


Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po roce se Vám dostává 

do rukou další výtisk zpra-
vodaje „Vážanský hlásek“, 
ve kterém najdete infor-
mace a komentáře k dění 
v naší obci.

Letošní rok jsme při po-
sledním společném setkání 
spolků a organizací vníma-
li jako rok s magickým čís-

lem a podle toho jsme plánovali zejména v oblasti 
kultury a společenského dění velké akce. Stěžej-
ní akcí měl být „Sjezd rodáků 2020“, kterému byl 
stanoven datum konání na den 13. 6. 2020. Akce 
se však z důvodů výskytu onemocnění Covid 19 
stejně jako mnoho dalších naplánovaných neko-
nala a jako by snad ani ne náhodou, v ten stejný 
den co měl být sjezd rodáků pořádán, se pory-

vem větru vyvrátila stará lípa (ikonický památný 
strom v katastru obce). Lípa, jako by nám chtěla 
ukázat, že se jedná v roce 2020 o zlomový dějin-
ný okamžik, kdy její život je rokem 2020 defini-
tivně ukončen a ona uvolňuje svoje místo stromu 
novému, který ji nahradí a bude nás provázet 
snad už konečně opět v lepších časech a při dění 
na obci po další budoucí staletí.

Osobně to vnímám jako určitou symboliku, 
kterou převádím do našeho života, kdy rok 2020, 
byť nám naservíroval notnou dávku životních 
překážek, starostí, obav a nejistot, tak se s námi 
definitivně loučí. Letošní náročný rok zcela jistě 
prověřil psychiku nás všech. Ukázal vyrovnané 
myšlení a chování většiny našich občanů, kte-
rým zůstal smysl pro racionalitu, životní nadhled 
a dostatek životního humoru. Komplikovaná 
doba však bohužel vtáhla také do společenské-
ho dění na obci i některé jedince, kteří jako by 

na tuto těžkou dobu čekali, aby ji mohli opět 
využívat ve svůj prospěch, překrucovali pravdu 
a komplikovali mezilidské vztahy. 

Co se tedy společenského života týká, tak se 
nám letos podařilo zvládnout alespoň tři tradiční 
a nejzásadnější akce roku, kterými byly Obecní 
ples, Vážanský košt a HODY 2020. Všechny tři 
akce se nadmíru vyvedly a přilákaly nezvykle vel-
ký počet návštěvníků (zejména pořádané HODY).

Ve svém úvodníku, který vždy píšu do zpravo-
dajů, podrobně rozebírám důležitá témata týkající 
obnovy a rozvoje majetku obce. V letošním roce 
zastupitelstvo obce rozhodlo, že v rámci strategie 
investování dáme přednost obnově budovy ma-
teřské školy a ostatní plánované investice vzhle-
dem k jejich rozsáhlosti posuneme do budoucna. 
U investice do MŠ už byly vypracovány studie, vy-
brána projekční kancelář a na počátku roku 2021 
počítáme s podáním žádosti o dotace.  Následně 
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Vážany n. Lit.
Usnesení z mimořádného jednání Za-
stupitelstva obce Vážany nad Litavou, 
č. 10/2020 ze dne 22. 1. 2020

ZO schvaluje:
(3.2) žádost obce o bezúplatný převod po-

zemků parc. č. 1852, 1854/2, 1854/3 a 1855, 
z vlastnictví státu do majetku obce Vážany 
n. Lit.

ZO bere na vědomí: 
(3.1) nesouhlas občanů obce Vážany n. Lit. 

k budování sportoviště na pozemku parc. č. 
1854/1, tohoto času patřícího spolku Bike 
Park, z.s. a na pozemcích přilehlých. Dále bere 
na vědomí nesouhlas občanů k dalšímu zatě-
žování životního prostředí v katastru obce na-
vážením materiálů na pozemek výše uvedený.

Za těchto podmínek a s přihlédnutím k výše 
uvedenému projevu nesouhlasu občanů ZO 
výstavbu sportoviště na pozemku parc. č. 
1854/1 nedoporučuje.

Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 11/2020 
ze dne 26. 2. 2020

ZO schvaluje:
(5.) návrh rozpočtu na r. 2020, dle výše uve-

dených paragrafů a částek, s těmito změnami: 
U paragrafu 3111 se snižuje původní částka 500 
Kč o 400 Kč na částku 100 Kč. Dále u paragra-
fu 3745 se zvyšuje původní částka 265.000 Kč 
o 24.800 Kč na částku 289.800 Kč (konkrétně 
na paragraf 3745 a položka 5169). Položka 
8.124 byla snížena z původní částky 425.300  
Kč o 25.200 Kč (jedná se o úroky) na částku 
400.100 Kč. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 
se po schválení na ZZO stává rozpočtem obce 
na rok 2020.

Dále pověřuje starostu podpisem smluv 
o poskytnutí neinvestiční dotace s TJ Vážany 
n. Lit., ŘK farností, SDH Vážany n. Lit. a TJ So-
kol Vážany n. Lit.

(6.) rozpočet sociálního fondu na r. 2020.
(7.) střednědobý výhled rozpočtu Obce Váža-

ny nad Litavou, dle výše uvedených částek, kdy 
tento bude vyvěšen na úřední desce, do doby 
schválení dalšího výhledu rozpočtu obce.

(10.1) podpis smlouvy o zřízení věcného 
břemene, č.: VVN-014330054966/019 – stavbu 
realizovanou pod názvem „V518 – kompletní 
rekonstrukce vedení“, se společností E.ON 
Distribuce, a.s., na pozemku obce parc. č.: 
1563.

(10.2) podpis smlouvy o nakládání s nebez-
pečnými a ostatními složkami komunálního 
odpadu a elektrozařízením č.: 17090190.

(10.3) podpisy dodatků k nájemním smlou-
vám nebytového prostoru na pozemku parc. 
č. 649/2, objekt bývalého polního mlatu, a to 
o článek č. V., bod 2: Nad rámec nájemného 
platí nájemník spotřebu elektrickou energii 
na základě faktury, splatné vždy do 14 dnů 
od obdržení vyúčtování od dodavatelů prona-
jímatele, a to s nájemci:

a) L. P., b) Deplox, s.r.o. a c) Z. D.
(10.4) podpisy dodatků k pachtovním 

smlouvám bývalého pozemku parc. č. 133/1 
dle nového geometrického plánu pro rozdělení 
pozemku č. GP: 620-232/2019. 

a) Dodatek k pachtovní smlouvě s panem 
P. P., a to o přidělení nového parcelního čísla 
1033/32 o rozloze 3226 m2 namísto původní, 
blíže specifikované části pozemku parc. č. 
1033/1 o rozloze 3800 m2 a o přepočtu a stano-
vení pachtovného dle nově stanovené výměry.

b) Dodatek k pachtovní smlouvě s panem 
V. M., a to o přidělení nového parcelního čís-
la 1033/35 o rozloze 462 m2 namísto původ-
ní, blíže specifikované části pozemku parc. č. 
1033/1 o rozloze 500 m2 a o přepočtu a stano-
vení pachtovného dle nově stanovené výměry.

