koňskými povozy k vymlácení.
Později, když už se obilí ručně neseklo a do polí vyrazily kombajny, ovšem ne takové, jaké známe
nyní, mlátiček postupně ubývalo a s tím samozřejmě i ženců. Na polích zůstávala pouze sláma, která se
samovazem svázala do otýpek. To pak přišli na řadu brigádníci, kteří slámu nakládali na takzvané
šibičáky a sláma se svážela do JZD ze všech koutů katastru. A protože vozy byly otevřené, byla sláma
roztroušena po celé dědině. A když do toho přišlo ještě sušení sena, celá vesnice byla provoněna směsicí
vůní. Večer, po západu slunce, se do té pohody ještě vmísil koncert cvrčků, a to se opravdu nechtělo jít
ani spát.
Na polích po sklizni obilí se provedla podmítka, tedy mělká orba, na zoraném poli vyrostly
z vypadaného obilí podrůstky, a na taková pole se vyháněly husy na pastvu. Když se husy napásly,
obrátily se k domovu. A nebyl to husí pochod. Roztáhly křídla a celé hejno letělo těsně nad zemí. To pak
husopaska nebo taky, jak by se to řeklo? husopasák? měli co dělat, aby husy dohonili.
Ale to už prázdniny končily, vítr se proháněl po strništích. To byla ta pravá chvíle pro pouštění
draků, hvězd ba i létajících krabic, které jsme si sami vyrobili. No a po práci a zábavě přišla únava a chuť
na něco dobrého, což znamenalo vzít útokem nějaké právě dozrávající ovoce. A že bylo z čeho vybírat.
Věděli jsme o každé třešni, jabloni, hrušni, kadlátce, ořechu v širokém okolí, na kterém právě dozrávají
plody. Je pravdou, že někdy to bylo spojeno i s branným cvičením, to když nás přistihl majitel stromu a
my se zachraňovali neorganizovaným úprkem. Většinou nám majitel zamával na rozloučenou - holí, ale
určitě se usmál pod vousy a zavzpomínal on na své mládí, kdy podobné výpravy pořádal i on se svými
vrstevníky.
A je po prázdninách, tedy těch našich ve vzpomínkách. Ty letošní jsou teprve uprostřed. Přeji
všem a hlavně dětem, aby ty své „prázdniny“ prožily v pohodě a činorodě, aby se jim spokojená
atmosféra zaryla do paměti a za měsíc, rok, desetiletí se jim dávno prožité léto opět vybavilo jako milá
vzpomínka.
(jhlo)

Školní rok 2012-2013 v Mateřské škole
Školní rok byl zahájen 3. září 2013.
Kapacita MŠ byla naplněna a to na 26 zapsaných
dětí z toho 14 chlapců a 12 dívek.
Pracovní kolektiv ve složení :
ředitelka - Stanislava Babušíková
učitelka - Milada Kolenčíková
školnice do března - Zdena Audyová
od dubna - Eva Šimoníková
kuchařka a vedoucí strav. - Hana Paseková.

V březnu jsme začali jezdit na
předplavecký výcvik do bazénu ve Vyškově, kde
se o kladný přístup k vodním sportům starají
kvalifikovaní učitelé. Tentýž měsíc se
uskutečnilo další divadelní představení v MŠ
Hrušky, tentokrát zaměřené na ekologii a
ochranu přírody „Krteček a čaroděj Koloděj“.
V dubnu jsme přijali pozvání na pásmo
českých pohádek v kině „Jas“ Slavkov a

Během měsíce září jsme seznamovali
nově příchozí, malé kamarády, s prostředím MŠ.
První listopadový den nás navštívila paní
logopedka, která s naší školou spolupracuje již
několik let a významně se podílí na zkvalitnění
řečového projevu dětí a spolupracuje radou a
doporučením na odstranění řečových vad.
Divadelní představení „Krteček a jeho
kamarádi“ jsme zhlédli v MŠ Hrušky spolu
s kamarády jak z této školy, tak i z Křenovic.
Začal se blížit adventní čas a tak jsme se již jako
tradičně začali připravovat na Mikuláše s čertem
a rozsvícení vánočního stromu. Za peníze
utržené z občerstvení z lampiónového průvodu a
této akce jsme si do třídy koupili novou sedací
soupravu. Tímto bych chtěla ještě jednou
poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem
podíleli na této akci .
V měsíci únoru jsme si společně
připravili maškarní bál. Rej masek si děti užily a
soutěžemi si vyzkoušely svou šikovnost.

