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Vážanský

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, po

téměř půl roce, od mého
zvolení do funkce starosty
obce, kdy jste mi dali svoji
důvěru, dovolte, abych
v tomto prvním čísle letoš-
ního zpravodaje rozebral
aktuální témata a nastínil
strategii rozvoje obce. 

Sdílená témata budu
pro lepší přehled katego-
rizovat:

I. Strategie rozvoje obce: 
1. Změna územního plánu obce (dále i jako

ÚPO), se zaměřením na bytovou výstavbu na po-
zemku vlastněným obcí (jedná se o lokalitu za hř-
bitovem), který se po změně ÚPO rozparceluje
a stavební pozemky se prodají zájemcům o vý-
stavbu rodinných domů. Obec tyto pozemky zasí-
ťuje a provede zde z inkasovaných financí
i výstavbu místních komunikací. Obec bude takto

postupovat v souladu s péčí řádného hospodáře,
kdy jí vlastněné pozemky prodá a z prodeje získá
finanční profit, který následně investuje do další
občanské vybavenosti.

2. Vylepšení občanské vybavenosti, což prezen-
tuje vybudování, opravy a modernizace kulturních
a sportovních stánků, které se v obci nacházejí. Jako
první krok nás letos čeká vybudování multifunkč-
ního sportoviště, na které už dlouhou dobu čekáme
a kde se nám letos v dubnu podařilo sehnat finanční
dotaci. Výstavba by měla započít letos o prázdni-
nách a cílem bude, aby bylo do hodů vše hotovo.
Dále nás čeká oprava kulturního domu a sokolovny,
což je v plánu realizovat v následujících letech.

3. Modernizace mateřské školy z pohledu vy-
budování hřiště na dvoře školky, což by mělo být
tzv. mokrou variantou, pro vycházky dětí na
čerstvý vzduch, v období deště nebo po dešti,
a rovněž tak i navýšení její kapacity v letošním
roce na stav 36 dětí a následně během dalších pár
let na ještě vyšší počet (předpoklad 50 dětí, což
bude jistě třeba při přílivu mladých rodin, které

do obce budou migrovat za vidinou bytové vý-
stavby). Školku čeká časem i další kvalitativní
posun, kdy se bude muset rovněž profilovat ve
výuce základů angličtiny, aby držela krok se stan-
dardem ostatních zařízení tohoto typu.

4. Výstavba bytů pro sociálně slabší občany,
která se nabízí na budově tzv. „sociálky“, jenž se
nachází v areálu bývalého zemědělského druž-
stva. K tomuto záměru neodmyslitelně patří bez-
úplatné získání pozemků od SPÚ a ÚZSVM
(převodem na obec), nacházejících se v okolí této
budovy, a které naštěstí nejsou zatím v soukro-
mém vlastnickém držení.

5. Revitalizace veřejné zeleně v intravilánu
(postupně i v extravilánu) obce. Zde jsme zatím
plně obnovili několik málo ploch (u školy – vjezd
do dvora, u chovatelského areálu, před školou
u lípy a u pomníku) a vertikutovali několik dalších
ploch, za účelem lepšího vzhledu obce. V průběhu
roku budou vypsány dotace na údržbu a zacho-
vání veřejné zeleně, tak se jistě zúčastníme se
svojí žádostí na získání dotace…

Ing. Václav Matyáš
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Slovo starosty obce
6. Péče o kulturní památky v obci, což pre-

zentuje zejména kostel a místní hřbitov, se so-
chou sv. Jana Napomuckého. Zde bude snaha
o získání dotací na opravy a údržbu. Cílem je
zachování odkazu našich předků, kterým na
důležitosti a významu těchto objektů jistě ve-
lice záleželo.

7. Tradice – jejich zachování a obnovování.
Nejvýznamnější akcí roku jsou tradiční Bartolo-
mějské hody, u kterých vždy vše stojí a padá na
stárkování, závisející na naší mládeži. Jsem pře-
svědčen, že mládež naváže svojí aktivitou na po-
slední hody a budeme se těšit z pohledu na naše
děvčata a chlapce oblečené v krojích. Letošní
hody chceme pojmout jako třídenní akci, na kte-
rou pozveme i spřátelenou obec Partizánskou
Lupču ze Slovenska. Na tuto akci jsme požádali
o evropskou dotaci. V začátku roku se konal
Obecní ples, který se stává rovněž, tentokrát ob-
novenou tradicí a jistě budeme všichni souhlasit,
že i např. turnaje ve fotbalu, nohejbalu, rybářské
závody, westernové závody, Vážanský jarmark
a další podobné podniky patří už nyní do stálých
tradic naší obce, které bude zastupitelstvo obce
neustále podporovat. 

8. Rekonstrukce hasičky a budovy OÚ. Zde
jsme požádali o krajskou dotaci, ze které by se
budova zateplila, provedla výměna vrat a ještě
by zůstalo na opravy a vybudování vnitřních
zařízení. Budova rekonstrukci bezodkladně po-
třebuje.

II. Vzhled obce:
1. Do této kategorie patří zcela nepochybně

pořádek na obci, který udržují dva zaměst-
nanci obce a osoby, pracující na veřejně pro-
spěšných pracích pod Úřadem práce. Zde jsem
přesvědčen, že je nutná součinnost nás všech
občanů, aby v okolí svých domů udržovali po-
řádek, a tak napomáhali krásnějšímu vzhledu
naší obce. Pracovníci obce udržují i předza-
hrádky přestárlých občanů, kteří již nemají
tolik sil na udržování pořádku před svými
domy, ale přesto je tyto seniory často vidět, jak
se sami pokouší zastat údržbu okolo svých
domů. Je to dáno jejich výchovou, mentalitou
a vztahem k obci a místu, kde žijí, z čehož by
si měli vzít mnozí mladší občané příklad, jak
má vypadat údržba okolo vlastního bydlení. 

2. Budovy a stavby ve vlastnictví obce. Zde
můžeme letos už dokladovat zdařile opravenou
autobusovou zastávku, probíhající opravy na
budově obecního úřadu (výměna vstupních
dveří a plánovaná obměna interiérových dveří),
realizovaná výměna oken na budově školy,
v místnosti určené pro klidový režim dětí
v 1. patře budovy a očekávané další zásahy do
a během prázdnin, směřující k účelu zvýšení
kapacity MŠ. Takovou černou ovcí v majetku
nemovitostí obce je zatím budova č. p. 8 (zá-
meček), kam by bylo třeba vložit velké finanční
prostředky a rovněž i budova obchodu se smí-
šeným zbožím, kde se však ale dá lehce ve spo-
lupráci s nájemníkem dosáhnout minimálně
požadovaného vzhledu, který by měl být stan-
dardem obce!

3. Chodníky rovněž patří do kategorie
vzhledu obce, proto pro letošek počítáme v roz-
počtu s další postupnou obnovou chodníků.
Toto chceme zvládnout svépomocí, za účasti
pracovníků obce. 

III. Opravy a údržby inženýrských sítí
a místních komunikací:

1. Kanalizace, a to zejména úseky u fotbalo-
vého hřiště a na ulici směrem na polní cestu ke
Slavkovu. Zde však napřed provedeme monito-
ring, abychom měli jistotu, v jakém stavu se ka-
nalizace nachází.

2. Místní komunikace – toto je tzv. dotační
tabu, což znamená, že na tento druh investice
(opravy místních komunikací) se žádné dotace
neposkytují! Existuje však jedna cesta, a to
sdružení více obcí, právě za účelem získání do-
tací ve velkém finančním objemu na opravy
místních komunikací. Tímto směrem se
chceme vydat.

IV. Stavba – SKLÁDKA ve Vážanech nad
Litavou:

Faktem je, že nám za vesnicí vyrostla hro-
mada sutě, zeminy a dalšího neidentifikovatel-
ného odpadu. Více jak 8 let se sem odpad
naváží a Obec Vážany n. Lit. z toho nemá
žádný profit. Stavební odbor MÚ Slavkov
u Brna operuje s množstvím navezeného od-
padu v objemu 850 000 m3. Realita je jistě mno-
hem větší, ale přesné číslo nám dnes nikdo
neřekne.

Po celou dobu existence skládky si my ob-
čané klademe otázky: Jak je to možné, že se
něco takového může dít? Proč to někdo neza -
staví? Proč si nechá „Kraj“ rozbíjet novou sil-
nici? Proč se na mostech, na příjezdech do
obce, zvedly náhle tonáže? Atd.…

Odpovědi se bohužel od nikoho nedočkáme! 
Já osobně si kladu ještě jednu otázku – smě-

řující k hmatatelnému a racionálnímu cíli: Jak
a kdy se stavba dokončí a zda ji majitel
stavby bude schopen zabezpečit tak, aby ne-
škodila svému okolí?

Cílem ukončení stavby by nemělo být jen
nějaké neurčité spontánní ukončení, ale profe-
sionální ukončení s výstavbou pilotů, které za-
mezí dalšímu ujíždění zeminy do horního
poldru a stabilizací stavby. Dalším krokem by
mělo být odškodnění vlastníků pozemků, na
kterých je hmota sesuta tak, že pozemky není
možno zemědělsky využívat.

Pokud by se stalo to, že se stavba neukončí
řádným způsobem, tak nám v katastru obce zů-
stane vysoce nebezpečné území, které se může
stát v krátké době, kdy se na plevelem zarostlé
skládce vytvoří praskliny a půda se bude sesou-
vat a pohybovat, pro vstoupivšího hrozbou utr-
pění těžkého úrazu, případně přímého ohrožení
života!

Kroky zastupitelstva jsou v tuto chvíli ta-
kové, že požadujeme od majitele stavby fi-
nanční plnění za 8 let navážení sutí, ve formě
dodání komunální techniky pro Obec Vážany
n. Litavou ve výši cca 800 000 Kč. Dále ve spo-
lupráci se stavebním odborem MěÚ Slavkov
u Brna provedeme v co nejkratší době posou-
zení stavby specialistou, který určí stav a výši
nebezpečnosti stavby. Následně se rozeběh-
nou jednání na všech možných úřadech, které
budou atakovány posudkem specialisty a bu-
deme požadovat vyjádření a podporu úřadů pro
racionální vyřešení konce stavby.

Dále jsme připraveni podat hromadnou ža-
lobu (všech majitelů poškozených pozemků).
Potom může následovat další žaloba na ohro-
žování veřejně prospěšné stavby (horní poldr)
a případně i trestní oznámení. Toto je však běh
na dlouhou trať s nejistým výsledkem a jeví se
jako krajní řešení…

Osobně spoléhám na to, že posudek od spe-
cialisty bude natolik alarmující a úderný, že
rozhýbe dotčené úřady a konečně dojde k reali-
zaci racionálního ukončení stavby.

Vážení spoluobčané, je mi jasné, že v určitých
životních situacích, jako je třeba tato – s neko-
nečně se vlekoucím problémem skládky – do-
chází člověku trpělivost. Byť by se tedy
některým jevilo, že se v této věci nic neděje, není
tomu tak! Jsme v přípravné fázi a vytváříme si
postupným tlakem prostor, abychom měli pod-
poru příslušných úřadů a směrovali celou
skládku do, nám všem přijatelné, finální podoby. 

Jistě je ještě mnoho témat na projednání,
proto pokud bude mít kdokoli zájem nebo po-
třebu se mnou osobně cokoli prodiskutovat,
jsem zde pro Vás.

Těším se na spolupráci s Vámi a přeji všem
prožití krásného léta! 

Ing. Václav Matyáš, starosta obce
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Hospodaření obce v r. 2014 – komentář k hodnoticí zprávě
Obec Vážany nad Litavou hospodařila v roce

2014 podle schváleného rozpočtu ze dne 19. 2.
2014. Objem příjmů schváleného rozpočtu byl
8 789 600 Kč, výdaje byly schváleny 8 749 600 Kč,
v rozpočtu byly zapojeny splátky úvěrů ve výši
640 000 Kč. V průběhu roku bylo schváleno 11
rozpočtových opatření, které řešily financování
během roku. Po posledním rozpočtovém opatření
činily příjmy 9 716 300 Kč a výdaje 9 676 300 Kč. 

Obec obdržela v průběhu roku neinvestiční
dotaci na volby do obecních zastupitelstev a Se-
nátu PČR ve výši 26 000 Kč. Dotace byla vyčer-
pána v plné výši. Dále obdržela dotaci na volby
do Evropského parlamentu ve výši 19 500 Kč.
Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Výdaje obce představují náklady na provoz
čistírny odpadních vod, svoz komunálního od-
padu, plyn, energii, ZŠ, dění v obci a provoz
obecního úřadu. Během roku dostala organi-
zace TJ Vážany nad Litavou od obce neinves-
tiční dotaci ve výši 100 000 Kč na údržbu

fotbalového hřiště, energii, plyn. Tato dotace
byla vyčerpána v plné výši. Dále Sbor dobrovol-
ných hasičů měl schválenou neinvestiční dotaci
ve výši 77 000 Kč na provoz a zřízení dětského
družstva. Tato dotace byla vyčerpána v částce
55 496 Kč. Rybáři dostali dotaci ve výši
10 000 Kč čerpáno 9998 Kč, nohejbalisté dostali
10 000 Kč čerpáno 9987 Kč, chovatelé 7000 Kč,
zahrádkáři 5000 Kč, TJ na hody 29 000 Kč. Tyto
dotace byly vyúčtovány během roku 2014. Dále
obec poskytovala v rámci rozpočtu finanční
dary na různé akce pořádané v obci různými
organizacemi v celkové výši 60 985 Kč. Obec
splácí úvěr od ČS, a.s. na vybudování II. etapy
kanalizace a zůstatek k 31. 12. 2014 činí
140 000 Kč. 

Obec je členem spolku DSO Ždánický les
a Politaví a MAS a v roce 2014 zaplatila členský
příspěvek ve výši 14 000 Kč a dále je členem
SMO ČR, kde v roce 2014 zaplatila členský pří-
spěvek 3 456,40 Kč.

Zhodnocení dosavadních rozpočtových
výsledků

Obec se vždy řídí svým platným schvále-
ným rozpočtem na daný rok. Je však zřejmé,
že nelze vždy určit finanční výši některých po-
ložek. Všechna plánované i neplánované
změny v rozpočtu jsou projednávány v zastu-
pitelstvu obce. Obec si zapojuje do rozpočtu
(dle potřeby) vlastní prostředky. Obec má zří-
zen účet u KB Vyškov, kde zůstatek k 31. 12.
2014 činil 587 847,39 Kč. Dále má účet u ČS,
a.s. Vyškov a zůstatek na účtu k 31. 12. 2014
činil 39 577,71 Kč (na tomto účtu splácí obec
jen úvěr). Dále má účet u ČNB (na který chodí
veškeré dotace) a zůstatek k 31. 12. 2014 činil
21 510,94 Kč. Dále má účet u KB Sociální fond,
zůstatek k 31. 12. 2014 činil 33 806,29 Kč
a charitní účet, zůstatek k 31. 12. 2014 činil
84 665 Kč.