(11.1) podpis smlouvy o zřízení práva stavby.
(11.2) prodej pozemku parc. č. 567/1, 

žadatelce paní H. N., bytem: Brno za cenu 
16.000 Kč.

(11.3) finanční podporu pro Charitní ošet-
řovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna 
v celkové výši 5.000 Kč

(11.5) finanční podporu na Charita Day 
Těšany v celkové výši 2.020 Kč

(13.) navýšení odměn jednotlivým členům 
zastupitelstva dle aktuálního nařízení vlády 
ČR na částku 3.245 Kč, a to s platností od 1. 3. 
2020.

(15.2) investiční strategii obce Vážany n. Lit. 
následovně:

A. Sociálka: Pasportizace objektu a jednání 
na MěÚ Slavkov o změně účelu pro využití 
objektu. Dále se bude postupovat s ohledem 
na vyřešení omezujících parametrů.

B. MŠ: Pasportizace budovy, získání rozpoč-
tu na modernizaci, s důrazem na řešení vytá-
pění objektu.

C. Seniorské bydlení: Vizualizace a studie 
návaznosti na zámeček, dílčí projekt vč. před-
běžného rozpočtu. Dále se bude postupovat 
s ohledem na vyřešení omezujících parametrů.

(15.3) budoucí odkoupení objektu bývalé 
konírny na pozemku parc. č. 59/2 od TJ Váža-
ny n. Lit. a pověřuje starostu na vyjednáním 
ceny, kterou předloží následně ke schválení 
na ZZO.

ZO bere na vědomí: 
(4.1) rozpočtové opatření č. 11 ze dne 27. 11. 

2019, které se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu.

(4.2) rozpočtové opatření č. 12 ze dne 11. 12. 
2019, které se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu.

(8.) zprávu o provedené inventarizaci 
majetku Obce Vážany nad Litavou k 31. 12. 
2019, s ohledem na prohlášení inventarizač-
ní komise, ve složení Mgr. Anna Pišová, pan 
Karel Škraňka a pan Ing. Jaroslav Řezáč, spo-

budeme realizovat další kroky vedoucí ke sta-
vebnímu povolení a výběru dodavatele tak, 
aby komplexní oprava budovy MŠ proběhla co 
nejdříve, snad už i do začátku školního roku 
2021. Termínově se vše bude odvíjet zejména 
od získání dotací.

Další nedokončenou stavbou, která si za-
sluhuje naši pozornost, je tzv. sociálka. U té 
se v současné době stále čeká na projektovou 
dokumentaci, kterou jsme byli nuceni nově 
objednat u jiného projektanta, jelikož ten pů-
vodní nám, i přes opakované urgence nebyl 
schopen projektovou dokumentaci vyhoto-
vit. Věc se navíc zkomplikovala zásahem ze 
strany stavebního úřadu, u kterého je v sou-
časné době požádáno o vydání dodatečného 
stavebního povolení. Po vypracování projek-
tové dokumentace a vydání stavebního povo-
lení snad již budeme moci zahájit stavební 
práce vedoucí k opláštění budovy, moderni-
zaci vytápění a ke změně užívání budovy. Re-
alizace bude opět záležet zejména na získání 
dotace, ale v tomto případě také na možnos-
tech provedení díla, které mohou být kom-
plikovány souhlasnými stanovisky majitelů 

sousedících pozemků a rovněž vyjádřeními 
dotčených orgánů. 

Z důvodů turbulencí v rozpočtovém určení 
daní, dle kterého naše obec dostává finance, 
budu připravovat rozpočet obce na r. 2021 
v duchu snížení příjmových a výdajových 
položek s koeficientem min. 0,9, což nás sice 
vrací zhruba o 1–2 roky zpět, ale vzhledem 
k tomu, že obec si vede finančně velice slušně, 
tak nemám obavy, že bychom nebyli schopni 
zafinancovat standardní práce na obci v ob-
lasti údržby, oprav a zvelebování obecního 
majetku. Na obecních účtech máme našetřeno 
zhruba 7,5 mio. Kč, což nám dává jistotu i pro 
realizaci plánovaných investic, samozřejmě 
však vždy pouze v kombinaci se získáním fi-
nančních prostředků z dotací či úvěrů se sní-
ženými úrokovými sazbami (nyní vč. PRIBOR 
okolo 0,5 %) nebo i ze zdrojů, které musíme 
postupně odhalovat a využívat.

Vážení občané, je těžké psát tento úvodník 
s lehkostí, jak bývalo v minulých letech, kdy se 
dění na obci zajišťovalo vždy více jak 70 kona-
nými akcemi. Letošní rok je poznamenán po-
většinou nedomyšlenými vládními opatřeními 

a překotně vydanými novými zákony, které 
ekonomiku našeho státu rozhodně nepodpo-
rují. Nelze se tedy divit, že současný stav vy-
tváří v lidech nejistotu a strach z budoucna.

Všem řádným občanům přeji do nového 
roku hodně zdraví, vnitřní klid v naší rozvinu-
té a zatím stále ještě demokratické republice, 
jistotu v sebe sama a s nadějí na lepší budouc-
nost, o kterou se budeme muset postarat my 
všichni společně. Naše obec, jako taková, vy-
tváří určitou životní oázu, kterou si musíme 
chránit. Chraňme si zejména naše životní pro-
středí, chraňme a udržujme vodní zdroje a po-
stupujme jistými racionálními kroky k osobní-
mu rozvoji a sebezdokonalování, ke kladnému 
působení na naše děti, k nastupující generaci 
a k našemu okolí.

Na závěr si dovolím popřát všem radostné 
prožití vánočních svátků, naprostou pohodu 
v období od Vánoc až do Silvestra a do nového 
roku zaslouženou spokojenost s žitím v naší 
obci a dobré mezilidské vztahy.

Těším se na další spolupráci v příštím roce. 
Jsem zde pro Vás! 

Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Slovo starosty
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lu s pracovníkem hmotně odpovědným za in-
ventarizovaný majetek, paní Hanou Urbano-
vou a panem Petrem Hégrem odpovědným 
pracovníkem za sklad, že inventarizace byla 
provedena v souladu s ustanovením zákona 
č.563/1991 Sb. o účetnictví a podle vyhlášky 
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a zá-
vazků a plánem, k provedení inventarizace, 
vzatého na vědomí na zasedání ZO Vážany nad 
Litavou dne 27. 11. 2019.

(9.) zavedení procesu, kdy starosta uděluje 
příspěvkové organizaci MŠ Vážany nad Lita-
vou ke každému účelově neurčenému peněž-
nímu daru souhlas k přijetí.