navštívili jsme velice pěknou výstavu
velikonočních kraslic a jarních výrobků
v Křenovicích.
Moranou, kterou si děti s pomocí p. uč.
vyrobily, jsme se rozloučili se zimou a očekávali
příchod jara, kterému se letos moc nechtělo, ale
vliv to na naší dobrou náladu nikterak nemělo. S

příchodem pěkného počasí jsme se vydali na
cestu vlakem z Křenovic do Brna-Chrlic a děti i
my jsme si výlet touto dopravou užily. Prohledli
jsme si „Perníkovou chaloupku“ i s Ježibabou,
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Mařenkou a Jeníčkem a na hřišti jsme se
seznámili s kamarády z brněnské mateřské školy.
Maminkám jsme v květnu popřáli k jejich
svátku a malým vystoupení jim poděkovali za
jejich lásku a péči. Na oplátku ke dni dětí byl

Velice pěkné bylo rovněž divadelní
představení v divadle „Radost“ Brno o „Pejskovi
a kočičce“.
Na zmrzlinu do Slavkova jsme se vydali
v měsíci červnu a prošli jsme si zámeckou
zahradu i se vstupními prostory zámku.
Společných kulturních i sportovních
akcí jsme si opravdu užili dostatečně a
rozloučením s předškoláky jsme zakončili
další školní rok v naší mateřské škole. Při
této příležitosti chceme ještě poděkovat p.
Zachovalové za upečení velmi krásného a
dobrého dortu na rozloučenou.
Přejeme všem pěkné prožití
prázdnin, hezkou a pohodovou dovolenou a
po prázdninách nashledanou.

pozván kouzelník se svými kamarády
zvířátky. S přání rovněž přišli manželé
Trnkovi s velice pěkným provedením
pohádky o šípkové Růžence.
Hledání pokladu skřítků Mecháčků
malinko odsunulo počasí, které nám nepřálo
ale s příchodem prvních slunečních paprsků
jsme se kočárem s koníčkem nechali vyvést
na poldr a tam jsme se soutěžemi propracovali
až k nálezu pokladu. Tímto chceme i
poděkovat místním zahrádkářům za balíčky pro
děti a panu Fuksovi za čarovnou jízdu kočárem.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ
Babušíková Stanislava
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Vítání občánků 25. května 2013

Matyáš Žabenský

Michal Hoffman

Ondřej Podhola
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Maxmilián Zborovský

Pavel Kameník
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Usnesení zastupitelstva obce
-

návrh rozpočtu Obce Vážany nad Litavou na
rok 2013 včetně zahrnutí následujících změn
podrobného rozpočtu:
 položky výdajů: 3341 5192 navýšit o 100
Kč, 3399 5194 navýšit o 10.000,- Kč, 3119
5153 navýšit o 30.000,- Kč, 3639 5171
navýšit o 260.000,- Kč, 3639 5424 navýšit
o 10.000,- Kč, položku 6409 5901 vypustit
(snížení o 200.000,- Kč),
 položky příjmu: 1121 navýšit o 50.100,Kč a 1211 navýšit o 60.000,- Kč,
- provedení protipovodňových opatření dle
návrhu studie protipovodňových opatření
předloženého společností AgPOL s.r.o.,
- uzavření Dohody o dočasném užívání
pozemku - zahrádky při RD č.p. 171 - s
panem Jiřím Komárkem, Suchá Rudna 601,
na období 5 let za cenu 50,- Kč/1 rok,
- přijetí 3 pracovníků na VPP s příspěvkem od
úřadu práce.
ZO souhlasí:
- s umístěním připojovacího pilíře pro přípojku
plynu a el. energie na pozemku parc. č. 12
dle situačního výkresu zpracovaného Ing.
Hanou Žouželovou,
- s uzavřením Smlouvy 1030009271/001 o
budoucí
smlouvě
o
zřízení
práva
odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu
kabelové přípojky „Vážany n/Lit., příp. NN,
Přibilík“,
- se zvýšením pokladního zůstatku každoročně
v měsících únor a březen ze současných 70
tis. Kč na 150 tis. Kč,
- s realizací geologických prací na pozemku
parc.č. 1816 v k.ú.Vážany nad Litavou,
- s bezúplatným převodem pozemků parc. č.
2128, ostatní plocha, silnice, o rozloze 270
m2, parc. č. 10/5, ostatní plocha, silnice, o
rozloze 497 m2 a parc. č. 2110, ostatní
plocha, silnice, o rozloze 27.412 m2, všechny
v k.ú. Vážany nad Litavou do vlastnictví
Obce Vážany nad Litavou,
- s uzavřením Smlouvy 014130001768/001 o
zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu pro stavbu kabelového vedení pod
názvem „Vážany n/Lit., příp. NN,
Lelitovský“.