Hana Urbanová

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015
Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne 9. 2. 2015
PŘÍJMY
třída 1. - daňové příjmy
sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) v Kč

koeficient velikosti kategorie obce 1,064 návrh rozpočtu 2015
1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená část 1 292 000
1112 daň z příj. fyz. osob od podnikatelů-sdílená část 19 500
1113 daň z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba 156 300
1121 daň z příjmu právnických osob 1 478 400
1122 dan z příjmu 128 900 
1211 daň z přidané hodnoty - (DPH) 2 968 700 
1340 poplatek za komunální odpad 313 000 
1341 poplatek ze psů 15 400 
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500 
1351 odvod z výtěžku provozování loterií 1 000 
1355 odvod z loterií 10 000 
1361 správní poplatky 6 000 
1511 daň z nemovitosti 756 100

celkem 7 146 800

třída 4. - přijaté dotace
4112 neinv. přijaté dotace ze SR (státní správa) 125 900 
4116 neinv. přijaté dotace ze SR (ÚZ 13234) 110 000 

6330 4134 převody z rozpočtových účtů (+ charita) 180 000 
6330 4139 ostatní převody z vlastních fondů 40 000

celkem 455 900 

třída 2. - nedaňové příjmy
1012 2131 příjmy z pronájmů pozemků 13 400 
2119 2343 příjmy z úhrad těžebního průmyslu 80 000 
2310 2132 příjmy z pronájmu ost. nem. 200 
2310 3122 přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku 30 000 
2321 2111 odvádění odpadních vod 373 700 
3119 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova ZŠ 10 000 
3314 2111 příjmy z poplatku v obecní knihovně 200 
3399 2112 příjmy z prodeje zboží 2 700 
3632 2111 pohřebnictví 8 500 
3633 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí - plynofikace 265 300 
3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 5 200 
3639 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí 184 100 
3725 2111 příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 36 100 
6310 2141 příjmy z úroků 1 100

celkem 1 010 500
PŘÍJMY CELKEM 8 613 200

VÝDAJE (podrobně)
Zemědělství: v Kč 
1014 5169 nákup služeb - deratizace 8 000

celkem 8 000 
Doprava:
2212 5171 opravy a udržování - silnice 150 000

celkem 150 000
2219 5139 nákup materiálu - chodníky 150 000

celkem 150 000
2221 5193 dopravní obslužnost 35 000

celkem 35 000
Vodní hospodářství:
Pitná voda:

23105151 pitná voda (vodovody - vratka) 92 700
celkem 92 700

Kanalizace:
2321 5169 nákup služeb - provoz ČOV 700 000
2321 5171 opravy a udržování - kanalizace 450 000

celkem 1 150 000
Školství:
Základní škola a Mateřská škola tj. ZŠ, MŠ, ŠJ:
3119 5153 plyn 30 000
3119 5171 opravy a udržovaní 150 000
3119 5331 neinvestiční transfery obce 400 000

celkem v rozpočtu obce 580 000
Kultura:
Činnosti knihovnické:
3314 5021 ostatní osobní výdaje (knihovnice) 3 000
3314 5136 nákup knih - knihovna 10 000

celkem 13 000
Ostatní záležitosti kultury:
3319 5021 ostatní osobní výdaje (kronikářka) 5 000
3319 5139 nákup materiálu 1 000

celkem 6 000
Místní rozhlas:
3341 5041 odměny za užití dušev. vlastnictví 2 300
3341 5139 nákup materiálu 10 000
3341 5171 opravy a udržování 10 000

celkem 22 300
Záležitosti kultury, církví a sděl. postředků:
3399 5169 nákup služeb (to co pořádá obec) 25 000
3399 5171 výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údržby 75 000
3399 5194 věcné dary občané 30 000

celkem 130 000 �
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Tělovýchova a zájmová činnost:
3419 5229 neinvestiční dotace TJ Vážany nad Litavou 125 000

celkem 125 000
Ostatní zájmová činnost: (zahrádkáři, chovatelé, myslivci, rybáři a jiné):
3429 5229 neinvestiční dotace neziskovým organizacím Vážany/L. 150 000

celkem 150 000 
Veřejné osvětlení:
3631 5139 nákup materiálu 30 000
3631 5154 elektrická energie 220 000
3631 5169 nákup služeb 5 000
3631 5171 opravy a udržování 40 000

celkem 295 000
Pohřebnictví:
3632 5139 nákup materiálu 14 000
3632 5156 PHM 6 000
3632 5169 nákup ostatních služeb 5 000

celkem 25 000
Plynofikace:
3633 5171 opravy a udržování - plynofikace 100 000

celkem 100 000
Komunální služba a územní rozvoj:
3639 5011 platy 700 000 
3639 5021 ostatní osobní výdaje 20 000 
3639 5031 sociální pojištění 185 000 
3639 5032 zdravotní pojištění 65 000 
3639 5132 ochranné pomůcky 15 000 
3639 5137 drobný hmotný majetek 50 000 
3639 5139 nákup materiálu 100 000 
3639 5151 voda 8 000 
3639 5153 plyn 20 000 
3639 5154 elektrická energie 20 000 
3639 5156 PHM 7 000 
3639 5167 služby školení a vzdělání 8 000 
3639 5169 nákup služeb 30 000 
3639 5171 opravy a udržování 400 000 
3639 5173 cestovné 1 000 
3639 5229 neinvestiční tranfery veřejných rozpočtů (SMO) 3 500 
3639 5329 DSO Ždánický les a Politaví org. 152 32 000 
3639 5362 platba daní a poplatků 5 000 
3639 5424 náhrady mzdy v době nemoci 5 000 
3639 6121 budovy, haly a stavby 367 100

celkem 2 041 600 
Ochrana životního prostředí:
3721 5169 sběr a svoz nebezpečného odpadu 5 000

celkem 5 000
3722 5169 sběr a svoz komunálního odpadu 450 000

celkem 450 000
3723 5169 sběr a svoz ostatního odpadu (kontejnery) 80 000

celkem 80 000
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:
3745 5139 nákup materiálu (stromky) 50 000
3745 5156 PHM 20 000
3745 5169 nákup služeb 75 000

celkem 145 000
Sociální pomoc dětem:
4329 5229 neinvestiční dotace neziskovým organizacím 12 000

celkem 12 000
Denní stacionáře a centra den. služeb:
4356 5321 neinvestiční transfery obcím 15 100

celkem 15 100 
Ochrana obyvatelstva:
5212 5901 Nespecifické rezervy 5 000

celkem 5 000
Požární ochrana - dobrovolná část:
5512 5229 ostatní neinvestiční transfery - SDH Vážany nad Litavou 75 000

celkem 75 000
Vnitřní správa:
Zastupitelstva obcí:
6112 5023 ostatní osobní výdaje 650 000
6112 5031 sociální pojištění 120 000
6112 5032 zdravotní pojištění 60 000
6112 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000
6112 5167 školení a vzdělávání 15 000
6112 5173 cestovné 40 000

celkem 897 000

Činnost místní správy:
6171 5011 platy zaměstnanců 360 000 
6171 5021 ostatní osobní výdaje 15 000 
6171 5031 sociální pojištění 90 000 
6171 5032 zdravotní pojištění 33 000 
6171 5038 ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem 5 000 
6171 5136 tisk, časopisy 11 000 
6171 5137 drobný hmotný majetek 30 000 
6171 5139 nákup materiálu 95 000 
6171 5151 voda 8 000 
6171 5153 plyn 171 000 
6171 5154 elektrická energie 16 000 
6171 5156 pohonné hmoty a maziva 4 000 
6171 5161 služby pošt 3 500 
6171 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000 
6171 5166 poradenské a právní služby, znalecké posudky 25 000 
6171 5167 školení a vzdělávání 13 000 
6171 5168 zpracování dat a služby souv. s IT a kom. 25 000 
6171 5169 nákup služeb 140 000 
6171 5171 výdaje na dodavatel. zajištění opravy a údržby 250 000 
6171 5173 cestovné 2 000 
6171 5175 pohoštění 4 000 
6171 5321 neinvestiční transfery obcím org. 67 - přestupky 4 000

celkem 1 316 500 
6310 5163 služby peněžních ústavů 11 000

celkem 11 000 
6320 5163 služby peněž. a poj. ústavů (pojištění budov a zařízení) 37 500

celkem 37 500 
6330 5342 převody vlastním fondům 80 000 
6330 5345 převody vlastním rozpočtovým účtům 140 000

celkem 220 000 
6399 5362 daň z příjmu právnických osob 128 900

celkem 128 900 
Všeobecná pokladna:
2321 5141 úroky kanalizace - ČS, a.s. Prostějov 1 600

celkem 1 600
VÝDAJE CELKEM 8 473 200 

Třída 8. - financování - saldo:
8124 spl. dlouhodob. půjček - ČS, a.s - kanal. 901 140 000

Saldo celkem 140 000
Financování -140 000

výdaje celkem 8 473 200
financování 140 000
rozdíl příjmů a výdajů (včetně splátek) -8 613 200

Žádosti organizací a spolků
o příspěvky z rozpočtu obce

na rok 2015
požadavek v rozpočtu

z toho
ostat. zájm.

činnost

celkem 
obdrží

HZS (hasiči) 97 000 75 000 5 000 80 000 
TJ - tělocvična 165 000 80 000 0 80 000 
TJ - hřiště 85 000 45 000 0 45 000 
Sdružení westernových jezdců 5 000 0 5 000 5 000 
Vážanští myslivci 0 0 1 200 1 200
ČSCH (chovatelé) 51 000 0 12 500 12 500 
Hody - příspěvek pořadateli (TJ) 15 000 0 15 000 15 000 
Hody - kroje 0 0 20 000 20 000 
Vážanští rybáři 15 000 0 10 000 10 000 
Nohejbal - příspěvek pořadateli 13 000 0 8 000 8 000
(M. Žampach)
ČZS (zahrádkáři) 17 000 0 17 000 17 000 
Vážanští farníci a obec 50 000 75 000 0 75 000 
Vážanští sleťáci 10 000 0 15 000 15 000 
Ostatní sport a kult. akce (rezerva) 0 0 41 300 
Celkem 523 000 275 000 150 000
3429 5229 Neinvestiční dotace 
neziskovým organizacím Vážany n/L. v rozpočtu: 150 000

Dotace obce Vážany n. Litavou –
organizacím a spolkům v r. 2015
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany
nad Litavou, č. 32/2014, ze dne 1. 10. 2014
ZO schvaluje: 
- rozpočtové opatření č. 7 ze srpna 2014.
- prodej pozemku parc. č. 1033/4, orná půda, výměra 606 m2,

panu Luďkovi Tůmovi, Vážany nad Litavou 260, za cenu
106,20- Kč/m2 a prodej pozemku parc. č. 1033/5, orná
půda, výměra 290 m2, panu Martinovi Moškvanovi, Vážany
nad Litavou č p. 280, za cenu 106,20 Kč/m2. 

- prodej části pozemku parc. č. 534, který vznikne rozdělením
pozemku parc. č. 534 prodloužením severní hranice po-
zemku parc. č. 533, panu Davidovi Záhorcovi, Vážany nad
Litavou č.p. 255 za cenu 80,- Kč/m2. Předmětem prodeje
bude jižní část rozděleného pozemku. Kupní smlouva bude
vypracována po zhotovení geometrického plánu a vydání
souhlasného stanoviska stavebního úřadu s rozdělením po-
zemku parc. č. 534,

- poplatek za připojení k vodovodu ve výši 10.000,- Kč pro
občany. Občanům, kteří poskytli příspěvek ve vyšší částce,
bude rozdíl vrácen. V případě předání vodovodu jiné společ-
nosti bude poplatek hrazen formou věcného břemene,

- paušál pro připojení podnikatelských subjektů na veřejný
vodovod ve výši 20.000,- Kč. V případě předání vodovodu
jiné společnosti bude poplatek hrazen formou věcného bře-
mene.

- zahrnutí žádosti Římskokatolické farnosti Vážany nad Lita-
vou do rozpočtu příštího roku, a to v plné výši.

ZO bere na vědomí: 
- stanovisko pana Komárka ve věci prodeje části pozemku

parc. č. 220/1. 
- stanovisko pana Nového ve věci prodeje pozemku parc.

č. 88.

ZO souhlasí: 
- s rozšířením vodovodu po středisku bývalého JZD a uzavře-

ním smlouvy na provedení vodovodu společností TRASKO,
s.r.o. formou změny stavby před dokončením.

- s provedením víceprací vodovodu 3-1, a to provedením od-
bočky v délce 23 m směrem k lípě. Cena víceprací
74.380,20 včetně DPH

- s uzavřením Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení
č. 9414002980/181562 mezi Obcí Vážany nad Litavou
a RWE GasNet, s.r.o. Klišská 940, Ústí nad Labem, s vypuš-
těním odst. 1 v bodě V.

- s poskytnutím příspěvku na vydání 10. čísla Vyškovského
sborníku ve výši 5.000,- Kč,

- s poskytnutím příspěvku 3071,- Kč Českému svazu chova-
telů, základní organizace Vážany nad Litavou, na uhrazení
nájmu za pozemek parc. č. 58/7,

- s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu
STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č.p. 146 v obci Vá-
žany nad Litavou, číslo stavby: 9900072089.

- s bezúplatným převodem skladovacího kontejneru Sboru
dobrovolných hasičů ve Vážanech nad Litavou.

ZO odkládá: 
- žádost pana Nového, Trávníky 168, Rajhradice na povolení

hostování zábavných atrakcí na příští řádné zasedání ZO.

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Vážany nad Litavou, ze dne 7. 11. 2014.
Zastupitelstvo obce určuje:
- ověřovateli zápisu pana Karla Škraňku, Mgr. Annu Pišovou

a Ing. Jaroslava Řezáče a zapisovatelkou paní Hanu Urbanovou.
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro

výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlou-
hodobě uvolněn.

Zastupitelstvo obce schválilo:
- zvolení jednoho místostarosty.

Zastupitelstvo obce volí: 
- starostou obce Ing. Václava Matyáše, nar. 23.6.1961, Vážany

nad Litavou č.p. 61, 
- místostarostou obce Josefa Hloužka, nar. 28.12.1952, Vá-

žany nad Litavou č.p. 109,
- předsedou finančního výboru Karla Škraňku, 
- předsedou kontrolního výboru Mgr. Annu Pišovou,
- členy finančního výboru Ing. Evu Dudovou a Ivetu Střížovou,

- členy kontrolního výboru Ing. Jaroslava Řezáče a Ing. arch.
Zuzanu Menšíkovou, 

- předsedou výboru pro kulturu, školství a ostatní zájmovou
činnost Ludmilu Pilátovou,

- předsedou výboru pro bezpečnost a pořádek Petra Smejsíka,
- předsedou výboru pro životní prostředí Ing. Jaroslava Řezáče.