(12.) jednotlivé zprávy předsedů výborů 
a ukládá předsedům výborů vedení evidence 
případů a výsledků kontrol v osobní archivač-
ní složce. Zápis z kontroly finančního výboru 
se stává nedílnou součástí zápisu ZZO, jakož 
i další případné zápisy z jednání ostatních vý-
borů.

ZO neschvaluje: 
(11.4) finanční podporu pro oblastní charitu 

Rajhrad v celkové výši 3.100 Kč
(14.) mimořádnou odměnu ve výši dvojná-

sobku měsíční odměny starostovi obce za za-
stavení provozování skládky v katastru obce 
Vážany nad Litavou.

(15.1) připojení naší obce dne 10. 3. 2020 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 12/2020 
ze dne 27. 5. 2020

ZO schvaluje:
(6.2) účetní závěrku příspěvkové organizace 

MŠ k datu 31. 12. 2019, s ohledem na její prove-
dení dle § 4 odst. 8, písm. W, zákona č. 563/91 
Sb. o účetnictví a dle § 99 odst. 2 a § 102 odst. 4 
zákona č. 128/2000 o obcích ve znění pozděj-
ších předpisů v plném rozsahu.

(7.1) pronájem části pozemku parc. č. 638/6 
vedle objektu polního mlatu o výměře ca 200 
m2 (bude přesně vyměřeno) firmě Deplox s.r.o. 
za cenu 30.000 Kč ročně. ZO současně pověřu-
je starostu obce přípravou nájemní smlouvy 
s výpovědní lhůtou stanovenou na jeden mě-
síc, vratnou kaucí ve výši 20.000 Kč a ujedná-
ním o zajištění stálého pořádku na pronajatém 
pozemku. Smlouvu starosta předloží ke schvá-
lení na příštím ZZO.

(7.2) prodej dopravního automobilu AVIA 
20 Furgon firmě DOSMIL, s.r.o. za cenu 
28.000 Kč. Zastupitelstvo obce současně po-
věřuje starostu obce přípravou a uzavřením 
kupní smlouvy.

(7.3) prominutí dluhu ve výši 21.000 Kč, 
(nájemného za duben, květen a červen 2020) 
nájemkyni paní S. z důvodu trvání nouzové-
ho stavu v ČR po dobu delší jak dva měsíce 
a i za dobu bezprostředně následující.

(7.4) finanční dar ve výši 5.000 Kč pro LIN-
KU BEZPEČÍ.

(8.) podpis dodatku k pachtovní smlou-
vě bývalého pozemku parc. č. 1033/1, a to 
na pozemek parc. č. 1033/4 o výměře 891 m2, 
za cenu pachtu ve výši 312 Kč s panem P. P. 

(10.) realizaci investiční strategie (IS) na rok 
2020–2024, dle tabulky „Investiční strategie“, 
která je přílohou a nedílnou součástí zápisu 
ZZO, s periodickými rekapitulacemi stavu 
a objemu finančních prostředků obce pro další 
pokračování IS. V tuto chvíli souhlasí s realiza-
cí I. etapy – plánovaných činností na rok 2020. 

ZO bere na vědomí: 
(5.1) rozpočtové opatření č. 1 ze dne 2. 3. 

2020, které se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu ZZO. 

(5.2) rozpočtové opatření č. 2 ze dne 28. 4. 
2020, které se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu ZZO.

(6.1) zprávu o provedené inventarizaci MŠ 
k 31. 12. 2019, s ohledem na prohlášení in-
ventarizační komise, ve složení K. Škraňka, 
R. Němcová, E. Šimoníková, E. Matušů a M. 
Jašíčková, že inventarizace byla provedena 
v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb., 
o inventarizaci majetku a závazků a s plánem, 
k provedení inventarizace, schváleného ZO 
Vážany nad Litavou dne 27. 11. 2019.

(9.) jednotlivé zprávy předsedů výborů 
a ukládá předsedům výborů vedení evidence 
případů a výsledků kontrol v osobní archivač-
ní složce. Zápisy výboru pro kulturu a škol-
ství a zpráva výboru pro bezpečnost a pořá-
dek se stávají nedílnou součástí tohoto zápisu 
ze ZZO.

(11.2) pořádání akce HODY, ve dnech 22. 
a 23. 8. 2020, pokud toto dovolí situace v ČR.

(11.3) přesunutí akce Sjezd rodáků z letoš-
ního roku na rok 2021, přičemž předběžně 
stanovené termíny jsou 12. 6. 2021 nebo 19. 
6. 2021.

(11.4) informaci o rozsudku KS v Brně, 
stran potvrzení předběžného opatření od OS 
ve Vyškově o dočasné nemožnosti prodeje 
pozemku parc. č. 1854/1, kde vlastníkem je 
spolek Bike Park.

(11.5) možný nákup vodních zdrojů v kata-
stru obce.

ZO zplnomocňuje:
(11.1) starostu Ing. Václava Matyáše k účasti 

na valné hromadě Vodovody a kanalizace Vy-
škov a.s.

Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 13/2020 
ze dne 24. 6. 2020

ZO schvaluje:
(4.) účetní závěrku obce Vážany nad Lita-

vou, za r. 2019, v plném rozsahu. 
(5.) závěrečný účet obce a souhlasí s ce-

loročním hospodařením obce za r. 2019, a to 
s výhradou, kdy přijímá opatření k nápravě 
chyb a nedostatků vyplývajících ze zprávy 
přezkumu hospodaření za rok 2019.

(6.1) podpis smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene, č.: 1040018230/001 
– stavbu realizovanou pod názvem „Vážany 
nad Lit. úprava DS NN Méhes“, se společností 
E.ON Distribuce, a.s., na pozemku obce parc. 
č.: 142.

(6.2) podpis dodatku k nájemní smlouvě ze 
dne 23. 5. 2019 s firmou CETIN a.s. 

ZO bere na vědomí: 
(7.) jednotlivé zprávy předsedů výborů 

a ukládá předsedům výborů vedení evidence 
případů a výsledků kontrol v osobní archivač-
ní složce. Zápis výboru pro kulturu a školství, 
zpráva výboru pro bezpečnost a pořádek 
a zpráva předsedy výboru pro životní prostře-
dí se stávají nedílnou součástí tohoto zápisu 
ze ZZO.

ZO zplnomocňuje:
(8.) starostu Ing. Václava Matyáše k účasti 

na valné hromadě Respono a.s., konané dne 
28. 7. 2020.

Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 14/2020 
ze dne 12. 8. 2020

ZO schvaluje:
(4.1) podpis nájemní smlouvy č. 34N20/58.
(4.2) podpis nové nájemní smlouvy se spo-

lečností Nordic Telecom Regional, s. r. o., která 
se stala nástupní společností Plachetka a spol., 
spol. s. r. o. 

(5.) snížení nájmu na dolní hospodě od 1. 
9. 2020 do 31. 12. 2020 z původních 7.000 Kč/
měs. na 2.000 Kč/měs. 