Usnesení z 21. zasedání ZO ze 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).
Usnesení z 22. zasedání ZO ze dne 27.2.2013
ZO bere na vědomí:
- zprávu výboru pro školství, kulturu a
zájmovou činnost a zprávu o bezpečnostní
situaci obce za rok 2012,
- předložený
rozbor
hospodaření
a
inventarizaci majetku. Vlastní schvalování se
uskuteční při projednávání celkového
závěrečného účtu obce za rok 2012 po
přezkoumání hospodaření za rok 2012,
- výsledky veřejnoprávní kontroly Základní
školy a Mateřské školy Vážany nad Litavou
ze dne 14.11.2012 a ze dne 8.2.2013.
ZO schvaluje:
- účetní závěrku za rok 2012,
- rozdělení hosp. výsledku ZŠ a MŠ Vážany
nad Litavou ve výši 57.509,25 Kč takto:
 do fondu odměn 11.500,- Kč,
 do rezervního fondu 46.009,25 Kč,
- návrh rozpočtu sociálního a charitativního
fondu na rok 2013,

Usnesení z 23. zasedání ZO ze dne 10.4.2013
ZO bere na vědomí:
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zprávu finančního výboru č. 4 ze dne
2.3.2013 – bude prověřen výpočet daně
z příjmu vykázaný ve výkazech na účtu 341,
- zprávu kontrolního výboru č. 4 ze dne
7.3.2013,
- závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za
rok 2012.
ZO schvaluje:
- výsledek hospodaření obce za rok 2012,
- celkový závěrečný účet obce za rok 2012
s výhradou,
- účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy Vážany nad Litavou, okres Vyškov
sestavenou ke dni 31.12.2012,
- Pravidla přijetí rozpočtového opatření na rok
2013 ze dne 19.3.2013 s platností od
1.4.2013,
- schvaluje účetní závěrku Základní školy a
Mateřské školy Vážany nad Litavou, okres
Vyškov sestavenou ke dni 31.12.2012,
- RO č. 1/2013 z března 2013,
příspěvky organizacím a spolkům a pro další
aktivity z kapitoly ostatní zájmová činnost
následovně:
chovatelé
7 tis. Kč
rybáři
10 tis. Kč
myslivci
15 tis. Kč
+ doplatek na koupi pozemku parc. č. 1698
myslivecký ples
4 tis. Kč
dětský ples
4 tis. Kč
zahrádkáři
5 tis. Kč
westernové závody
4 tis. Kč
hody
15 tis. Kč
kroje
20 tis. Kč
(80 % nákladů, max. 2 tis. na pár)
celkem
84 tis. Kč
Celkem příspěvky 94,5 tis. Kč + doplatek
myslivcům
ZO souhlasí:
- s vyvěšením záměru obce pronajmout
nebytové prostory v objektu č. 7 a sociální
budově na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 2 měsíce pro obě strany,
- s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností JMP Net, s.r.o., se
sídlem Plynárenská 499/1, Brno, pro stavbu
Plynovodní přípojka č. 2102431 – Vážany
nad Litavou na pozemku parc. č. 220/1
v k.ú.Vážany nad Litavou,
- s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností JMP Net, s.r.o., se
sídlem Plynárenská 499/1, Brno, pro stavbu
Plynovodní přípojka č. 2101587 – Vážany
-

-

-

-

nad Litavou na pozemku parc. č. 30/3
v k.ú.Vážany nad Litavou,
s vypracováním projektové dokumentace na
umístění vodovodu ke stř. JZD ve variantě
zaokruhování vodovodu od Babušíkového,
přes „JZD“ a Kunderovou uličkou napojení
na vodovodní řad v dědině.
ZO deleguje:
starostu obce na řádnou valnou hromadu
VaK Vyškov, a.s. konanou dne 24.5.2013 a
současně ho zmocňuje k zastupování Obce
Vážany nad Litavou na této valné hromadě.
ZO nesouhlasí:
s uzavřením smlouvy se společností Best
price energy o poskytování služeb spojených
s provozem elektrických zařízení obce.