Zastupitelstvo obce zřizuje: 
finanční výbor a kontrolní výbor, vždy o třech členech.

Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví: 
- odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva

obce ve výši 460,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována
ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode
dne prvního zasedání zastupitelstva,

- odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve
výši 1.060,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode
dne zvolení do funkce předsedy výboru, 

- odměnu člena zastupitelstva za výkon funkce člena výboru
zastupitelstva ve výši 750,- Kč měsíčně. Odměna bude po-
skytována ode dne zvolení do funkce člena výboru, 

- že neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je současně
předsedou výboru zastupitelstva obce a členem výboru
obce, bude odměna poskytována ve výši 1.060,- Kč ode dne
zvolení do funkcí,

- odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši 13.400,- Kč měsíčně. Od-
měna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místo-
starosty.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany
nad Litavou, č. 1/2014, ze dne 15. 12. 2014
ZO schvaluje: 
- rozpočtové opatření č. 8 ze září 2014.
- rozpočtové opatření č. 9 z října 2014.
- rozpočtové opatření č. 10 z listopadu 2014.
- rozpočtové provizorium s tím, že rozpracované a doposud

neuhrazené nákladové položky a projekty budou hrazeny
v rámci rozpočtového provizoria. 

- pro případné prodeje obecních pozemků výhradně a vždy
cenu v minimální výši, dle odhadu, dodaného znalcem, za-
jištěného ze strany OÚ.

- podpis smlouvy č. 023/2014 o provozu a pachtu vodáren-
ského zařízení řad 3-2, Obce Vážany nad Litavou a VaK Vy-
škov, v částce 100,- Kč/rok, a to na dobu neurčitou s 3 -
měs. výpovědní lhůtou.

- smlouvu o spolupráci Obce Vážany nad Litavou a DSO ŽlaP
o programu rozvoje obce na období 2015- 2020 a rovněž
schvaluje příspěvek na r. 2015 ve výši 18.000,- Kč.

- aby veškeré náklady spojené s realizací přípojky na vodo-
vodní řad hradil vždy žadatel o přípojku.

ZO bere na vědomí: 
- nařízení inventarizace majetku k 31.12.2014 a složení in-

ventarizačních komisí, a to: Předsedkyně komise pro inven-
tarizaci majetku obce A. Pišová, členové J. Řezáč
a K. Škraňka, přičemž ve skladu se zúčastní J. Novák. Dále
u příspěvkové organizace předsedkyně komise S. Babuší-
ková a členové H. Paseková a M. Kolenčíková.

- návrh rozpočtu DSO ŽLaP na r. 2015, přičemž souhlasí s pří-
spěvkem ve výši 7.000,- Kč.

ZO volí:
- člena výboru pro kulturu, školství a OZČ paní H. Pasekovou. 
- člena výboru pro kulturu, školství a OZČ pana P. Nezhybu. 
- člena výboru pro ŽP pana V. Zachovala. 
- člena výboru pro ŽP pana M. Žampacha. 
- člena výboru pro BP pana D. Halamku. 
- člena výboru pro BP pana K. Zborovského. 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany
nad Litavou, č. 2/2015, ze dne 9. 2. 2015
ZO schvaluje: 
- rozpočtové opatření č. 11 z prosince 2014 
- rozpočet na r. 2015 
- rozbor hospodaření sociálního a charitního fondu za r. 2014
- zprávu o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2014
- výši cestovních náhrad na r. 2015
- finanční příspěvek na provoz MŠ o letních prázdninách r. 2015

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu sociálně - právní
ochrany dětí pro r. 2015 s ORP Slavkov

- uzavření smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních
služeb s ORP Slavkov

- uzavření smlouvy o prodeji a prodej části pozemku, parc.
č. 220/1, panu Jiřímu Komárkovi

- uzavření smlouvy o prodeji a prodej pozemku, parc. č. 88,
paní Petře Svobodové a panu Michalu Novému

- uzavření smlouvy s panem Pavlem Novým, Trávníky 168,
Rajhradice, za účelem zajištění lunaparku a atrakcí na Bar-
tolomějské hody

ZO bere na vědomí: 
- jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům vý-

borů vedení evidence případů do obdržené archivační složky
- informaci o provozní době MŠ ve Vážanech n/Lit. v r. 2015

a požadavek o jejím prodloužení ze strany rodičů
- konání stěžejních akcí, pořádaných obcí v r. 2015

ZO souhlasí: 
- s oprávněním pro Kontrolní výbor, aby monitoroval procesy

zadávání veřejných zakázek v obci Vážany nad Litavou

ZO odkládá: 
- záležitost řešení provozní doby MŠ, na dobu po uzavření vý-

sledků zápisu dětí do MŠ v dubnu/2015 

ZO ukládá:
- paní ředitelce MŠ, aby vypracovala podrobný nákladový roz-

počet na prázdninový provoz MŠ

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany
nad Litavou, č. 3/2015, ze dne 8. 4. 2015
ZO schvaluje: 
- rozpočtové opatření č. 1 za březen 2015
- zprávu o provedené inventarizaci v ZŠ a MŠ k 31. 12. 2014
- účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ k datu 31.

12. 2014
- rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace

ZŠ a MŠ
- pořízení změny č. 4 územního plánu Obce Vážany nad Litavou
- že jako zastupitele určeného k jednání s pořizovatelem při

projednání Změny č. 4 ÚPO Vážany n/L.
- vydání nařízení obce – tržní řád č. 1/2015
- vydání OZV o místním poplatku za užívání veřejného pro-

stranství, č. 1/2015
- vydání OZV o místním poplatku ze psů, č. 2/2015
- podpis smlouvy č.: 1040007885/001 o smlouvě budoucí

o zřízení věcného břemene, s názvem „Vážany nad Lit., vvNN
obnova Menšíková“

- podpis smlouvy č.: 1030022550/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene, s názvem „Vážany nad Lit.,
kabel NN Dostál“

- podpis smlouvy č.: 1030023641/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene, s názvem „Vážany nad Lit.,
kabel NN Vykoukal“

- podpis smlouvy č.: 1040008811/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene, s názvem „Vážany nad Lit., vvNN
úprava Frýbortová“

- vyvěšení záměru obce o darování pozemku parc. č. 679/2,
z vlastnictví Obce Vážany nad Litavou

- zveřejnění záměru obce propachtovat pozemky nebo části
pozemků

- pronájem nebytových prostor v sociální budově
- obnovení další, tj. třetí pozice zaměstnance v pracovní sku-

pině obce
- členy krizového štábu ve složení: starosta, místostarosta,

ostatní členové zastupitelstva, Pavel Přerovský, Petr Hégr,
Jiří Moškvan, Pavel Píše, Emil Novotný

- změnu subjektu z pana Nového na pana Kočku, hostujícího
se zábavnými atrakcemi na hodech 2015 

ZO bere na vědomí: 
- jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům vý-

borů vedení evidence případů do obdržené archivační složky
- změnu subjektu z pana Nového na pana Kočku, hostujícího se zá-

bavnými atrakcemi na hodech 2015 v obci Vážany nad Litavou

ZO ponechává: 
- neuvolněným členům zastupitelstva Obce Vážany nad Lita-

vou odměnu za výkon funkce v dosavadní výši
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Z důvodu informovanosti našich občanů při-
nášíme přehled činností, na kterých se plně po-
dílí pracovní skupina pod OÚ. 

Mimo standardní, pravidelné činnosti, jako
jsou úklidy, zametání, vysypávání odpadko-
vých košů, převozy materiálů, sečení trávy,
drobná údržba aj., je níže uveden výčet střed-
ních a větších akcí, které tato pracovní skupina
v jednotlivých měsících realizuje.

Činnost pracovní skupiny je koordinována
starostou obce, který stanovuje pracovní pri-
ority. Každé první pondělí měsíce se konají
ranní velké porady, za účasti starosty a pracov-
níků obce, na kterých je dán měsíční pracovní
plán a vyhodnocuje se splnění plánu činností
z minulého měsíce. Během měsíce potom pro-
bíhají, takřka denně, operativní schůzky na
místech aktuální činnosti.

Krátký výčet činností za uplynulé měsíce:
11/2014
- úklidy listí, dosečení přerostlé trávy na urče-

ných místech obce, úklid vstupních míst do

obce, stavební práce, výkop části základů
pro zeď za obecním úřadem, terénní úpravy
za OÚ…

12/2014
- vánoční strom, příprava akce – Mikulášský ve-

čírek (pódium, topeniště, stoly, atd.), příprava
akce – Vánoční čočková polévka (topeniště,
stoly …), nakládka a odvoz kovošrotu, odvoz
odpadů a starých elektrospotřebičů, přestěho-
vání knihovny do budovy školky, stěhování
nového nábytku na obecní úřad, údržba ko-
munální techniky, opravy a odvozy do opra-
ven, úklidové práce u garáží u mlýna…

1/2015
- úklidy v obci, dále zejm. okolo všech BIO po-

pelnic a kontejnerů na sklo-plast-papír, lik -
vidace vánočního stromu, pálení větví
a dře  věného odpadu, údržba zeleně a prořez
stromů na mezích v obci: 1. vedle J. Kundery –
dolů k lípě. 2. pod kostelem – ke mlýnu, pro-
řez větví na stromech v parčíku vedle zahrady
paní Letecké, vykácení neestetických keřů
u pomníku…

2/2015
- demontáž neplatných ukazatelů označení

provozoven v obci (např. Motokros), příprava
Vážanského jarmarku, úklid na č. p. 20
(obecní sklad), úklid sociální budovy, úklid
ohniště u sokolovny, úklid dvora a dvorních
místností školky, příprava na stavební úpravy
dvora, vyklizení půdy na obecním domě (suť
a dřevěný odpad), prořez akátů nad garážemi,
naproti Pneuservisu M. Moškvana, vystříhání
náletů za hřbitovní zdí…

3/2015
- finalizace úklidu dvora a dvorních místností

školky, rozebrání přístřešku ve dvoře školky,
zajištění stromků na sadbu v lese a následná
výsadba v obci (zasázeno přes 80 stromů),
proměření a návrh detailu vybudování přírod-
ního parkoviště na ulici, vedle domu P. Ři-
háka, vyčištění septiků na sociálce a ve školce,
součinnost …

4/2015
- výkop a zabetonování základů pro výstavba

zdi za obecním úřadem, oprava autobusové

zastávky – stavební práce nátěry, obklady,
dlažba, umístění výstražných tabulek, atd.,
pálení bioodpadu, 

- výsadba dalších stromů v obci a u pomníku
Jar. Látala (zatím 1x vzrostlejší lípa), vykácení
suchých jabloní u domu M. Babušíka, odvoz
kovošrotu, podsetí trávy na určených místech,
zemní práce u sociálky – příprava na vybudo-
vání přístřešku a ohraničení záhonu obrub-
níky, výkop a napojení vodovodního řadu na
sociálce, příprava hasičských závodů, údržba
malého hřiště na fotbalovém hřišti…

Na další měsíce roku jsou v plánu opravy
chodníků, opravy obrubníků na zastávce auto-
busu, dobudování zdi za OÚ, stavba přístřešku
u sociálky, opravy a údržby kanalizací, zpev-
nění cesty pod školkou, přestavba dvora školky
a mnoho dalších středních i větších akcí. Jejich
úspěšnost provedení bude dána počtem pracov-
níků na OÚ a finančními možnostmi rozpočtu.
Největší akcent na činnosti pracovníků bude sa-
mozřejmě kladen, pro zachování pěkného
vzhledu obce, na pořádek a čistotu veřejných
prostranství obce.

Osobně jsem s prací skupiny pod vedením
pana Jar. Nováka spokojen a jsem přesvědčen,
že i občané vnímají jejich činnost pro obec,
jako vysoce prospěšnou.

Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Nařízení obce – Tržní řád
Obec schválila

a vydala na svém
3. zasedání zastu-
pitelstva obce Trž -
ní řád, určující
pravidla, kterými
se budou řídit po-
domní prodejci,
nabízející zboží
a služby.

Cílem vydaného Tržního řádu je přede-
vším ochrana starších občanů obce, kteří
mnohdy nejsou schopni reagovat na razantní,
až agresivní techniky prodeje, se kterými se
u některých prodejců setkávají.

Tržní řád vymezuje prostory – tržnice
v obci, na kterých se nabídka a prodej zboží
a služeb má odehrávat. Jedná se o prostor na
autobusové zastávce, u školy a na ulici od
školy k horní hospodě.

Pokud budou občané atakováni nevyžáda-
nými prodejci přímo ve svých domech,
mohou se odkázat na vydaný Tržní řád, který
v obci platí od 25. 4. 2015 a jeho platnost pod-
trhují i textová označení na příjezdech do
obce, že v obci platí zákaz podomního pro-
deje zboží a služeb.

Jak si tedy má občan při kontaktu s ne-
zvaným obchodníkem počínat?
• slušně obchodníkovi sdělí, že v obci je po-

domní prodej zakázán 
• odkáže obchodníka na pracovníky Obec-

ního úřadu, že tito mu sdělí možnosti, jak
a kde může jím nabízené zboží či služby
občanům prezentovat.
Starosta obce vyzývá zejména starší občany,

aby nevstupovali v jednání s obchodníky, které
neznají a bezodkladně mu hlásili každý takový
nepovolený podomní obchodnický počin buď
osobně nebo na tel.: 777 743 126.

Renovovaná autobusová zastávka

Pomník vrch. str. Jar. Látala

Činnost a výsledky práce obecních zaměstnanců 
a osob pracujících na VPP
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Výbor pro ŽP informuje občany
Povolování kácení mimolesních dřevin – po-

volování provádí místně příslušný obecní
úřad (OÚ), a to na základě písemné žádosti
vlastníka pozemků, na kterém se dřevina na-
chází a provádí se v období vegetačního klidu
tj. od 1. 11. do 31. 3.

OÚ rovněž ukládá náhradní výsadbu. Od
nabytí účinnosti nového občanského zákoníku,
tj. od roku 2014, dřeviny mají svého vlastníka,
a to toho, kterému patří pozemek. Ovoce na
stromě je vlastníka pozemku, na kterém stojí
strom a pokud toto ovoce přesahuje k souse-
dovi, je stále ve vlastnictví toho, koho je strom.
Pokud ovoce spadne na zem sousedního po-

zemku, pak se stává vlastníkem ovoce ten, na
jehož pozemek spadlo. Prořezávání dřevin se
děje uváženě a nepodléhá povolení. Do obvodu
kmene 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nepod-
léhá povolení. Povolení nepodléhají ani ovocné
stromy rostoucí na zahradě. Pokud se řeší ně-
jaký sousedský spor ohledně stromu (stíní,
spad listí, ovoce) je to spor občansko-právní
a obec do tohoto sporu nesmí zasahovat. Pa-
mátný strom podléhá vždy povolení, a to i oře-
zání větví. Povolení vydává obec s rozšířenou
působností (ORP) tj. Slavkov u Brna. Pozor na
dřeviny a ochranu volně žijících ptáků – je za-
kázáno v rámci EU tyto dřeviny ničit. Pokud má

někdo dřevinu na pozemku určený k funkci
lesa, pak povolování řeší lesní zákon.