(6.) z důvodu mimořádných opatření vyda-
ných Ministerstvem zdravotnictví ČR pořádání 
akce HODY 2020 na venkovních prostorách 
u dolní hospody

Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 15/2020 
ze dne 16. 9. 2020

ZO schvaluje:
(5.) navýšení pokladního limitu ze stávají-

cích 70.000 Kč na 100.000 Kč.
(7.) výplatu odměny za členství v kontrol-

ním výboru v roce 2018 panu Ing. Jaroslavu 
Řezáčovi ve výši 3.000 Kč. 

(8.1) na základě výběrového řízení dodava-
tele Petit atelier, s. r. o. na zakázku projektové 
dokumentace na MŠ za cenu 536.000 Kč bez 
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
o dílo.

(8.2) na základě výběrového řízení dodava-
tele Petit atelier, s. r. o. na zakázku studie zá-
mečku za cenu 213.000 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo.

(9.1) podpis Smlouvy o poskytnutí dotace č. 
JMK066145/20/ORR, ve výši 49.470 Kč, z roz-
počtu Jihomoravského kraje na podporu boje 
proti suchu, zadržení vody v krajině a násled-
nou péči o zeleň na území JMK v roce 2020.

(9.2) podpis Smlouvy o bezúplatném převo-
du vlastnického práva k nemovitým věcem č. 
UZSVM/BVY/2302/2020-BVYM.

(10.1) zařazení správního území obce Váža-
ny nad Litavou do územní působnosti integro-
vané strategie MAS Slavkovské bojiště na pro-
gramové období 2021–2027.

(10.2a) podpis dohody o zrušení předkupní-
ho práva jako práva věcného pozemku parc. č. 
1033/18 s manž. F.

(10.2c) podpis dohody o zrušení předkupní-
ho práva jako práva věcného pozemku parc. č. 
1033/11 s paní K. K.

(10.2d) podpis dohody o zrušení předkupní-
ho práva jako práva věcného pozemku parc. č. 
1033/13 s panem V. Č.

(10.2e) podpis dohody o zrušení předkupní-
ho práva jako práva věcného pozemku parc. č. 
1033/21 s paní Ing. K. S.

(10.3) poskytnutí daru TJ Vážany nad Lita-
vou ve výši 250 tis. Kč na výměnu topných tě-
les v sokolovně, za podmínek obdobných, jak 
bylo u opravy podlahy sokolovny, tentokrát 
s konkrétním zaměřením na reciprocitní akt, 
kdy pozemek pod sokolovnou bude návrhem 
na vklad na KÚ blokován pro Obec Vážany n.
Lit.

(10.4a) dotační příspěvek FC Vážany nad 
Litavou na činnost v r. 2020 ve výši 50 tis. Kč. 

(10.4b) dotační příspěvek FC Vážany nad 
Litavou na činnost v r. 2021 ve výši 200 tis. Kč. 

(12.1) aby AK š&b zahájila jednání o mož-
ném odkupu pozemku parc. č. 1854/1.

(12.2) pokračování realizace investiční stra- 
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Jak ve školce poznáváme díky pohádce celý svět
Na nový školní rok jsme se opravdu všichni 

těšili. Díky situaci, která nastala v jarním obdo-
bí, kdy jsme byli nuceni školku uzavřít, a tím 
jsme přišli o spoustu krásných zážitků a slu-
nečných dnů strávených ve školce s kamarády, 
bylo vítání v září o něco veselejší. Přivítali jsme 
nové kamarády, kteří už si ve školce zvykli 
a s těmi nejstaršími (předškoláky) začala pří-
prava na roli budoucího školáka. Postupně se 
budeme seznamovat s novým Školním vzdělá-
vacím programem s názvem „DÍKY POHÁDCE 
POZNÁM CELÝ SVĚT.“ Celý školní rok nás 
budou provázet nejznámější české pohádky, 
tematicky ke každému měsíci. Školní rok jsme 

začali s pohádkou O veliké řepě. 
Přirozeně a zábavnou formou se 
děti učí o proměnách v přírodě, 
získávají poznatky o všem, co se 
děje kolem nás. Hojně využíváme 
s dětmi možnost poznávat roz-
manité okolí Vážan nad Litavou. 
Děti jsou přirozené zvídavé a po-
byt v přírodě je velmi baví a obo-
hacuje. V dalších měsících, kdy 
už děti dobře poznají, jak ve škol-
ce vše funguje, paní učitelky 
připravují zajímavé a rozmanité 
aktivity spojené s dalšími pohád-
kami. Děti velmi dobře reagují 
a v každém týdnu na nich může-
me vidět pokroky, které jsou pro 
nás největší odměnou.

I přes některá omezení spojená s covi-
dem-19, která se měnila každým dnem, se nám 
podařilo zachovat provoz školky. Velké díky 
patří všem rodičům a rodinným příslušníkům 
za dodržování hygienických opatření.

V těchto dnech se připravujeme na vánoční 
období. Zdobíme stromečky, tvoříme ozdoby, 
zpíváme koledy a vánoční písničky. Naším zá-

měrem je, abychom si přípravu na to nejkrás-
nější období v roce skutečně užili, aby na nás 
dýchla atmosféra, která k Vánocům neodmys-
litelně patří. 

Chtěli bychom Vám popřát krásné Vánoce, 
plné pohody, spoustu zdraví. 

Moc se s dětmi těšíme, až se setkáme a potěší-
me vás písničkami a básničkami, které děti umí.

Radka Němcová, ředitelka MŠ

tegie obce Vážany n. Lit. v r. 2021, s přesahem 
do r. 2022 následovně:

A. MŠ: Rozpočet (DPS). Dotace, energetický 
posudek, průkaz. Veřejná soutěž dodavatelů. 
Realizace a dozor (stavební a autorský). 

B. Sociálka: Projekt pro provádění stav-
by, rozpočet (DPS). Dále se bude postupovat 
s ohledem na vyřešení omezujících parametrů.

(12.3) výstavbu garáži a dílenského zabez-

pečení pro pracovní skupinu v jiném prostoru 
ve vlastnictví obce.

ZO bere na vědomí: 
(4.1) rozpočtové opatření č. 3 ze dne 26. 6. 

2020, které se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu ZZO. 

(4.2) rozpočtové opatření č. 4 ze dne 15. 8. 
2020, které se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu ZZO. 

(6.) závěrečný účet DSO Ždánický les a Po-
litaví za rok 2019.

(11.) jednotlivé zprávy předsedů výborů a uklá-
dá předsedům výborů vedení evidence případů 
a výsledků kontrol v osobní archivační složce. 