Usnesení z 24. zasedání ZO ze dne 22.5.2013
ZO schvaluje:
- RO č. 2/2013 z dubna 2013,
- prodloužení nájemních smluv na pronájem
nebytových prostor v objektu č.p. 7 s panem
Tomášem Jetelou a panem Miroslavem
Hégrem a v objektu č.p. 278 s paní Jiřinou
Janečkovou. Prodloužení nájemních smluv
bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2
měsíce.
ZO souhlasí:
- s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností JMP Net, s.r.o., se
sídlem Plynárenská 499/1, Brno, pro stavbu
Plynovodní přípojka č. 2101740 – Vážany
nad Litavou na pozemku parc. č. 254/1
v k.ú.Vážany nad Litavou,
- s darováním střepů sochy Sv. Panny Marie
paní Ing. arch. Menšíkové.
ZO bere na vědomí:
- vyjádření TJ k petici občanů,
- nabídku společnosti LUXART, s.r.o. na
obnovu VO v obci,
- možnost rozvedení kabelové televize v obci,
- upozornění
společnosti
Jihomoravské
plynárenské, a.s. na umístění porostů v trase
plynovodu. V období vegetačního klidu
provede obec jejich odstranění z ochranného
pásma plynovodu.
ZO zplnomocňuje:
- Ing. arch. Zuzanu Menšíkovou k jednání se
stavebním úřadem ve věci motokrosové
dráhy za Obec Vážany nad Litavou.
ZO pověřuje:
- Ing. arch. Zuzanu Menšíkovou k jednání s TJ
Vážany nad Litavou ve věci stavebních prací
na Sokolovně.
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dvora obecní hospody budou na náklady
nájemce hospody. Hodnota již provedeného
díla je ve výši cca 230 tis. Kč.
ZO nemá námitek:
- ke stavbě dálkového kabelu dle situačního
výkresu stavby OPS Slavkov – Etapa III.
z dubna
2013
investora
VIVO
CONNECTION spol. s r.o., Nádražní 7,
Šlapanice.
ZO nesouhlasí
- se zadáním vyřízení žádosti o dotaci na
zateplení sociální budovy spol. IWW
engeneering, s.r.o., se sídlem: Kroměříž,
Kostelany 161.
- s příspěvkem pro Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, Klub
RADOST, Prostějov,
ZO se usneslo, že:
- rozpočet obce bude upraven v příjmové části
daní o + 200 tis. Kč. Ve výdajové části
rozpočtu bude navýšena položka 3639 5171
o 150 tis. Kč a položka na opravu školy bude
navýšena o + 50 tis. Kč (položka 3119 5171).

Usnesení z 25. zasedání ZO ze dne 26.6.2013
ZO schvaluje:
- RO č. 3/2013 z května 2013,
- pronájem nebytových prostor bývalého
kadeřnictví v objektu č.p. 7 paní Veronice
Macháčové, Vážany nad Litavou č.p. 81 za
cenu 200 Kč za měsíc. Pronájem bude na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
ZO souhlasí:
- s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností JMP Net, s.r.o., se
sídlem Plynárenská 499/1, Brno, pro stavbu
Plynovodní přípojka č. 2103673 – Vážany
nad Litavou na pozemku parc. č. 30/3
v k.ú.Vážany nad Litavou,
- s příspěvkem po 1000,- Kč pro Charitní
poradnu Bučovice a Slavkov u Brna a
Centrum denních služeb pro seniory a
zdravotně postižené,
- s proplacením materiálu na úpravu dvora
obecní hospody panu Schořovi do výše 65
tis. Kč po předložení příslušných faktur.
- s upuštěním od nájmu za obecní hospodu do
31.12.2014 s tím, že veškeré další st. úpravy

Společenská kronika
Jubilea:
únor
87 let Jiřina Nováková
červenec
88 let Ladislav Drkal
89 let Alois Hanousek

duben
70 let
70 let
70 let
96 let

Leoš Brumla
Marie Brumlová
Miroslav Čermák
Marie Kostihová

květen
březen
80 let Josefka Matyášová

85 let
85 let
86 let

Oldřich Slezák
Marie Babušíková
Ludmila Lattenbergová

červen
89 let

Marie Pišová
červenec

75 let
75 let
80 let
88 let
91 let
92 let

Miroslav Moškvan
Vladimíra Ševčíková
Jindřiška Budíková
Božena Tůmová
Jan Novotný
Anna Šubrtová

Narodili se:
4.1.
20.2.
21.2.
5.3.
20.3.
9.5.
27.7.

Klára Novotná
Ondřej Podhola
Pavel Kameník
Michal Hoffman
Nela Hložková
David Krejčí
Zuzana Aujezdská

Zemřeli:
13.3. Marie Dvořáčková – ve věku nedožitých 60 let
8.5. Hana Raušerová – ve věku 64 let
29.5. Vlasta Knoflíčková – ve věku nedožitých 92 let
16.6. Ladislav Kučera – ve věku 72 let
18.6. Bohumil Letecký – ve věku 63 let
8.7. Vladimír Hošek - ve věku nedožitých 79 let
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