Druhou věcí je novela zákona o odpadcích,
kde tato novela ukládá obcím třídit odpad, a to:
A) Bioodpad – hnědé kontejnery.
B) (nově) Kovový odpad (drobného chara-
kteru) – tj. drobný kovový odpad jako ple-
chovky od potravin, nápojů, tuby od mastí,
krémů, sprejů - vkládat do žlutých kontejnerů. 
C) Papír – modrý kontejner. 
D) Sklo – barevné, bílé – zelený kontejner. 
E) Plasty, pet lahve, kartony, atd. – žlutý kon-
tejner. 

Ing. Jaroslav Řezáč, předseda výboru pro ŽP

Výbor pro KŠ informuje občany
Činnost v místní knihovně Vážany nad
Litavou

Knihovna se nachází v nových prostorách
v budově Základní školy a Mateřské školy ve
Vážanech nad Litavou, v prvním poschodí.
Obecní knihovna slouží kulturním, informač-
ním a vzdělávacím potřebám, a to především
občanům a institucím obce Vážany nad Lita-
vou. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné
knihovnické a informační služby dle Knihov-
ního řádu.

V současné době je k dispozici přes 3800
knih různého žánru. Každý rok se náš knihovní
fond rozšiřuje o třicet knih nových. Poslední
dobou je zájem především o kriminální příběhy
a v předešlých dvou letech je pozornost čtenářů
obrácena na knihy severských autorů. 

Knihovnice, paní Alena Zobačová vás zve do
knihovny v období květen–červen následovně:

Květen – středy: 13. května 2015, 27. května
2015
Červen – středy: 3. června 2015, 17. června 2015
Otevírací doba je od 17 do 18 hod. 

Tyto informace jsou vyhlašovány v místním
rozhlase a uveřejněny na webových stránkách
obce. 

Tvořivé odpoledne s knihou
V letošním roce byla v místní knihovně zahá-

jena nová aktivita pro děti s názvem „Tvořivé od-
poledne s knihou“. Ukázková hodina byla 18. 2.

2015. V měsíci březnu a dubnu pak „Tvoření…“
probíhalo každou středu od 16 do 17 hod. v pro-
storách knihovny v 1. poschodí Základní školy
a Mateřské školy ve Vážanech nad Litavou. 

Pro nejmenší děti byly připraveny malé vý-
stavky např. knih. Děti si mohly přinést svoji
oblíbenou knihu. Při výrobě velikonočních de-
korací jsme si všichni něco málo přečetli
i z knížky Brumíkovy Velikonoce. A to o veli-
konočních zvycích, symbolech a říkadlech. Na
obrázku jsme si ukázali i Morenu, která znázor-
ňuje končící zimu. Tento zvyk mohou děti vidět
i v naší obci na Smrtnou neděli.

Do malé výstavky plyšáčků, děti přispěly
svými nejoblíbenějšími hračkami. Všechny děti,
nejen svým plyšáčkům, ale i ostatním dětem
a přítomným maminkám, přednesly básničku
nebo zazpívaly písničku. Za svůj výkon byl
každý odměněn potleskem a malou slad-
kostí. Děti nejraději své oblíbené postavy
z knížek kreslí. Každá hodina končí výstav-
kou prací a fotogra fováním. Paní ředitelka
Stanislava Babušíková z MŠ měla pravdu,
když říkala, že děti znají hodně pohádko-
vých hrdinů. Díky půjčeným stolům a žid-
ličkám z MŠ se nám dobře, při našich
aktivitách, sedí a tvoří. Pro maminky, které
menším dětem pomáhají, už to tak po-
hodlné není. Jednou za čtrnáct dnů se děti
setkají i s paní knihovnicí Alenou Zobačo-
vou.

Všechny potřebné informace jsou vy-
hlašovány v místním rozhlase a uveřej-
něny na webových stránkách obce.

ZUŠ Františka
France 

Základní umělecká
škola Františka France
ve Slavkově u Brna –
místo výkonu činnosti
Vážany nad Litavou –
využívá prostory
místní knihovny pro
hudební obor. Výuka
ve Vážanech nad Lita-
vou byla zahájena k 1.
9. 1991, a to „z důvodu
špatného autobuso-
vého spojení a vel-
kého zájmu dětí“, jak
uvádí pečlivě vedená

kronika na ZUŠ Františka France ve Slavkově.
Na výuku – hudební obor – bylo tehdy přihlá-
šeno 11 žáků a první vyučující zde byla paní
Miluše Letecká. 

V současné době – od 3. 9. 2012 – v pátečních
odpoledních termínech – výuku hudebního
oboru vede Tereza Krejčí. Možnost výuky
v naší obci využívají zájemci o hudební vzdě-
lání i z okolí. Naše fotografie zachycuje Petra
Válka ze Šaratic, který se učí hře na housle. Jen
jedna žákyně je z naší obce. 

Žáci ZUŠ mají možnost, nejen se naučit hrát
na hudební nástroj v místě bydliště, ale i zúča-
stňovat se různých soutěží, vystoupení, výletů,
exkurzí i divadelních představení.

Ludmila Pilátová

předsedkyně výboru pro KŠ

Tvofiivé odpoledne
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Ustavující zasedání 2014
Dne 7. 11. 2014 proběhlo v naší obci ustavující

zasedání zastupitelů obce.
Ustavující zasedání zastupitelstva rozhodlo o vedení
obce takto:
- starosta obce: Ing. Václav Matyáš
- místostarosta obce: Josef Hloužek
- předseda finančního výboru: Karel Škraňka
- předsedkyně kontrolního výboru: Mgr. Anna Pišová
- předsedkyně výboru pro kulturu, školství a ostatní

zájmovou činnost: Ludmila Pilátová
- předseda výboru pro život. prostředí: Ing. Jaroslav Řezáč
- předseda výboru pro bezpečnost a pořádek: Petr

Smejsík
Nově zvolený starosta přednesl krátký projev, ve

kterém poděkoval za práci bývalým zastupitelům
a především panu Jos. Hloužkovi, za jejich práci v mi-
nulém volebním období. Dále uvedl hlavní body pro-
gramu, kterým se bude vedení obce v příštích
4 letech ubírat. Detail je uveden v článku Vážanského
hlásku, pod názvem „Vize a koncepce 2014–2018“.

Lampionový průvod 2014
Za nádherného podzimního večera 14. 11. 2014

se na místní autobusové zastávce sešlo stejně jako
v minulých letech velké množství dětí i rodičů. Bli-
kající světelné bludičky nás potemnělou obcí při vy-
pnutém pouličním osvětlení a za doprovodu
reprodukované hudby z místního rozhlasu provedly
obcí a přivedly až na hřiště, kde bylo u hořících ohňů
připraveno občerstvení v podobě špekáčků, teplého
čaje a sladkostí pro děti a také výborného „svařáku“
pro rodiče. Veselá zábava na hřišti pokračovala až do
pozdních večerních hodin.

Děkujeme za pomoc při přípravě zdejším dobro-
volným hasičům, Kamilu Zborovskému, členům TJ
Vážany nad Litavou a dalším dobrovolníkům. Veliké
díky patří také všem, kteří lampiónový průvod fi-
nančně podpořili – Obecnímu úřadu,   Ing. Jiřímu
Hložkovi, Ing. Radimu Hložkovi, členům ZO ČSCH
a jednotce SDH z Vážan nad Litavou.

Pohodovou atmosféru tohoto večera zachytili vždy
pohotoví fotografové Patrik Frýbort a Martina Jaro-
šová, kterým patří také velké díky.

Výtěžek z této akce činil 1900 Kč a byl věnován
místní mateřské školce.

Výroční valná hromada SDH
Vážany n. Lit.

V neděli odpoledne, dne 11. 1. 2015 (zahájení ve
14 hod) proběhla za účasti domácích členů SDH
a přespolních hostů ze SDH Kobeřice, Šaratice, Ve-
lešovice a Velké Hostěrádky, v chovatelském areálu
výroční valná hromada SDH Vážany n. Lit. Během ho-
dinového jednání mohli přítomní členové SDH vy-
slechnout zprávy členů výboru o činnosti
a hospodaření SDH Vážany nad Litavou za r. 2014
a plány do r. 2015. Vedení schůze se ujal pan Petr
Hégr. Hlavní zprávu přednesl pan Pavel Přerovský
a dílčí zprávy o činnosti a finanční bilanci přednesli
pánové Jiří Moškvan a Pavel Píše. Sbor dobrovolných
hasičů, je nedílnou a důležitou součástí každé obce,
plnící nezastupitelnou úlohu, kterou občané doceňují
mnohdy až v nastálých krajních situacích. Popřejme
členům SDH do roku 2015 mnoho zdaru a chuť tré-
novat, aby lépe uspěli na připravovaných závodech
a vylepšili si rovněž svoji kondici.

Hasiči se loučili po skončení valné hromady po-
zdravem s přáním: „…A CO NEJMÉNĚ VÝJEZDŮ“.
Přejme si to i my!

Vítání občánků 11/2014
V pravidelném půlročním cyklu jsme opět ví-

tali mezi občany Vážan nad Litavou nové ob-
čánky. Tentokrát to byla slečna Josefína
Stříbrná a pan Leoš Buček. Kulturní rámec ví-

tání občánků obstaraly tradičně děti mateřské
školy a základní školy z Vážan n. Lit. Příjemnou
atmosféru svátečního odpoledne zachytil na fo-
tografiích pan J. Pilát.

Ochutnávka čajů – výstavka cukrů
Dne 17. 1. 2015 se uskutečnila první ochut-

návka čajů, spojená s výstavkou cukrů paní Sta-
nislavy Halamkové.

V příjemném prostředí renovovaných prostor
horní hospody se sešli občané obce na soused-
ské posezení u čaje, které uvedla svojí předná-
škou o čajích paní Ludmila Pilátová a spolu
s paní Stanislavou Halamkovou, která vedla
přednášku o cukru, tak obě dodaly celé akci ten
správný odborně-komerční podtón, což byl i cíl
organizátorů celé akce.

K akci podala komentář i předsedkyně vý-
boru KŠOZČ, paní Ludmila Pilátová:

Každá ukončená akce v nás vyvolává pocit
nějakého hodnocení. Někteří z nás jsou rádi, že
si přijdou jen tak popovídat. Jiní uvítají mož-
nost setkat se občany naší vesnice, kteří dlouho
na žádné akci nebyli. Další byli zvědaví na sa-
motnou výstavu balených cukrů nebo na nově
otevřené nekuřácké prostory horní hospody.

Bylo nám tu dobře, i když chvílemi trošku
„těsno“… :-)

Za vstřícnost a podporu naší akce chceme po-
děkovat slečně Sabině Hrabovské. Velké podě-
kování za přípravu výstavky balených cukrů
patří paní Stanislavě Halamkové, která pro nás
připravila zajímavé povídání o své sbírce. Kdo
měl zájem, dověděl se i mnoho zajímavostí
z historie cukrovaru ve Slavkově u Brna. Podě-
kování zaslouží i autor reportáže z naší „ochut-
návky“  pan Adam Hrbáč. Jeho reportáž byla
uveřejněna ve Vyškovských novinách pod ná-
zvem „První ochutnávka čajů příjemně osladila
zimu“. Největší poděkování však zaslouží
všichni ti, kteří se naší ochutnávky i výstavky
zúčastnili, a kteří vytvořili příjemnou a pohodo-
vou atmosféru sobotního odpoledne. Naše příští
akce se určitě přesune do větších prostor, aby-
chom vytvořili podmínky pro zábavu a poučení
nejen dospělých, ale i dětí. Všem dětem, děkuji
za krásné obrázky a těším se na další setkání…
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Mikulášská besídka 2014
Děti mateřské školy si pro Mikuláše a jeho družinu

přichystaly říkanky a písničky a za to je Mikuláš od-
měnil malými dárky. Ti odrostlejší (rodiče a další do-
spělí), aby jim nebyla dlouhá chvíle a neprochladli,
využili nabídky čaje, svařeného vína a uzené cigáry.
Na závěr pak rozjasnil již zamračenou večerní oblohu
malý (velký) ohňostroj.

Vánoční šachový turnaj a turnaj
v karetní hře „66“ 2014 – výsledky

Na sklonku roku 2014 pořádal ČSCH dva tradiční
turnaje.
Přinášíme Vám výsledky:

I. Šachový turnaj
Skupina A:
1. Nepomucký Ondřej (5)
2. Duda Jiří (3,5)
3. Merta Miroslav (2)
4. Vykoukal Vít (ml.) (2)
5. Novotný Luděk (2)
6. Matyáš Václav

nejml. (0,5)

II. Karetní turnaj
Finálová skupina:
1. Hégr Petr (6)
2. Jochman Josef (4)
3. Švanda Zdeněk (4)
4. Krejčíř Vlastimil (2)
5. Hoffman Jiří (1)
6. Novotný Emil (1)

Šachisté i „karbaníci“ děkují za sponzorské dary
a už se těší na další turnaj v roce 2015.

Tříkrálová sbírka 2015
Dne 10. 1. 2015 se ve Vážanech uskutečnila Tří-

králová sbírka. Velký dík patří všem zúčastněným
děvčatům, která v čele s paní Ludmilou Novákovou,
obešla v dopoledních hodinách celou vesnici.

Výsledek sbírky činí částku ve výši přes 17 tis. Kč.
Tato částka byla následně předána na Českou

spořitelnu a protokoly o sbírce zaslány na Oblastní
charitu do Hodonína.

Děkujeme všem, kteří přispěli, byť i malou část-
kou na pomoc potřebným lidem.

Tvořivé setkávání s knihou
Ukázková hodina „Tvořivého setkávání s kni-

hou“ proběhla v nově přemístěné knihovně ve
středu 18. 2. 2015, v době od 16 do 17 hodin.

Menší děti – Zuzanku, Elišku, Esterku a Lu-
cinku – doprovodily maminky. Po seznámení
se s prostorem knihovny a některými – většinou
obrázkovými – knížkami, se děti pustily do
práce. Kromě výkresů, které byly vystaveny na
magnetické tabuli, si vyrobily i záložky do

svých knížek. Papírové i látkové. Nejvíce
všechny bavilo kreslení – ať už na papír nebo
látku. Starší děti zkusily z písmen poskládat
kouzelné formulky. Kristýnka a Janka také po-
máhaly stříhat pexeso, které si zahrajeme
někdy příště.

Jak se nám dařilo a jaká byla „tvořivá“ atmo-
sféra můžete posoudit z několika pořízených
fotografií, které jsou na webu obce.