ZO neschvaluje:
(10.2b) podpis dohody o zrušení předkupní-

ho práva jako práva věcného pozemku parc. č. 
1033/16 s Bc. M. M.
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Obecní knihovna ve Vážanech nad Litavou
Rok 2020 se zdál na svém počátku magic-

kým. Plným očekávání a tužeb. Bohužel asi 
předčil naše očekávání. Ne však v pozitivním 
slova smyslu. Rok 2020 je rokem Covidu-19. 
Nám se však v Obecní knihovně ve Vážanech 
nad Litavou podařilo, alespoň v čase mezi vl-
nami epidemie, zorganizovat či spoluorgani-
zovat několik velmi povedených akcí. Jednou 
z nich byl Koncert cimbálové muziky Omi-
čan 19. ledna 2020, kde jsme mohli zažít do-
znívající atmosféru Vánoc.

Dne 27. února 2020 se uskutečnila Relaxace 
v knihovně se Zbyňkem Sovíkem. Toto velmi 
příjemné a přínosné setkání s panem Sovíkem 
bychom, až nám to okolnosti dovolí, rádi zopa-
kovali. O termínu vás budeme včas informovat.

Další akcí byl 29. února 2020 Karneval 

v Obecní hospodě ve Vážanech n. Lit., který 
měl velký úspěch nejen u dětí, ale přišli se po-
bavit i dospělí.

Po těchto akcích následovala delší pauza 
zapříčiněná omezeními kvůli koronavirové 
epidemii, která byla ukončena prázdninovým 
Přívesnickým táborem. Ten se uskutečnil 
od 20. do 24. července 2020 v prostorách Obec-
ní knihovny a to již po čtvrté. Opět jsme měli 
nabitý program plný tvoření, her, knih a zába-
vy. Letos jsme nově spolupracovali s manželi 
Střelcovými, kteří provozovali Obecní hospo-
du ve Vážanech nad Litavou.

V září 2020 se nám podařilo ještě zorganizo-
vat Hrátky s pamětí s paní Zdenkou Adlerovou 
z Vyškovské knihovny K. Dvořáčka. Bohužel to 
vypadá, že to byla naše poslední letošní akce.

V knihovně se však dělo i něco jiného. Pro-
bíhala revize knihovního fondu, během kte-
ré nám do fondu přibyly některé nové tituly, 
s některými jsme se naopak museli rozloučit. 
Vyřazené knihy budou vám, našim čtenářům 
a samozřejmě i dalším zájecům k dispozici 
v obecní knihovně. Ráda bych na tomto místě 
poděkovala svým kolegyním Aleně Zobačové 
a Ludmile Pilátové za prima spolupráci a Staň-
ce Halamkové za její ochotu vždy pomoci.

Doufám, že rok 2021 bude o mnoho klidněj-
ší a dopřeje nám větší možnost setkat se na za-
jímavých společenských a kulturních akcích. 

Klidné svátky vánoční a mnoho zdaru 
do roku 2021 všem čtenářům za knihovnu 
a výbor pro kulturu a školství přeje 

BcA. Alena Stříbrná, DiS.

Údržba v obci a naše pracovní skupina pod obcí
Pracovní skupina fungující v naší obci je 

neodmyslitelnou součástí každodenního dění. 
Do její náplně patří ponejvíce údržba zeleně 
a obecního majetku, úklidové práce a stálá dis-
pozice našim občanům. 

Složení pracovní skupiny k 1. 12. 2020: pá-
nové Zdeněk Novotný, Petr Hégr, Milan Bulva 
a paní Jiřina Janečková s Alenou Stříbrnou.

Hlavní činnosti:
-  úklidy odpadkových košů a u všech kontejne-

rů v obci (1–2x týdně),
- úklidy a údržba na hřbitově (1x týdně),
-  úklidy zastávek, vč. důkladného zametení 

vně i uvnitř (1x týdně),
- úklidy sportovišť (2x měsíčně),

-  odvozy velkoobjemového odpadu (1x měsíčně),
-  sečení trávy (3–5x ročně a dle potřeby),
-  sečení sadů a travních velkoplošných pozem-

ků,
-  pálení a ukládání bioodpadu (4x ročně a dle 

potřeby),
-  kompletní zametání chodníků a komunikací, 

vč. odstranění plevelů (1–2x ročně a dle po-
třeby),

-  pletí záhonů a údržba okrasných ploch 
v obci,

- sezonní kácení a prořez stromů, úklid dřeva,
- sezonní odvozy vaků s listím,
-  obnova a údržba zeleně, vč. výsadby a dosad-

by stromů, 
- výsadba nových stromů a zeleně,

-  udržování prostředí okolo pomníku padlých,
-  a mnoho dalších věcí po celé obci a v jejím 

katastru.

Obecní pracovníci zajišťují povětšinou po-
řádek na obci a v jejím okolí, vždy ochotně 
pomohou občanům, zejména těm starším, 
s vyřešením jejich požadavků stran úklidu ve-
řejného prostranství či odvozu nepotřebných 
předmětů do sběrného dvora.

Obecní pracovníci přejí všem občanům krás-
né Vánoce a dobrý vstup do nového roku 2021.

Za vydatnou pomoc děkují všem občanům, 
kteří si pravidelně uklízí své okolí, předzahrád-
ky svých domů, chodníky a komunikace před 
domy.

Společenská kronika
Narození
2020
30. 1.  Alžběta Krajplová
27. 3. Eva Javorová
3. 8. Tobiáš Kopuletý
18. 10. Vanesa Suchá

Výročí
Diamantová svatba:
20. 8. Dobruška a Jiří Svobodovi

Jubilea (70, 75, 80, 85 a více roků věku)
Leden
86 let Božena Macháčová
85 let Marie Hanáková
70 let Josef Holub
87 let František Audy
70 let Vítězslav Černík

Únor
75 let Vlastimila Hložková

Březen
80 let Josef Vykoukal
91 let Helena Oujezdská
70 let Ilona Řiháková
87 let  Josefka Matyášová
75 let Jitka Podešvová

Duben
88 let Radmila Roubalová
80 let Alois Raušer

Květen
92 let Marie Babušíková 

Červen
70 let Svatopluk Chlup

Červenec
86 let Cyril Krča
86 let Leopoldina Michálková
75 let Lubomír Cenek
89 let Anna Lábrová
85 let Ivanka Cigánková

Srpen
93 let Marie Kučerová
70 let Vlastimil Krejčíř
87 let Václav Matyáš

Září
87 let Lydie Lelitovská
90 let Jana Hrabovská
93 let Ludmila Růžičková
75 let Marie Jarošová
75 let Mária Mojzesová
88 let Lidmila Kosíková
91 let Věra Dobrovolná

Říjen
70 let Marie Žouželová

Listopad
87 let Jan Dostal
75 let Marie Brumlová
70 let Marie Friedlová

Prosinec
75 let Jindřiška Kučerová
94 let Marie Nádeníčková

Úmrtí
2019
24. 12. Anna Šubrtová (98 let)

2020
1. 2. Josef Žoužela (73 let)
18. 3. Pavel Říhák (72 let)
14. 5. Františka Hofírková (90 let)
21. 5. Marie Jeřábková (87 let)
15. 8. Věra Hrabovská (88 let)
1. 9. Petr Brezovský (43 let)
23. 10. Ludmila Růžičková (93 let)
29. 10. Josefka Matyášová (87 let)
3. 11. Lubomír Zborovský (63 let)
28. 11. Miroslav Babušík (64 let)
4. 12. Lubomír Cenek (75 let)
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Česko zpívá koledy
Ve středu 11. prosince 2019 jsme se přes-

ně v 18 hodin sešli na autobusové zastávce 
ve Vážanech nad Litavou u krásně osvětle-
ného vánočního stromku, abychom si již 
poněkolikáté zazpívali společně vánoční 
koledy.

Tato tradice vznikla na západu Čech za pod-
pory Deníku z vydavatelství Vltava Labe Media 
a to v roce 2011. 

Letos tedy celé Česko zpívá již po deváté. 
Sešlo se nás bezmála 60 nejen proto, abychom 
zazpívali krásné vánoční koledy, ale také jsme 

minutou ticha uctili památku obětí z ostravské 
fakultní nemocnice. Bohužel i toto je součástí 
dnešní reality.

Ale nemůžeme a ani nechceme být smutní, 
už proto, že nás obklopují děti a těch přišlo 
opravdu hodně. Už se asi těší na Ježíška.

Chtěla bych teď poděkovat nejen všem ma-
lým i velkým zpěvákům, ale i našemu hudeb-
nímu doprovodu Veronice Nezhybové a sest-
rám z T. J. Sokol za občerstvení a spolupráci 
na dnešním setkání.

Za organizátory: A. Stříbrná

Setkání spolků Vážany n. Lit. 2019
Na den 6. 12. 2019, v 18:00 hod. svolal sta-

rosta obce zástupce místních spolků a občany, 
kteří se svojí aktivní činností prezentují, jako 
organizátoři nejrůznějších akcí v obci Vážany 
nad Litavou, na společné setkání, které pro-
běhlo v horní hospodě.

V úvodu provedl starosta vyhodnocení čin-
ností a aktivit v r. 2019, s výhledem do kon-
ce roku a vyzval přítomné, aby se následně 
ve svých příspěvcích sami vyjádřili, jak vníma-
jí dění na obci a co plánují v r. 2020.

Konstatoval, že v naší obci se díky obětavým 
organizátorům různých akcí děje mnoho zají-

mavého, co dává ostatním 
občanům podnět k účasti 
na konaných akcích a tento 
bohatý kulturní a sportovní 
program spojuje přítomné 
do občanské jednoty, která 
je velice žádoucí a přínos-
ná.

Starosta poděkoval 
všem přítomným zástup-
cům spolků a aktivním 
jednotlivcům, za oběto-
vání jejich volného času, 
který věnují ve prospěch 
občanů, a konstatoval, 
že r. 2019 sice neaspiru-
je na rekord co do počtu 
pořádaných akcí (tím asi 
zůstane r. 2018), ale akce se zkvalitňují a vy-
značují se prvky tradičního pojetí.

Předeslal, že v r. 2020 bude pro naši obec 
stěžejní akcí (po více jak 25 letech) konání 
sjezdu rodáků. A právě o této velké akci se 
dlouho debatovalo a zároveň již na tomto se-
tkání byly rozdělovány úkoly.

Cíl setkání spolků a aktivních občanů spo-
číval v tom, že se sešli ti lidé, kteří udávají 
kulturní, společenský, duchovní a sportovní 

rytmus v obci, aby se podělili o svoje poznatky 
s kolegy z jiných spolků a společně „táhli“ dál 
dění v naší obci.

Všichni přítomní následně diskutovali a vzá-
jemně se informovali o tom, jaké akce, kdo v r. 
2020 bude pořádat.

Na závěr, jako poděkování za aktivitu všech 
zúčastněných a za jejich práci pro obec a obča-
ny, bylo servírováno malé občerstvení.

Komentář. Ing. V. Matyáš

Adventní tvoření pro děti 
a (pra)rodiče

V obecní knihovně v pondělí 9. 12. 2020 
pokračovala další část tvoření, tentokrát s ad-
ventní tématikou.

Děti se vždycky na tvoření těší a se zau-
jetím vytváří velmi zajímavá „dílka“. Děti se 
snažily dodržet zadání, ale jako vždy, ve zby-
lém čase, vznikaly různé kreativní kompo-
zice.

Na našem tvoření je nové to, že se přijdou 
podívat i dospělí, kteří si mohou s námi něco 
vyrobit nebo si vypůjčit, či vrátit, knihy.

Za organizátory: L. Pilátová
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Vánoční 
koncert 

V sobotu 14. 12. 2019 se uskutečnil Vánoč-
ní koncert, který se již stává tradicí v naší 
obci.

Tentokrát k nám zavítala krojovaná DH 
Sokolka ze Šakvic.

Po 15 hodině začali přicházet první ná-
vštěvníci a než v 16 hodin koncert začal, 
jich přišlo 63. A jak je u vánočních koncertů 
zvykem, v první části zazněly lidové písně 
a ve druhé známé i méně známější koledy. 
Čas rychle ubíhal a po dvou hodinách se při-
blížil konec.

Jsme rádi, že jsme přispěli ke krásně pro-
žitému adventnímu odpoledni a že si ho 
všichni v tom předvánočním shonu užili, což 
dokázali dlouhým potleskem na závěr.

Komentář: Marie Zachovalová

Tekutý kapřík Vážany n. Lit. 2019
Štědrý den ve Vážanech n. Lit. byl opět ve znamení setká-

ní místních občanů a přátel u vánočního stromu na návsi.
Akce byla zahájena v 12.00 hod. a servírována byla 

čočková polévka, vánoční punč pro dospělé a vánoční 
punč pro děti. Příprava výše uvedených dobrot byla zcela 
v gesci manželů Marie a Vítka Zachovalových, kteří pod 
hlavičkou ČZS zajistili vše potřebné, a právem jim za to 
přináleží velký dík. Občané si opět přinesli různé vzorky 
pálenek, likérů a vín na ochutnávku a doplnili tím vzorky 
starostovy meruňkovice. Do ochutnávky patřilo i občany 
přinesené cukroví. Srdečná, přátelská a sváteční atmosféra 
vánočního dne trvala zhruba do 14.00 hod.

Poté se občané začali pomalu rozcházet do svých domo-
vů, aby si připravili štědrovečerní pokrmy a zažili rozdává-
ní dárečků pod vánočními stromečky ve svých domovech.

Počet návštěvníků byl odhadován na 120 příchozích.
Setkávání občanů na takovýchto akcích je společensky 

velmi prospěšné. Bohužel rok 2020 nepřeje pořádání tako-
vých setkání občanů, kterým sociální kontakt s přáteli a zná-
mými jednoznačně chybí.

Zájezd do termálních lázní
Do termálních lázní v Mosonmagyaróváru 

jsme se vydali v pondělí 16. 12. 2019 o půl šesté 
ráno z vážanské autobusové zastávky.