Dětský odpolední karneval 2015
První ze dvou plánovaných dětských akcí na

přelomu února a března 2015 se určitě vydařila.
Svědčí o tom pochvalné hodnocení rodičů,

kteří přišli na karneval a pozorovali svoje
šťastné ratolesti, kterak se zápalem soutěží
v různých disciplínách a hrách. Bezmála 50 dětí
si užívalo krásného a hrami naplněného odpo-
ledne v sále horní hospody. Animační dvojice
studia Dagmary Procházkové odvedla solidní

výkon, díky kterému si děti odnesly nezapome-
nutelný zážitek, o kterém si jistě budou dlouho
povídat ve školkách a školách, ve kterých se po
víkendu opět setkají.

Paní „hostinská“ Sabina Hrabovská, která
byla hlavním organizátorem akce, vystihla ten
správný okamžik pro spojení animační dvojice,
termínu a zájmu dětí z Vážan a okolí. Děku-
jeme za to a jen tak dál.

Ostatky ve Vážanech nad Litavou
V sobotu, dne 14. 2. 2015, od 13.30 hod (star-

tovalo se od horní hospody), se uskuteční prů-
vod masek po obci, který naváže na hudební
produkci skupiny Savana, v sále sokolovny. Při-
jďte všichni - bude co k vidění :-).

Tak taková byla pozvánka na ostatky 2015. Re-
alita však předčila veškerá očekávání! 

Vážanští sleťáci, svým naprosto perfektním
výkonem, nastavili vysokou laťku, a to nejen
průvodem obcí, ale zejména scénkou při pohř-
bívání basy, na které se do sálu horní hospody
přišlo podívat bezmála 200 občanů. Humorně
secvičená scénka byla provázena salvami smí-
chu a potleskem přítomných diváků, kteří se ne-
skonale bavili.

Sleťáci, klobouk dolů! Moc se Vám to po-
vedlo, děkujeme za vydařenou akci.

Skupina B:
1. Marada Zbyněk (6,5)
2. Mixa Martin (6)
3. Kraus Michal (4,5)
4. Novotný Emil (4)
5. Partyka Petr (3)
6. Nezhyba Dan (2)
7. Gottwald Karel (2)
8. Krausová Štěpánka (0)

B skupina:
7. Kuba Jiří (5)
8. Boleslav Josef (4)
9. Partyka Miroslav (3)
10. Kuba Zdeněk (1)
11. Novotný Luděk (1)
12. Lopatka Libor (1)
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Výroční hodnotící schůze 
ČSCH Vážany nad Litavou 2015

V sobotu, dne 24. 1. 2015 (zahájení v 16.00 hod)
se konala výroční hodnotící schůze vážanských cho-
vatelů.

Jednání vedli pánové Emil Novotný a Pavel Piše.
Potěšující bylo hodnocení činnosti vážanských členů
ČSCH, kteří dosáhli velmi pěkných výsledků v národ-
ních soutěžích.

Přítomní členové ČSCH vyslechli zprávy členů vý-
boru o činnosti a hospodaření ČSCH Vážany nad Li-
tavou za r. 2014 a plány do r. 2015.

Svaz chovatelů hraje v dění nejen u nás na ves-
nici, ale obecně na venkově, svoji důležitou roli, pro
zachování tradic a přirozeného vývoje venkova.

Moto, které provází chovatelství je příznačné pro
výše uvedené a zní: „CHOVATELSTVÍ: KRÁSA, RA-
DOST A UŽITEK.“

Výroční členská schůze 
ČSZ Vážany nad Litavou 2015

V sobotu, dne 7. 2. 2015 (zahájení ve 14.00 hod)
se konala výroční členská schůze vážanských za-
hrádkářů.

Za účasti 32 členů (z celkového kmenového stavu
46 členů), zahájila schůzi svou zprávou o činnosti,
paní Jarmila Černáková. Následovaly zprávy Ing. Ja-
roslava Řezáče (který navíc ještě v diskuzním pří-
spěvku hovořil velice poutavě na téma kácení stromů
a sousedských vztahů z pohledu dřevin a stromů na
hranici pozemků) a paní Marie Zachovalové. Oficiální
část ukončil svým slovem pan Josef Holub.

Potěšujícím bylo vyslechnutí plánu činnosti vážan-
ských členů ČSZ, kteří v letošním roce rozšiřují svoji
činnost o zcela novou akci, a to výstavu kaktusů.

Svaz zahrádkářů má už roky svoje pevné místo
mezi organizacemi, které rozvíjí venkov a dodržují
tradice našich předků.  I zde, stejně, jako u jiných or-
ganizací a spolků je nutné, zaměřit se na přivedení
mládeže do svých řad, jelikož stav je takový, že nej-
mladším členům ZO ČSZ ve Vážanech nechybí
mnoho, k dovršení 50 let svého života.

Zajímavý příspěvek měl host, pan Svoboda, před-
seda ZO ČSZ ve Slavkově u Brna, který hovořil o che-
mickém ošetření plodin a stromů. Z jeho příspěvku
bylo zřejmé, že práce zahrádkářů má vysokou od-
bornost, kterou člověk získává neustálým vzdělává-
ním a postupnou praxí.

Popřejme zahrádkářům, ať se jim daří v jejich čin-
nosti.

Vážanský jarmark a trhy drobného
zvířectva a exotů 2015

Jako na Klondiku mohlo některým návštěvníkům
připadat prostředí letošního vážanského jarmarku,
dne 8. 2. 2015.

I přes vydatnou sněhovou nadílku, podporovanou
ostrým a studeným větrem, se dostavilo více jak 300
návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout na 450 ks
drobného zvířectva. Dle informace pana Emila No-
votného se prodalo ca 100 ks drobného zvířectva.

Účast prodejních stánků a trhovců byla pozname-
nána špatným počasím. Přesto se jich dostavilo 25,
ale svoje zboží vystavovalo a prodávalo pouze 10
z nich, přičemž i ti se rozhodli pro dřívější odjezd
z nevlídného nedělního počasí.

Následné dva termíny byly co do počasí příznivější
a návštěvníci mohli dohnat to, co v hlavní den konání
jarmarku bohužel k dispozici neměli.

Obecní ples
Tahákem Obecního plesu, byla jistě tombola

a míchané nápoje. Ale jak se nakonec ukázalo,
tyto dvě věci byly zastíněny tanečně-baletním
vystoupením souboru „Vážanských patriotů“.

Vystoupení našich borců sklidilo dlouhé
a neskonalé ovace, a to vskutku právem. Vždyť
předvést ukázku z baletu Labutí jezero dá za-
brat i profesionálním umělcům, kteří by také
jistě vysoce ocenili „kumšt“ našich borců.

Obecního plesu se zúčastnilo 150 platících
návštěvníků. Bohatá tombola byla rozdělena do
tzv. malé a velké tomboly kde bylo celkem
150 ks cen.

Obec Vážany n. Lit., tímto novodobě prvním
plesem, navazuje na tradici obecních plesů,
které se v obci dříve konaly, a které mají svůj

význam nejen v pobavení občanů, ale zejména
z pohledu upevnění vztahů lidí, na vesnici byd-
lících.

Velice pozitivní moment je i to, že se Obec-
ního plesu zúčastnili občané ve vyšším a vyso-
kém seniorním věku. Klobouk dolů…, přijít,
pobavit se, popít dobrého vína a zatančit si ve
věku 70 a více let… a vydržet až do konce, to
dokážou snad jen VÁŽAŇÁCI! :-)

Závěrem ještě poděkování všem sponzorům,
kteří věnovali ceny do tomboly a rovněž i po-
děkování týmu pana „hostinského“ Karla
Schoře, který odvedl vskutku profesionální
práci.

Těšme se tedy na Obecní ples v r. 2016, který
bude ještě zábavnější…

Návštěva premiéra Bohuslava 
Sobotky ve Vážanech nad Litavou

V pondělí 2. 3. 2015 navštívil naši obec před-
seda vlády ČR pan Bohuslav Sobotka. Setkání
s ním se na obecním úřadě zúčastnili zastupi-
telé obce a členové MO ČSSD.

Sympatický a pozitivní projev pana premiéra
byl završen krátkou diskusí, společným fotogra-
fováním a zápisem do kroniky obce Vážany
n. Lit. Poté se v doprovodu ochranky vydal pan
premiér na další návštěvu do blízkých Nížkovic.

Základním aspektem neformální návštěvy
pana Sobotky je to, že si nás a naši obec zvizu-

alizoval, což je jistě důležité pro další kroky,
které mohou následovat v procesu získávání
podpory pro naši obec.

Jsem si jist, že se u nás panu premiérovi a čle-
nům jeho týmu líbilo. Tento fakt podtrhnula
precizní přípravou občerstvení paní Marie Gott-
waldová, která zorganizovala u paní Jany Cigán-
kové upečení těch nejchutnějších koláčků, které
nemají na světě konkurenci (nezbyl ani jeden)
:-). Starosta ještě jednou děkuje všem, kteří se
na přijetí pana premiéra účastnili.



Vážanský hlásek  •  5/2015

11

MŠ Vážany nad Litavou –
rekonstrukce nábytku 2015

Ke všem těm článkům o veřejných událostech na
obci (Dětský karneval, Obecní ples, návštěva premi-
éra v obci… atd.) přinášíme také informaci z mateř-
ské školy, kde v průběhu jarních prázdnin vskutku
nezaháleli.

Paní ředitelka MŠ, Stanislava Babušíková, do-
plňuje:

Pro zlepšení prostředí a i proto, aby děti vnímaly,
že se ve školce dějí změny k lepšímu, byla dokon-
čena rekonstrukce a modernizace nábytku třídy. Za-
městnanci mateřské školy sami, vlastními silami
položili krytinu podlahy pod pracovními stoly a pan
Pavel Uhlíř dokompletoval sestavu barevného ná-
bytku. Zjevnou kvalitu jeho práce nelze přehlédnout.

Všem zaměstnancům děkuje starosta za jejich
ochotu, že mimo svoje pracovní povinnosti přiložili
pomocnou ruku k tomuto dílu, které staví prostředí
školky opět na vyšší úrovňový stupeň.

Valná hromada 
TJ Vážany n. Lit. 2015

V sobotu, 7. 3. 2015 se konala valná hromada TJ
Vážany n. Lit. Účast členů nebyla vpravdě dostačující,
ale i tak ti členové, kteří mají zájem o dění ve spor-
tovně směrované organizaci, vyslechli zprávy jednot-
livých oddílů, zprávu hospodářky TJ paní Ivety
Střížové a hlavní referát předsedy TJ Vážany n. Lit.
pana Ing. Ladislava Drkala.

Snad nejvážnější debata byla na téma zachování
a rekonstrukce sportovišť v obci, na které přirozeně
navazuje zájem dětí a mládeže o sport a zajištění tre-
nérských a cvičitelských kapacit.

TJ Vážany n. Lit., snad jako jediná nebo jedna
z mála organizací, vlastnící majetek a mající povin-
nost se o tento majetek starat, spoléhá v tomto nejen
na sebe, ale jistě i na podporu obce, aby svým zá-
vazkům mohla dostát.

TJ Vážany n. L. čeká v tomto roce mnoho úkolů,
oprav majetku a mnoho sportovních a kulturních
akcí. Přejme si, aby bylo vše zvládnuto nejen k spo-
kojenosti členů TJ, ale i ostatních občanů obce.

Okrsková soutěž 
v požárním útoku 2015

SDH Vážany nad Litavou, pořádal v pátek 10. 4.
2015, v 18.00 hod, v areálu vedle sokolovny, „Okr-
skovou soutěž v požárním útoku“. Celá akce trvala
zhruba 1,5 hod. Při účasti 6 mužstev, se příchozí di-
váci mohli podívat na téměř profesionální činnost
jednotlivých členů a jistě se bylo na co dívat. 

Naše družstvo obsadilo nakonec pěkné 4. místo,
což kvitoval starosta poznámkou, že pokud budou
hoši více trénovat, tak příští rok budou jistě stát na
„bedně“.

Dětský den ČSCH 2015
V sobotu 7. 3. 2015 pořádal ČSCH dětský den,

zaměřený na přiblížení své kmenové (chovatel-
ské) činnosti dětem a mládeži. Jak již vyply-
nulo z výroční schůze ČSCH, je třeba přivést
mládež k této zájmové činnosti a ČSCH se chce
těmito akcemi, jako jsou právě dětské dny, co
nejvíce dětem a mládeži přiblížit.

Účast návštěvníků byla úctyhodná. Téměř 50
dětí se mohlo zapojit hned do několika sou-
těžně-herních disciplín a zúčastnit se prohlídky
vystaveného domácího zvířectva.

Zřejmě největším lákadlem byla projížďka
na koni v areálu chovatelů a projížďka po obci,
v kočáře taženým dvojspřežím (zajistil David
Nakládal).

Díky panu Emilu Novotnému a ČSCH za to,
že takové populárně-naučné dětské dny každo-
ročně pořádají.

Košt slivovice ve Vážanech n. Litavou
Další letošní, a to vskutku nad míru vydaře-

nou akcí, byl 14. ročník „Koštu slivovice“ ve Vá-
žanech n. L.

Zahrádkáři nám připravili příjemné a dyna-
mické prostředí, doplněné hudbou k poslechu
a tanci, což zajistila hudební skupina „Hroši“.
Koštu slivovice se zúčastnilo téměř 170 platí-
cích návštěvníků, kteří měli možnost ochutná-
vat z dostatečně širokého portfolia vzorků
pálenek.

Pojďme rozdělit tuto akci a posoudit ji ze
dvou úhlů pohledu – fakta a pocity.
Fakta:
• Počet vzorků pálenek: 121
• Absolutní vítěz Koštu slivovice: Jaroslav Svo-

boda z Brna
• Počet kategorií 5: SLIVOVICE, MERUŇKO-

VICE, HRUŠKOVICE, LETNÍ  a LIKÉRY
• Vítězové v kategoriích (1.–3. místo):

I. SLIVOVICE:
1. Jaroslav Svoboda, Brno
2. Milan Kunderka, Milešovice a Aleš Sedlák,

Kobeřice
3. Květoslav Brtník, Lovčičky a Jarmila Černá-

ková, Vážany n. L.

II. MERUŇKOVICE:
1. Michal Boudný, Slavkov u Brna
2. Josef Holub, Vážany n. L.

3. Radovan Kulíšek, Borkovany a Michal Kočov-
ský, Kobeřice a Stanislav Formánek, Nížko-
vice

III. HRUŠKOVICE:
1. Vojtěch Rusek st., Šanov
2. Roman Civín, Vepřek
3. Luděk Bayer, Slavkov u Brna a Jan Michálek,

Vážany n. L.

IV. LETNÍ:
1. Evženie Zittová, Brno
2. Lubomír Karafiát st., Prostějov
3. Eva Marková, Křenovice a Petr Matula, Pro-

stějov a VODÁCI SQ, Prostějov

V. LIKÉRY:
1. Ladislav Vokál, Šitbořice
2. VODÁCI SQ, Prostějov
3. Jaromír Lekavý, Slavkov u Brna a Věra Buria -

nová, Slavkov u Brna

Pocity:
Jen ty nejlepší! Snad největší návštěvnost ze

všech doposud pořádaných ročníků. Nálada na
bodové škále, přesahující zcela jistě standardní
měřítka. Organizačně perfektně zajištěno!
„Holt“ naši zahrádkáři to prostě umí!

Jistě za všechny občany, mohl starosta podě-
kovat a popřát mnoho zdaru do dalších zahrád-
kářských akcí.



Vážanský hlásek  •  5/2015

12

Velikonoce
Velikonoce jsou původem svátkem jara. Židé ale

dali kananejskému pohanskému svátku zcela nový
význam svátkem Paschy (v překladu – přechod, pře-
jití). Lidé pak rozpoznali v tajemství Velikonoc oprav-
dové jaro, které vlévá člověku do těla novou sílu.
Z toho pramení motto: Život je silnější než smrt!

V České republice jsou Velikonoce jedním z nej-
významnějších křesťanských svátků, který je oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Metoda výpočtu – určení data Velikonoc: V křes-
ťanských církvích se Velikonoce (Pascha) slaví první
neděli po 14. nisanu, tj. po prvním jarním úplňku
(tedy prvním úplňku po 21. březnu). Z metody vý-
počtu vychází 35 možných dat, kdy se mohou Veli-
konoce konat, z tohoto počtu je odvozeno 35 tabulek
křesťanské chronologie, které slouží k výpočtu da-
tace podle svátků. Každý rok totiž musí spadat do
jedné z těchto 35 tabulek. Byl-li úplněk v neděli, jsou
Velikonoce až další neděli. Datum Velikonoc se tedy
může lišit mezi jednotlivými roky až o více než jeden
měsíc (od 22. března do 25. dubna).

K velikonočním zvykům patří i hrkání. Začíná na
Zelený čtvrtek, kdy po zpěvu gloria při večerní mši
svaté umlkají kostelní zvony. Říká se, že odletěly do
Říma. Zvonění ráno, v poledne i večer a v pátek i ve
3 hodiny odpoledne  a potom až do sobotního po-
ledne nahrazuje hrkání.  Hrkat chodí většinou chlapci
do 15 let. Ti nejstarší, organizují celé hrkání. Kluci se
scházejí u kostela, seřadí se (dříve museli jít seřazeni
přesně podle velikosti, od největších po nejmenší
a za tím účelem byli na začátku všichni změřeni)
a v průvodu obejdou celou vesnici. Malé skupinky,
zaběhnou i do postranních uliček. V sobotu odpo-
ledne nebo někdy až v neděli dopoledne obcházejí
potom vesnici dům od domu a vybírají za hrkání.
Dříve se při vybírání říkaly i různě koledy, jako je na-
příklad tato: „Tetičko a strýčku, přišli k Vám páni,
abyste nám dali něco za hrkání.“

K Velikonocím patří další celá řada krásných
zvyků. Užili jsme si jich a potěšili se vzájemnými sou-
sedskými návštěvami.

Muži a chlapci se těší obzvlášť na pondělí. Veliko-
noční pondělí je totiž jediným dnem v roce, kdy
mohou ženy beztrestně „vyšlehat“.

Prodejní výstava kaktusů, 
sukulentů, skalniček a zeleniny

Ve dnech 2. a 3. 5.
2015 se konala ve Váža-
nech n. Lit. prodejní vý-
stava. Rozhodně zde
můžeme hovořit o obno-
vení tradice, protože
i v minulosti se ve Váža-
nech n. Lit. konaly různé

výstavy, pořádané zahrádkáři. Letos byla výstava po-
jata tak, abychom si my „Vážaňáci“ vědomili, že ve
svém středu máme světově známého a uznávaného
kaktusáře, pana Miroslava Knésla. Právě on byl stě-
žejním a spojovacím článkem realizované dvoudenní
výstavy. Spolu s ním vystavovali další pěstitelé, kteří
vystavovali a prodávali skalničky a přísady, bylinky
a další rostlinky, které šly velice na odbyt (nejen díky
velice příznivým cenám) a občané Vážan si je bez-
prostředně po nákupu sázeli do svých zahrádek.

Výstavu navštívilo za oba dva dny téměř 300 lidí
a všude byla slyšet jen samá chvála – na kvalitu
zboží, na krásu vystavovaných kaktusů a sukulentů
a rovněž i na organizaci celé akce, za což patří našim
zahrádkářům velký dík.

70. výročí osvobození obce
Dne 24. 4. 2015 proběhla v obci Vážany nad

Litavou vzpomínková akce k 70. výročí osvobo-
zení obce. Dechové hudební těleso podpořilo
vážnost a důležitost okamžiku. Více jak 40 ob-
čanů obce přišlo vzpomenout osvobození naší
obce a obětí, kterými byla vykoupena naše svo-
boda. Smutečními květinami a věncem, které
byly položeny na pietní místo v naší obci,
vzdali občané hold konkrétním lidem, kteří
během dlouhých válečných let umírali.

Naši obec osvobodil dne 25. 4. 1945, 24. gar-
dový střelecký sbor pod velením gardového ge-
nerálporučíka A. J. Kruzeho. V průběhu
osvobozování okresu v důsledku válečných
operací přišlo o život 96 osob. Při osvobozování
Vážan nad Litavou přišel o život náš občan An-
tonín PUK a spolu s ním tři rudoarmějci Ale-
xandr Moros, Alexej Valkin a Julij Kozak.

Starosta obce ve svém projevu vzpomněl
i ostatních padlých, kteří se aktivně podíleli na
boji proti okupaci, a to jak vojáků v osvoboze-

neckých zahraničních armádách, partyzánů,
lidí umučených v koncentračních táborech, či
prostých občanů pomáhajících v odboji. Těmto
obětem války bylo upřeno základní právo –
právo na život! Povinností všech nastupujících
generací je, aby si tohoto byly vždy vědomi
a nezapomínaly!

Jarní výšlap na Jalový dvůr
V sobotu, dne 25. 4. 2015 pořádali Sleťáci

„Jarní výšlap“. Za účasti 17 borců, z toho bylo
11 dospělých a 6 dětí, plus jeden pes (Miky) byl
plovoucí start stanoven na 9. hodinu.

Nejmladším účastníkem byl Lukášek, který má
3,5 roku a ušel pěšky celých 10,5 km – až na Jalový
dvůr (Zuzka cestu měřila, takže údaj je přesný).
První zastávka na svačinu byla v obci Heršpice, na
ca sedmém kilometru a následně všichni v pohodě
dorazili do cíle, po třech hodinách svižné chůze.
Po nezbytném doplnění tekutin a jídle (nejoblíbe-
nější jídla servírovaná na „Jalováku“ byla pa -
lačinky a smažený sýr s hranolky). Staňka
Halamková měla připraveny vědomostní soutěže,
a to s více než 140 otázkami z různých oblastí.
Soutěžili všichni a následně byli odměněni slad-
kostmi. Nejmladší účastník obdržel diplom. Dal-
ších, více jak 20 „Vážaňáků“ dojelo za příchozími,
na Jalový dvůr, na kole nebo autem.

Na zpáteční cestě položili účastníci kytičku
k pomníku sestřelených letců na konci II. svě-
tové války. Cesta zpět byla kratší – cca 8,5 km,
protože existují přece také nějaké tajné zkratky.

Zpět vyrazili Sleťáci asi o půl třetí a šlo jich
už jen 7 dospělých a pes Miky. Ostatní se ještě
chvilku zdrželi a pak se svezli domů auty. 

V 17 hodin odpoledne dorazila skupinka do
Vážan a udělala poslední zastávku a zhodno-
cení akce v Horní hospodě.

Průměrný věk sedmi dorazivších byl 46 let.
Počasí vyšlo skvěle, nálada účastníků byla

rovněž výborná a zážitek byl neopakovatelný.
Velké poděkování všem organizátorům akce
a zejména paní Staňce Halamkové za vyplnění
akce „znalostním“ nábojem.

Morena – vítání jara
V neděli 22. 3. 2015 proběhlo ve Vážanech

n. Lit. rozloučení se zimou a vítání jara.
V 15 hod. vyšel od dolní hospody průvod

s Morenou směrem na Slavkov (polní cestou),
kde na mostě nad Litavou byla Morena zapá-

lena, vhozena do vody a poslána snad až do
„Černého moře“.

Následně se průvod odebral zpět do dolní
hospody, kde se účastníci občerstvili a zahřáli
připraveným čajem (však ho bylo potřeba, jeli-
kož počasí se v tento den nechovalo vůbec
„jarně“).

Nejlépe na tom však byly děti, které se bavily
tanečky, zpěvem, pletením velikonočních mr-
skaček, výrobou ozdob, malováním a různými
dalšími hrami, které k tradicím blížících se Ve-
likonoc přináleží.

Pan David Nakládal zajistil koňský povoz, ve
kterém se děti mohly dosytosti povozit.

Akce, která opět navazuje na obnovené tra-
dice, se vydařila a sleťáci, kteří ji organizovali
se tak znovu zapsali do místního seznamu po-
řadatelů kulturně-sportovních akcí.
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Zpráva o činnosti ČSCH za rok 2014
V minulém roce, jak již bývá zažitou tradicí,

se vážanští členové chovatelského spolku čile
podíleli na obsazování výstav v celorepubliko-
vém měřítku, počínaje výstavami místními,
okresními a na vysoké úrovni i krajskými a ná-
rodními. Taktéž nezaháleli při organizování ob-
líbených vážanských trhů a jarmarku, který se
těší v posledních letech vzrůstajícímu zájmu
nejen veřejnosti chovatelské ale i širokého
okolí. Velmi rád bych tedy tímto způsobem shr-
nul celoroční úsilí přátel, které sdružuje naše
základní organizace. Tito i přes dnešní uspě-
chanou dobu, která řadě zájmů a koníčků příliš
nepřeje, drží pomyslnou zástavu života s příro-
dou veřejnosti na očích. 

Ve dnech 25. a 26. 4. 2014 se ve vyškovském
areálu chovatelů uskutečnila jarní, okresní vý-
stava drobného zvířectva. Tuto akci svými zví-
řaty obeslali: 

Králíky – Filip Friedl, Milan Friedl a Vlastimil
Šimoník. Holuby – Emil Novotný, Vlastimil Ši-
moník, Milan Friedl a Filip Friedl. Drůbež –
Aleš Lelitovský, Vlastimil Šimoník, Filip Friedl
a Milan Friedl. 

Po dlouhých 5 měsících, kdy se rok zlomil do
druhé poloviny, se kolotoč výstav rozjel opět na
plné obrátky. Odrazový můstek patřil místní vý-
stavě v Otnicích u Brna. Své chovance zde před-
stavili:

Drůbež – Jiří Hoffman, Milan Friedl a Vlasti-
mil Šimoník, který získal za svoje zdrobnělé vy-
andotky bílé pěknou čestnou cenu. Holubi –
Emil Novotný, Pavel Piše a Milan a Filip Frie-
dlovi – získali na své naděje čestné ceny.
Okrasné ptactvo – Aleš Lelitovský, Filip Friedl
a Miroslav Kočovský, který na svoje barnardy
límcové obdržel také čestnou cenu. 

Další obeslanou akcí v roce 2014 byla hodová
výstava ve Švábenicích, kterou již tradičně obo-
hatila zvířata z naší základní organizace. 

Drůbež – Vlastimil Šimoník. Holubi – Emil
Novotný – čestná cena, Vlastimil Šimoník,
Milan Friedl a Filip Friedl, kterého jeho čeští vo-
láči siví potěšili nádherným pohárem. 

Ve dnech 18. a 19. 10. 2014 se uskutečnila
v Křenovicích okresní výstava drobného zvířec-
tva, kterou s péči sobě vlastní připravují obětaví
křenovští chovatelé. V příjemném a přátelském
prostředí byla k vidění i vážanská zvířata. 

Králíci – Vlastimil Šimoník. Drůbež – Jiří
Hoffman, Vlastimil Šimoník, který obdržel
pohár za nejlepší kolekci vyandotek a Milan
 Friedl – čestná cena. Holubi – Filip a Milan
 Friedl, Emil Novotný, Vlastimil Šimoník, Pavel
Piše – čestná cena. Okrasné ptactvo – Filip
 Friedl, Miroslav Kočovský – 2x pohár za první
a druhé místo a Aleš Lelitovský. 

V podzimní čas, kdy již bývá na venkovní vý-
stavní činnost přece jen chladněji, pořádají
slavkovští chovatelé velkou výstavu drobného
zvířectva ve dnech 7. a 8. 11 2014. ve své pro-
storné a teplé hale. Na této pěkné chovatelské
akce předvedli svoje kvalitní holuby Filip
a Milan Friedlovi. 

V měsíci listopadu, a to ve dnech 14.–16. 11.
2014 se konala ve městě Lysá nad Labem nej-
očekávanější chovatelská akce roku – Národní
výstava drobného zvířectva České republiky,
která byla co do počtu představených zvířat nej-
početnější za poslední desetiletí. V moderních
výstavních halách soutěžila zvířata všech regi-
onů republiky i o získání kmenových a plemen-
ných chovů zapsaných v genových rezervách

Zpráva o činnost SDH za rok 2014
V měsíci lednu bylo hlavní náplní činnosti

uspořádání výroční valné hromady SDH. Tato
proběhla 31. ledna 2014 v areálu chovatelů.
Naši členové se též zúčastnili výročních val-
ných hromad u sborů v rámci okrsku Hostě-
rádky-Rešov. Jako každoročně byla podána
žádost na obecní úřad o dotaci na činnost sboru
a zásahové jednotky v roce 2014. 

V měsíci únoru proběhla výroční valná hro-
mada okrsku Hostěrádky-Rešov, za účasti dvou
delegátů z našeho sboru, kde byla projednána
činnost za uplynulý rok a schválen plán práce
na rok následující. Byly zakoupeny náhradní
díly na dva naše stroje PS-12 a po výměně
těchto dílů a provozních náplní proběhla zkou-
ška chodu. Koncem měsíce se konala schůze
výboru. 

V měsíci březnu se tři naši členové zúčastnili
pravidelného školení velitelů zásahové jed-
notky v rozsahu 8 hodin na požární stanici ve
Vyškově. Dále byla provedena technická kon-
trola dopravního automobilu Škoda Felicia,
které předcházela oprava karoserie a výměna
provozních náplní. Také se naši zástupci
zúčastnili okrskové schůze ve Velešovicích. 