Bylo nás celkem osm účastníků a už po de-
váté hodině jsme měli možnost znovu relaxo-
vat a užívat si všechno co termální lázně na-
bízejí. V lázeňském areálu nebývá v pondělí 
tolik návštěvníků, takže jsme v pohodě využí-
vali sedací bazény, krytý plavecký bazén s lé-
čebnou termální vodou, nebo relaxační zónu 
s vířivkami. Několikrát jsme se sešli na dobré 
kávě, pití a jídle.

Ve fotogalerii na webu najdete několik ob-
rázků toho, jak v současné době některé pro-
story lázní vypadají. Jaká bude konečná po-
doba těchto oblíbených lázní, to se dozvíme 
příště, protože opravy stále ještě probíhají.

Vraceli jsme se příjemně unavení a odpo-
čatí a nejen v samotných prostorách lázní, ale 
i celou zpáteční cestu jsme si mohli vychutnat 
všudypřítomnou vánoční atmosféru.

Zapsala: L. Pilátová

Závěrečné tvoření 
v knihovně

Ve čtvrtek 19. prosince odpoledne byla po-
slední možnost si v knihovně vyrobit malý 
dárek, nebo přáníčko.

K vánoční atmosféře přispěla nejen výz-
doba naší knihovny, ale i možnost ochutnat 
vánoční cukroví, nebo si prohlédnout netra-
diční vánoční stromeček.

Kdo přišel později, tak jako já, zastihl je-
nom ty nejmenší a nejpilnější účastníky, jak 
jim uklízení šlo od ruky. Byla využita i mož-
nost vypůjčit si nějakou knihu, protože ne 
vždy nám nějakou Ježíšek nadělí. Na Vánoce 
by nám nemělo chybět dobré čtení.

Jestli sáhneme po detektivce, románu či se 
necháme inspirovat novými recepty, to už je 
opravdu jen na každém z nás.

Všichni, co pro vás akce v knihovně při-
pravovali, děkují za přízeň.

Zapsala: L. Pilátová
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„Okolo Vážan cestička“
Další z vycházek s názvem „Okolo Vážan 

cestička“ se uskutečnila v pátek 27. 12. 2019 
a jako tradičně začínala na hlavní autobusové 
zastávce. Sraz byl v 10.00 hodin.

Přivítala nás, jako obvykle, paní Staňka 
Halamková, která nás seznámila s naší dneš-
ní trasou. Vzhledem k tomu, že bylo po dešti 
dost blátivo, byl průběh naší vycházky trochu 
pozměněn.

Na fotografiích na webu můžete vidět, jak 
probíhalo naše dvouhodinové putování a co 
všechno jsme měli možnost vidět. Ušli jsme 
v naprosté pohodě více než 7 kilometru.

Krátce po dvanácté hodině jsme všichni 
dorazili k budově MŠ, kde na nás v knihovně 
čekalo malé pohoštění. Tohoto využily hlav-
ně děti, které prostředí knihovny znají a tak 
u čaje a sladkostí jsme společně zhodnotili 

nejen samotný výšlap, vánoční dárky, ale 
zavzpomínali na společné chvíle zde prožité 
v minulých letech.

Než jsme se rozešli, což bylo kolem půl dru-
hé odpoledne, nakoukli jsme, co se pro naše 
nejmenší zlepšuje v prostorách mateřské školy.

Za spokojené účastníky všem organizáto-
rům děkuje 

L. Pilátová

Turnaj ve stolním tenise
V pátek 27. prosince 2019 se uskutečnil tra-

diční povánoční turnaj ve stolním tenise.
Zúčastnilo se 11 hráčů a to 7 z Vážan nad 

Litavou, 2 z Brna a 2 z T.J. Tatran Hrušky.
Hrálo se systémem „každý s každým“, což 

je přehledně vidět na soupisce hráčů ve foto-
galerii.

Vítězem turnaje se stal Tomáš Frýb, na 2. 
místě Roman Šamšula a na 3. Vladimír Paseka. 
Všichni jsou hráči T. J. Vážany nad Litavou.

Po oblíbené čtyřhře se účastníci přesunuli 
do restaurace Sokolovna, aby se v jejím salon-
ku zúčastnili vyhlášení výsledků a následného 
přátelského posezení s občerstvením.

Za T. J. Vážany n. L. František Dvořáček
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Silvestr v knihovně
Poslední den v roce 2019 ožila i obecní 

knihovna, která po celý rok nabízela čtenářům 
i všem občanům obce různorodé akce.

Na každou akci dorazilo v průměru 13 
účastníků, což je počet, který dětem zaručuje 
dost prostoru pro jejich fantazii při tvoření. 
Děti v naší knihovně, ať je jakákoliv akce, před 
nebo po ní, stejně skončí u kreslení, malování, 
vystřihování, nalepování a vybarvování.

Dospělí se pak mohou věnovat různým ak-
tuálním tématům a mohou probrat své pod-

něty a připomínky, jak s členkami VKŠ, tak 
i s knihovnicí, protože téměř na každé akci 
v knihovně, jsou všechny čtyři přítomny.

V úterý 31. 12. 2019 se od 13.00 hodin při 
kávě, cukroví, chlebíčcích a jednohubkách tro-
chu hodnotilo, trochu tvořilo, trochu povídalo 
a trochu plánovalo.

A než jsme se ve tři hodiny odpoledne ro-
zešli, tak ti odvážní z nás se i zvážili, aby vě-
děli, jestli do svých novoročních předsevzetí 
mají zahrnout i ztrátu nějakého toho deka, 

které snad, přes letošní vánoční svátky, na-
brali.

Každý odcházel s nějakým dárkem, za které 
sponzorům velmi děkujeme.

V závěru jsme si popřáli do nového roku 
2020, který začne za několik málo hodin, pev-
né zdraví, spokojenost, štěstí a spoustu času 
a hodně akcí, na kterých bychom se mohli zase 
společně setkávat.

To samé přejeme všem občanům naší obce.
Za VKŠ: L. Pilátová

Vánoční šachový a karetní turnaj
V období mezi vánočními svátky r. 2019 

a Silvestrem se v horní hospodě konaly dva tra-
diční turnaje, které organizuje a dlouhé roky 
zaštiťuje pan Emil Novotný.

Šachový turnaj byl pořádán dne 27. 12. 2019 
pro všechny kategorie hráčů v pohostinství 
Sokolovna. Turnaje se zúčastnilo 20 šachistů 
z blízkého i vzdáleného okolí. Dva hráči patřili 
do kategorie mládež a dva do kategorie od 15 
ti do 18 let. 

Poděkování patří Vítu Vykoukalovi, který se 
již třetím rokem ujímá role rozhodčího a jako 
vedoucí šachového kroužku na DDM ve Slav-

kově u Brna pomohl k propagaci našeho turna-
je a také k růstu úrovně hry v šachu na turnaji. 