V dubnu byl našemu sboru přidělen od Po-
licie ČR dopravní automobil VW Transporter.
U tohoto následně proběhla oprava a technická
kontrola, po přepisu byla s Obecním úřadem
sepsána smlouva o zápůjčce tohoto vozidla
 našemu sboru. Dále proběhly drobné opravy
a výměna provozních náplní u dopravních
automobilů Avia A-31, DA12 a Avia A-21 Fur-
gon. Následovala pravidelná technická pro-
hlídka, která u obou vozidel proběhla úspěšně.
Dne 25. dubna pořádal náš sbor okrskové kolo

soutěže v požárním útoku, kterého se zúčast-
nila družstva z Hostěrádek-Rešova, Kobeřic, Ša-
ratic, Velešovic a družstvo místní. Po skončení
soutěže bylo provedeno krátké vyhodnocení.
Proběhla také kontrola funkčnosti hydrantů
v obci, jakožto jediného zdroje požární vody. 

V květnu se tři naši členové s praporem
zúčastnili uctění památky zemřelých hasičů po-
řádanou sborem Hostěrádky-Rešov, která pro-
běhla v kostele v Šaraticích. Proběhl také
každoročně pořádaný sběr železného šrotu,
kde bylo sesbíráno 1,7 tuny železa. Byla ukli-
zena garáž a klubovna ve zbrojnici. Dále se naši
členové zúčastnili vzpomínkové akce k příleži-
tosti 69. výročí ukončení 2. světové války u pa-
mátníku na místě bývalé hájenky Zlatý jelen. 

Dne 18. června se čtyři zástupci našeho
sboru zúčastnili pohřbu bývalého dlouholetého
vážanského faráře P. Antonína Láníka v Šarati-
cích. V průběhu měsíce byla též posečena tráva
na zahradě zbrojnice a proveden částečný úklid
dvora zbrojnice. Koncem měsíce jsme se
zúčastnili námětového cvičení v Hostěrádkách-
Rešově, kde probíhala mimo jiné dálková do-
prava vody. 

Začátkem července se naši členové podíleli
na pořádání Mistrovství České republiky hry
Plamen a dorostu, které probíhalo v areálu VUT
v Brně-Králově Poli, za což jsme později ob-
drželi poděkování SH ČMS. Dále proběhla okr-
sková schůze, kterou hostil náš sbor. V průběhu
měsíce byla také provedena kontrola a zkouška
zásahové techniky a proběhly kondiční jízdy
s vozidly. Na žádost Obecního úřadu bylo pro-
vedeno čištění kanalizačního přivaděče k čis-
tírně odpadních vod. Poslední den v měsíci

vyjížděla naše jednotka k zásahu, a to k odčer-
pání vody ze sklepa rodinného domu po příva-
lovém dešti. 

V září proběhl velký úklid zahrady za zbroj-
nicí, kde bylo sebráno a odevzdáno 4,2 tuny že-
leza, posečena tráva a další drobné práce. Byl
také uspořádán materiál uložený v garáži a ve
skladovacím kontejneru. 

V měsíci říjnu proběhlo opět na žádost obec-
ního úřadu čištění kanalizace u místního hřiště,
které spočívalo především ve vyčištění zane-
sené přechodové komory ručním nářadím. Ně-
kolik našich členů navštívilo spřátelený sbor
dobrovolných hasičů v Partizánské Lupči na
Slovensku, kde vyřídili pozdravy a pozvání na
zabíjačku v prosinci. 

Začátkem listopadu jsme provedli přechod
techniky sboru na zimní období včetně ověření
funkčnosti. Dále se naši členové zúčastnili jako
pořadatelská služba tradičního lampionového
průvodu, který opět po roce proběhl v naší obci. 

V prosinci se zástupci našeho sboru zúčast-
nili okrskové schůze v Šaraticích. Dále proběhla
členská schůze, které předcházela schůze vý-
boru, kde byla domluvena účast našich členů na
výročních valných hromadách okolních sborů
a bylo domluveno pořádání tradiční zabijačky
pro členy a příznivce sboru. Proběhla inventura
majetku obce uloženého ve zbrojnici. 

V průběhu celého roku 2014 byla udržována
zásahová technika a také byl v rámci finančních
možností dokoupen nový materiál a vybavení
jako například kompresor, nabíječka autobate-
rií, požární hadice a další.

Pavel Přerovský

předseda SDH Vážany nad Litavou

�
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českého státu. Na této akci jsem se i já pokusil
zabojovat o účast v elitě plemenných chovů ho-
lubů. Vystavil jsem kolekci osmi holubů ra-
kovnického kotrláka červeného sedlatého,
kteří splnili mé očekávání a získali ocenění ple-
menný chov, čestnou cenu a jako třešničku
i titul Mistr v chovu holubů České republiky.
Naše vážanská základní organizace se tudíž
pyšní jako jediná na okrese Vyškov plemenným
chovem holubů. 

V měsíci prosinci se konala v Břeclavi nej-
větší chovatelská akce jižní Moravy v prosto-
rách bývalé cukrovarské haly. V bohatě
vyzdobeném výstavním stánku se nacházela
i zvířata vážanských chovatelů. Reprezentace

naší obce byla na vysoké úrovni, neboť holubi
Milana Friedla a moji svěřenci získali čestné
ceny a také pohár za nejlepší kolekci národ-
ního plemene výstavy. Dále vystavili holuby
Filip Friedl, králíky Vlastimil Šimoník a drůbež
předvedl také Vlastimil Šimoník. 

Na sklonku roku se ve dnech 27. a 28. 12.
2014 pořádala v Popovicích u Rajhradu velmi
silně, co do počtu i kvality, obsazená holubář-
ská výstava. Na tuto akci dodali své holuby také
Milan a Filip Friedlovi. Moravští voláči černí se-
dlatí Milana Friedla získali v tvrdé konkurenci
velmi pěknou čestnou cenu. 

Poslední dvě výstavy se uskutečnily v lednu,
a to ve dnech 3. a 4. 1. 2015 v Křenovicích. Po-

řádala se okresní soutěžní výstava holubů, kde
své pernaté naděje předvedli Oldřich Fuksa,
Emil Novotný, Filip a Milan Friedl. 

Ve dnech 17. a 18. 1. 2015 na výstavišti v Lysé
nad Labem odehrála se prozatím poslední vý-
stava s účastí vážanské organizace s názvem
Náš Chovatel. Své holuby jsem již tradičně před-
vedl i já a obhájil na speciální klubové výstavě
rakovnických kotrláků titul „speciální chov“. 

Závěrem chci poděkovat všem členům za je-
jich kvalitní práci ve všech směrech chovatelství
a popřát úspěšné zahájení dalšího chovného
roku se spoustou kvalitních mladých zvířat. 

Pavel Piše ml.

jednatel ZO ČSCH Vážany nad Litavou

Zpráva o činnosti TJ za rok 2014
Tak jako téměř všechny společenské organi-

zace v obci, uspořádala i TJ Vážany Valnou hro-
madu svých členů. Sešli jsme se po dvou letech,
jak jsme si minule odhlasovali, a naším úkolem
bylo zhodnotit naši činnost v uplynulém ob-
dobí. Jednání probíhalo jako vždy, tzn., že byly
předneseny zprávy předsedy TJ, představitelů
oddílu kopané a stolního tenisu, odboru ZRTV
a zpráva hospodáře. Z těchto zpráv a následné
diskuze vyplynuly tyto skutečnosti:

Činnost Tělovýchovné jednoty
Smyslem naší činnosti je vytvářet a pokud

možno zlepšovat podmínky pro bezproblé-
mový chod výše jmenovaných oddílů a odboru
ZRTV. To se nám celkem daří, zatím vždy byli
zajištěni cvičitelé, trenéři, topení v tělocvičně,
posečené hřiště, vyprané dresy atd. Bohužel,
objevuje se větší problém a to, že se nedostává
těch, kterým je toto všechno určeno a to jsou
hráči a cvičenci. Oddíl kopané to řeší mnohými
kritizovaným angažováním přespolních hráčů,
ale pokud chceme udržet úroveň našich muž-
stev alespoň na stávající výši, je to nevyhnu-
telné. Jen si promítněte, kolik místních hraje za
„A“ mužstvo – a žádní další nejsou. Ještě horší
situace je ve cvičení. Ženy, dorostenky nebo žá-
kyně necvičí vůbec, Vladimír Paseka „bojuje“
s přípravkou, i když ví, že družstvo nikdy nedá
dohromady, protože je jich málo. Takže jedinou
nadějí do budoucna je, že do cvičení těch nej-
menších, tzn. cvičení rodičů s dětmi, které vede
paní Nina Hložková, chodí mnohdy i přes dva-
cet dětí. Pozitivní je, že i oddíl stolního tenisu
se začal starat o své nástupce a trénuje děti. Na-
děje na zlepšení tedy jakási je, ale je to běh na
dlouhou trať s nejistým výsledkem.

Majetek, finanční situace
Naše organizace je jednou z mála, ne-li jedi-

nou organizací v obci, která má nějaký majetek.
Zhruba řečeno jsou to dvě nemovitosti – hřiště
s budovou šaten a tělocvična s pohostinstvím.
Šatny na hřišti jsou relativně nové, ale i tak už
potřebují nějakou údržbu.

A když se k tomu přidá péče o hrací plochu,
jsme na třiceti – čtyřiceti tisících za rok. Mno-
hem horší situace však je na budově Sokolovny.
Ta je stará více jak 100 let a její stav tomu také
odpovídá. I když se snažíme dělat nějakou
údržbu každý rok, naše snaha většinou končí
právě na nedostatku financí. V loňském roce se
nám podařilo opravit střechu, vyměnit okna

v tělocvičně a vyměnit oblo-
žení stěn tamtéž. Když to se-
čteme dohromady, je to asi
90 000 Kč. To jen pro infor-
maci těm, kteří si lámou
hlavu, co ti „Sokoli“, když
dostanou od OÚ sto tisíc, co
s tím asi dělají. K tomu při-
počteme energie a pojištění
budov cca za 70 tisíc a kde
jsme? To není kritika obec-
ního úřadu, že nám dává
málo, my nejsme jediní
a obec jistě taky nemá naz-
byt, víme, že dávají kolik
mohou, ale jestli má do budoucna zůstat tělo-
výchova v obci, bude nutno celou situaci řešit.
Začíná se mluvit o tom, že kdyby se Sokolovna
předala do majetku obce, mohla by tato dostat
dotaci na celkovou rekonstrukci, nebo alespoň
na výměnu podlahy v sále, což nás momen-
tálně nejvíc bolí. Jeví se to jako jediné možné
řešení, protože nám jako TJ nikdo dotaci nedá
a bez ní tělocvičnu nezachráníme. Podobný
problém se řeší i v souvislosti s úmyslem vybu-
dovat v přední části hřiště sportovní areál
s umělým povrchem. Aby obec dostala dotaci,
musí být pozemek v jejím vlastnictví, nebo
alespoň v dlouhodobém pronájmu.

Kulturně-společenská činnost
Naše organizace je tradičním pořadatelem

sportovních a kulturních akcí v naší obci.
Kromě zajišťování pravidelných soutěží v ko-
pané a stolním tenisu jsou to dvě velké akce –
fotbalový turnaj a tradiční hody, od kterých se
kromě společenské hodnoty očekává i nějaký
finanční přínos. Fotbalový turnaj má své pevné
místo v kalendáři a postupem času si vypraco-
val pověst velice úspěšné a dobře organizované
akce. To se dá říct i o tradičních Bartoloměj-
ských hodech, zde jsme ale byli donuceni asi
před pěti lety změnit termíny hodových zábav
na pátek a sobotu. Vedly nás k tomuto kroku
dva hlavní důvody. Jeden z nich byl, jak jinak,
finanční – návštěvnost nedělní zábavy byla
v poslední době 90–100 lidí protože dnes už
není každý ochoten si brát v pondělí dovole-
nou. Nedělní krojovaná kapela si vezme cca
25 000 Kč, takže to co se vybralo v sobotu a při
zvaní se v neděli odevzdalo muzikantům a byli
jsme v lepším případě na nule, v horším v mi-
nusu. V prvním roce po změně přišlo v pátek
330 a v sobotu 300 návštěvníků. Dnes se sice

už počty trochu snížily, ale pořád je to pod-
statně víc než v SO–NE. Je celkem zajímavé, že
si nestěžují ti, kteří hodové zábavy navštěvují,
protože si rádi v neděli odpočnou, aby v pon-
dělí mohli vyrazit do zaměstnání.

Druhým důvodem změny byl popud od
stárků, kteří jsou velmi důležitou, ne-li nejdů-
ležitější, součástí hodů a mohou jejich úroveň
velice ovlivnit v kladném i záporném smyslu.
Přestalo je bavit, kolik lidí se přijde v neděli po-
dívat na jejich pracně nacvičený slavnostní ná-
stup. Připadá vám důstojné, aby se v neděli na
tento nástup ve 21 hod. dívalo 40 až 50 lidí?
Není to trochu políček těm mladým, kteří to po
dva měsíce po večerech nacvičují?

Takže tolik na vysvětlenou a jinak „Není na
světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“,
jak praví klasik.

Závěrem
Jak je zřejmé z výše uvedeného, činnost naší

organizace je celoroční prací na zajištění chodu
všech oddílů a odborů a udržování a pokud
možno i zvelebování našich zařízení. Bohužel
sestava těch, kteří to mají všechno takříkajíc za
krkem se příliš nemění, obměňuje se velmi
zvolna a zvláště mladší členové se do toho moc
nehrnou. Proto bych chtěl závěrem poděkovat
všem těm, mnohdy i nečlenům, kteří jsou
ochotni přiložit ruku k dílu a přispět k udržení
a snad i zlepšení úrovně tělovýchovy a sportu
v naší obci.

Pozn. Podíl tělovýchovy a sportu na dění
v naší obci je docela podstatný a nelze jej vtěs-
nat na stránku. Zde byly uvedeny pouze nejbo-
lavější problémy. 

Ing. Ladislav Drkal

předseda TJ Vážany nad Litavou
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Kulturní a sportovní akce ve Vážanech nad Litavou
LEDEN
17. 1. Ochutnávka čajů, spojená s malou

přednáškou o čaji a výstavou cukru
(pořádala OBEC ve spolupráci s horní
hospodou)

ÚNOR
8. 2. Vážanský jarmark, prodejní trhy

drobného zvířectva 
(pořádal SVAZ CHOVATELŮ a OBEC)

14. 2. Masopust, průvod masek a pocho-
vání basy s večerní taneční zábavou
(pořádali SLEŤÁCI s horní hospo-
dou)

15. 2. Prodejní trhy drobného zvířectva
a exotů
(pořádal SVAZ CHOVATELŮ)

22. 2. Prodejní trhy drobného zvířectva
a exotů
(pořádal SVAZ CHOVATELŮ)

28. 2. Dětský odpolední karneval s animač-
ním programem
(pořádala horní hospoda s OBCÍ)

28. 2. OBECNÍ PLES S PROGRAMEM
A TOMBOLOU
(pořádala OBEC ve spolupráci s dolní
hospodou)

BŘEZEN
7. 3. Dětský den 

(pořádal SVAZ CHOVATELŮ)

14. 3. Košt slivovice (14. ročník)
(pořádal ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ
SVAZ)

22. 3. Vítání jara (MORENA)
(pořádali SLEŤÁCI)

DUBEN
10. 4. Okrsková soutěž v požárním útoku 

(pořádal SVAZ DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ)

24. 4. Vzpomínková akce k osvobození
obce (70. výročí)
(pořádala OBEC)

25. 4. Jarní výšlap na Jalový dvůr
(pořádali SLEŤÁCI)

KVĚTEN
2. a 3. 5. Prodejní výstava kaktusů aj. (so.:

9–17 hod; ne.: 10–16 hod)
(pořádá ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ
SVAZ za podpory pana Knesla (kaktu -
sy), pana Havelky (trvalky, skalnič ky)
a pana Brtníka (květiny, přísady)

16. 5. Divadelní představení 
(pořádají SLEŤÁCI)

23. 5. Soutěž družstev ve vaření kotlíko-
vých gulášů
(pořádá SVAZ DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ)

30. 5. Dětský naučný den
(pořádají VÁŽANŠTÍ MYSLIVCI)

ČERVEN
6. 6. Sokolské BRNO

(pořádají SLEŤÁCI)
13. 6. Rybářské závody

(pořádají VÁŽANŠTÍ RYBÁŘI)
27. 6. VELKÝ DĚTSKÝ DEN S ANIMAČNÍM

PROGRAMEM A ATRAKCEMI
(pořádá OBEC, MO ČSSD a TJ VÁ-
ŽANY NAD LITAVOU)

ČERVENEC
4. 7. Turnaj v nohejbale

(pořádají VÁŽANŠTÍ NOHEJBA-
LISTÉ)

18. 7. Kovbojské hry (9. ročník)
(pořádá SDRUŽENÍ WESTERNO-
VÝCH JEZDCŮ)

25. 7. Turnaj ve fotbale
(pořádá TJ VÁŽANY NAD LITAVOU,
ODD. KOPANÉ)

SRPEN
8. 8. Letní noc SAVANA 

(pořádají SLEŤÁCI)
21.–23. 8. Bartolomějské hody 

(pořádá TJ VÁŽANY NAD LITAVOU
a OBEC)

Pozn.: Akce budou postupně doplňovány do sez -
namu a rovněž aktualizovány.

Zpráva o činnosti ČZS za rok 2014
Dne 7. 2. 2015 se uskutečnila v sále Lidového

domu výroční členská schůze ČZS Vážany nad
Litavou. Členskou schůzi zahájila předsedkyně
ČZS paní Jarmila Černáková, která přivítala jak
přítomné členy organizace, tak naše hosty, kte-
rými byli předseda ÚZ ČZS ve Vyškově pan Ja-
roslav Kolečkář, přednášející pan Jiří Svoboda
z ČZS Slavkov u Brna a pan Ing. Václav Matyáš,
starosta obce. 

Hodnocení činnosti za rok 2014
Rok 2014 byl pro ZO ČZS rokem volebním,

kdy na členské schůzi byl zvolen sedmičlenný
výbor zahrádkářů a tříčlenný kontrolní výbor.
Výbor ČZS Vážany nad Litavou se scházel pra-
videlně 1x za měsíc (mimo hlavních prázdnin).
Výbor se zabýval a řešil činnost zahrádkářů
jako chystání členské schůze, přípravou koštu

pálenky, novou registrací spolku, smlouvou
mezi obcí a ČZS, brigádnickou činností, plánem
činnosti na daný rok a rok následující, vedení
seznamu členské základny, placení členských
příspěvků, přípravou zájezdu, odeslání plánu
činnosti a přehledu činnosti na Územní sdru-
žení (ÚZ) ČZS Vyškov, rozborem hospodaření,
daňové přiznání, příspěvky na dětský den, pří-
spěvek pro rybáře, fotbalový turnaj, mysliv-
cům, a to formou dárkových balíčků a mnoho
dalšího. Výbor ČZS Vážany nad Litavou odebírá
časopis Zahrádkář a Věstník. Již třetím rokem
spolupracujeme s organizací SQ vodáci z Most-
kovic u Prostějova, kde si vyměňujeme vzorky
pálenek. V roce 2014 jsme odeslali celkem 10
vzorků od našich členů (p. Kučera, p. Holub,
p. Fuksa, p. Řezáč a p. Zachoval) do soutěže
o Mostkovické kaléšek. Všem zúčastněným dě-
kuji. 

Z plánu činnosti za rok 2014 se uskuteč-
nilo následující:
- bylo provedeno zhodnocení činnosti za rok

2013,
- v únoru proběhla výroční členská schůze ČZS,

které se zúčastnilo 34 členů základní organi-
zace (z celkového počtu 46 členů) a 2 hosté,

- v březnu proběhl již 13. ročník koštu slivo-
vice,

- v květnu se měl uskutečnit zájezd do Plzně –
tento zájezd byl zrušen pro nedostatek zá-
jemců, 

- během roku se uskutečnilo mnoho brigádnic-
kých hodin na zvelebování obce jako sečení

trávy pod vodojemem, okopávání záhonů prů-
běžně po celý rok u školy a pomníku padlým,
na podzim došlo k ostříhání a zazimování
růži, 

- péče o strom (lípa), který zahrádkáři vysadili
u příležitosti 65. výročí založení ČZS,

- návštěva jubilantů,
- v prosinci vyhodnocení a ukončení roku.

Plán činnosti na rok 2015
- leden – zhodnocení činnosti za rok 2014,
- únor – svolání výroční členské schůze na 7. 2.

2015,
- březen uspořádání 14. ročníku koštu slivovice

v Obecní hospodě (14. 3. 2015) a odeslání
vzorků na Mostkovické kaléšek, 

- květen – výstava kaktusů, sukulentů a skalni-
ček v Obecní hospodě,

- prosinec – vánoční koncert dechové hudby
Mistříňanka v Obecní hospodě (19. 12. 2015),
zhodnocení a ukončení roku 2015

- průběžně po celý rok brigády na obecních po-
zemcích (okopávání, sečení trávy, ořezávání
větví stříhání růží apod.), 

- měsíčně – výborová schůze (kromě července
a srpna) 

- péče o strom, který zahrádkáři zasadili u pří-
ležitosti výročí založení

- příspěvky na dětský den, pro rybáře, fotba-
lový turnaj a to formou dárkových balíčků,

- návštěva jubilantů (ve věku 70 let, 80 let, 90
let …).

Ing. Jaroslav Řezáč

tajemník ZO ČZS Vážany nad Litavou
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Na kole za poznáním svého regionu

Práce na silnicích a objížďky

Obec Vážany
nad Litavou je za-
pojena svým
členstvím v dob-
rovolném svazku

obcí ŽlaP do cykloakce 2015. Předseda svazku
obcí ŽlaP, pan Jaromír Konečný nám posílá
tento podnět:

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás po-
zvali na již tradiční cykloakci „Za poznáním
svého regionu“, kterou pro Vás připravil mi-
kroregion Ždánický les a Politaví. Akce pro-
bíhá od jara 2015 a bude ukončena dne 31. 8.
téhož roku.

Smyslem akce je navštívit na kole všech 27
členských obcí mikroregionu, kde do speciální
cykloprůkazky obdržíte razítko. Nově také vy-
hlašujeme dobrovolnou SOUTĚŽ! Najděte od-

povědi na otázky uvedené v soutěžním kuponu
a získejte zajímavé ceny.

Cykloprůkazky spolu se soutěžními kupony
si můžete vyzvednout na obecních/městských
úřadech členských obcí mikroregionu a také na
informačních centrech v Bučovicích, ve Slav-
kově u Brna a Ždánicích.

Vyhodnocení cykloakce spolu s výsledky
soutěže proběhne dne 28. 9. 2015 na zámku
v Bučovicích. Bližší informace naleznete zde: 
https://www.facebook.com/politavi v sekci
„Události“; www.politavi.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či
připomínek nás rovněž můžete kontaktovat 
e-mailem: mosslavkov@email.cz.

Tak oprašte svoje stroje a šlápněte do pedálů!
Přejeme mnoho krásných zážitků na cestě po
našem regionu!

Objízdná trasa přes Vážany nad Litavou
(4–6/2015)

Obecní úřad Vážany nad Litavou oznamuje
občanům, že v termínu: 

7. 4. 2015 od 7:00 hod - 14. 6. 2015 do 18:00
hod povede přes Vážany n/L., Hrušky a Šara-
tice objízdná trasa do obce Kobeřice a Milešo-
vice.

Z důvodu budování kanalizace a ČOV v naší
sousední obci Kobeřice, konkrétně v ulici Be-
neška, je nastaven tento dočasný silničně-pro-
vozní režim.

Oprava dálničního úseku Brno–Holu-
bice (3–9/2015)

Zahájení opravy dálnice mezi Brnem a Holu-
bicemi: Jak bylo na podzim avizováno, tak od
konce března bude realizována oprava dálnič-
ního úseku z Brna do Slavkova. V tomto dálnič-
ním úseku budou silničáři opravovat povrch
vozovky.

Na základě rozhodnutí o Povolení stavby
„Rekonstrukce vozovky D1, km 204,6–210
vpravo“ (od Bedřichovic od nájezdu na dálnici
ke sjezdu u Holubic), vydaném  Odborem in-
frastruktury a územního plánování MD byly
stavební práce zahájeny 30. března 2015. Před-
pokládaný termín ukončení je v září 2015“.

Opravy tohoto úseku (v opačném směru) by
měly pokračovat i v příštím roce.
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Společenská kronika
NAROZENÍ
2014
11. 7. Josefína Stříbrná
2. 10. Kateřina a Karolína

Ščud lovy
8. 10. Leoš Buček
12. 11. Erik Újezdský
6. 12. Marie Drahokoupilová
25. 12. Jan Zimola

2015
10. 1. Roman Hložek
1. 3. Šimon Tůma
7. 3. Tobiáš Zborovský

ÚMRTÍ
2014
7. 9. Krista Hložková

(ve věku 75 let)
19. 9. Libuše Říčánková 

(82 let)
10. 11. Marie Holečková

(81 let)

29. 11. Ludmila Lattenber-
gová (87 let)

7. 12. Ladislav Drkal (89 let)

2015
30. 1. Ludmila Novotná (83 let)
4. 4. Milan Černák (74 let)

VÝROČÍ
Zlatá svatba
2014
11. 4. Ludmila a Stanislav

Hoškovi
6. 6. Jarmila a Miroslav

Čermákovi

2015
27. 2. Božena a Lubomír

Cenkovi

Diamantová svatba
2015
10. 4. Leopoldina a Jan Mi-

chálkovi

JUBILEA
2014
srpen
85 let Jan Michálek
87 let Marie Kučerová
87 let Marie Hrozková

září
85 let Věra Dobrovolná
87 let Ludmila Růžičková
88 let Miroslava Baláčová

říjen
70 let Eva Partyková

listopad
88 let Marie Vojtíšková
91 let Růžena Dvořáková

prosinec
87 let Jaroslav Tůma
88 let Marie Nádeníčková

2015
leden
80 let Marie Hanáková
87 let Josef Hrabovský
89 let Marie Setínková

únor
70 let Vlastimila Hložková
89 let Jiřina Nováková
91 let Alois Hanousek

březen
70 let Jitka Podešvová
75 let Josef Vykoukal
86 let Božena Sigmundová
86 let Helena Oujezdská

duben
75 let Alois Raušer
86 let Miroslav Knésl

Otevírací doby obchodů a hospod
SMÍŠENÉ ZBOŽÍ – Jana Lopatková 
Pondělí až pátek: 6.30–12 hod a 14–17 hod
Sobota: 6.30–10 hod
Neděle: 8–10 hod

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ – Jan Kundera 
Pondělí až pátek: 6.30–11 hod a 14.30–17 hod
Sobota: 6.30–10 hod

POHOSTINSTVÍ (Dolní hospoda) – Karel Schoř
Pondělí až čtvrtek: 15–22 hod
Pátek: 15–24 hod
Sobota: 11–24 hod
Neděle: 11–22 hod

POHOSTINSTVÍ (Horní hospoda) –
Sabina Hrabovská
Pondělí: 18–22 hod
Úterý až čtvrtek: 16–22 hod
Pátek: 16–1 hod
Sobota: 15–1 hod
Neděle: 15–22 hod 

NABÍDKA INZERCE – nabízíme možnost inzerce podnikatelům i fyzickým osobám. 

Fotbalové jaro
Rozpis soutěžních utkání našich
mužstev – jaro 2015
A mužstvo – okresní přebor okresu Vyškov
16. kolo NE 5. 4. 10:30 FK Drnovice–Vážany
17. kolo NE 12. 4. 15:30 Vážany–Křenovice
18. kolo NE 19. 4. 16:00 Pustiměř–Vážany
19. kolo NE 26. 4. 16:00 Kobeřice–Vážany
20. kolo NE 3. 5. 16:30 Vážany–Němčany
21. kolo NE 10. 5. 16:00 Pačlavice–Vážany
22. kolo NE 17. 5. 16:30 Vážany–Radslavice
23. kolo SO 23. 5. 16:30 Dědice–Vážany
24. kolo NE 31. 5. 16:30 Vážany–Brankovice
25. kolo NE 7. 6. 16:30 Křižanovice–Vážany
26. kolo SO 13. 6. 16:30 Vážany–Vícemilice
15. kolo SO 20. 6. 16:30 Vážany–Lysovice 

B mužstvo – IV. třída okresních soutěží skupina B
14. kolo NE 5. 4. 15:30 Heršpice–Vážany „B“
15. kolo SO 11. 4. 15:30 Vážany „B“–Křenovice „C“
16. kolo NE 19. 4. 16:00 Milešovice–Vážany „B“
17. kolo NE 26. 4. 10:00 Kobeřice „B“–Vážany „B“
18. kolo SO 2. 5. VOLNO
19. kolo NE 10. 5. 16:30 Hodějice „B“–Vážany „B“
20. kolo SO 16. 5. 16:30 Vážany „B“–Rašovice
21. kolo NE 24. 5. VOLNO
22. kolo SO 30. 5. 16:30 Vážany „B“–Křižanovice „B“
13. kolo SO 6. 6. 16:30 Vážany „B“–Nížkovice „B“

Poznámka: ve výjimečných případech může dojít ke
změnám termínů i v průběhu soutěží.

Velikost inzerátu Rozměr Černobíle Barevně

A5 – půl strany 180x133 mm 500 Kč 1000 Kč

A6 – čtvrt strany 88x133 mm 400 Kč 800 Kč

A7 – osmina strany 88x65 mm 250 Kč 500 Kč

A8 – šestnáctina str. 42x65 mm 150 Kč 300 Kč