Karetní turnaj byl na programu následují-
cí den, tj. 28. 12. 2019 a zúčastnilo se ho 12 
„karbaníků“, kteří hráli ve dvou úrovňových 
skupinách. 

Přikládáme ještě poděkování pořadateli: 
„Milí přátelé, vážanští šachisté Vám děkují 

za sponzorský dar, kterým jste pomohli ke zvý-
šení atraktivity šachového turnaje ve Vážanech 
n. Litavou. Šachu zdar.“ Novotný Emil 

Výsledkové listiny obou turnajů přinášíme 
níže v tomto článku.

Konečné pořadí Šachového turnaje 2019 Ko-
nečné pořadí – Karetní hra „66“ 
1. Štrůblík Martin ......................................6,5
2. Duda Jiří  ...............................................5,5
3. Mezovský Stanislav ..................................5
4. Netopil Martin  ......................................4,5 
5. Tesák Roman  ........................................4,5
6. Paulík Karel  .............................................4
7. Musil Vladislav  .........................................4
8. Novotný Luděk  ........................................4
9. Kropáček Roman  .....................................4
10. Mixa Martin  ........................................3,5
11. Vykoukal Vít  ..........................................3
12. Merta Miroslav  .......................................3
13. Dvořák Jakub  .........................................3
14. Novotný Emil  .........................................3
15. Zborovský Lubomír  ...............................3
16. Kachlík František  ...................................3
17. Robeš Vojtěch  .........................................2
18. Mixa František  .......................................2
19. Gottwald Karel  .................................... 1,5
20. Zborovský Štěpán  ..................................1

Skupina A
1. Cenek Miloslav  ........................................4
2. Krejčíř Vlastimil  .......................................3
3. Partyka Miroslav  ......................................3
4. Hoffman Jiří  ............................................2
5. Jochman Josef  .........................................2
6. Bayer Milan  .............................................1

Skupina B
1. Novotný Emil  ...........................................5
2. Boleslav Josef  ..........................................5
3. Hégr Petr  .................................................3
4. Novotný Luděk  ........................................2
5. Kolejka David  ..........................................1
6. Boleslav Svatomír  ....................................0

VH SDH Vážany n. Lit. 2020
Sobotní odpoledne 4. ledna 2020 bylo zvo-

leno jakožto termín konání valné hromady 
SDH Vážany nad Litavou. Již před 16 hodi-
nou, na kterou byl stanoven začátek jednání, 
se začala plnit výcviková místnost sestrami 
a bratry z jednotek patřících do okrsku Hostě-
rádky-Rešov.

Poté, co dorazil poslední člen vážanské 
jednotky, který dovršil požadovaný usnáše-
níschopný počet účastníků valné hromady, 
přivítal znovuzvolený velitel jednotky Jiří 
Moškvan všechny přítomné a zahájil schůzi.

Prvním přednášejícím byl staronový staros-
ta sboru Pavel Přerovský, který nás seznámil 
s aktivitami sboru a zároveň přečetl zprávu 
i za omluvného hospodáře, ve které nás sezná-
mil s finanční stránkou sboru.

Následovaly přednesy týkající se aktivit 
mladých hasičů, kontrolní komise a především 
plán práce na rok 2020.

Důležitým bodem jednání byla volba nové-
ho vedení sboru. Jak jsem již výše zmínila, sta-
rostou sboru zůstává Pavel Přerovský a velite-
lem Jiří Moškvan. Nově bude funkci jednatele 

vykonávat Jana Kozlíčková, hospodářem sbo-
ru se stává Petr Smejsík, kontrolním orgánem 
byl zvolen František Žoužela a tajemníkem 
sboru Štefan Méhes. Ten nahrazuje ve funkci 
Petra Hégra, kterému celý HSZ Vážany nad Li-
tavou děkuje za dlouholetou a poctivou práci 
pro sbor a ve výboru SDH a děkuje i za jeho 
aktivní přístup při budování hasičské zbrojni-
ce až do současného stavu, která je chloubou 
našeho SDH.

V diskusi jsme vedle drobných výtek vy-
slechli i chválu především k práci sboru 
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Tříkrálová sbírka 2020
Celkem 26.166 Kč, to je částka, kterou vy-

braly čtyři skupiny dobrovolníků, které se dne 
11. 1. 2020 vydaly ve Vážanech n. Lit. do akce 
Tříkrálová sbírka 2020. Organizátorky akce 
opět standardně obešly s očíslovanými kasič-
kami v dopoledních hodinách celou naši obec.

Pro porovnání – v r. 2019 byla vybrána část-
ka 23.413 Kč a v r. 2018 částka 21.605 Kč. Le-
tošní vybranou částku předá pověřená osoba 
obce pí L. Nováková přímo pracovnici Charity 

Hodonín, aby se peníze dostaly na určené mís-
to, odkud budou pomáhat potřebným lidem.

Poděkování patří všem občanům, kteří při-
spěli, byť i malou částkou a poděkování patří 
rovněž děvčatům, která příspěvky vybrala – 
jmenovitě: M. Gottwaldová, S. Halamková, J. 
Lopatková, H. Hofírková, M. Paseková, E. Ši-
moníková, E. Krčová, M. Novotná a L. Nová-
ková.

Komentář: V. Matyáš

Zpívání u jesliček
Společenství dětí a rodičů z farnosti Šaratice 

uvedli v kostele sv. Bartoloměje ve Vážanech nad 
Litavou dne 5. 1. 2020 Zpívání u jesliček.

Úvodní slovo přednesl duchovní správce vážan-
ské farnosti P. Petr Pavel Severin, O. Praem, který 
přivítal nejen děti a jejich doprovod, ale i všechny 
přítomné. Děti zazpívaly a zarecitovaly všem dobře 
známé koledy a písně např. Tichá noc, Jak si krásné 
neviňátko, V půlnoční hodině a další. Zpěv a recita-
ci s dětmi nacvičila Míša Cenková a Katka Palečko-
vá, která zároveň hrála na violu. Na housle zahrál 
Vojta Paleček a na flétnu Anežka Palečková.

Zpívání u jesliček se zúčastnilo celkem 60 diváků. 
Na závěr tohoto cca hodinového zpívání si všichni 
společně zazpívali píseň „Narodil se Kristus Pán“.

Ing. Jaroslav Řezáč

s dětmi. I pro ně za významné pomoci obce 
získala jednotka nový dopravní automobil, 
který bude velkým přínosem pro další rozvoj 
našeho sboru. Přízeň obce a jejího starosty 
k našemu sboru byla na schůzi vyzdvižena 
zejména hosty ze sborů z okolních obcí, a to 
zcela zaslouženě, neboť ne každý sbor má tak 
dobrou spolupráci a podporu od obce, ve kte-
ré působí.

V roce 2020 nás čeká spousta práce, nových 
věcí, zkušeností a především výzev. Těšíme se 
nejen na ně, ale i na setkání se spoluobčany 
na Soutěži ve vaření kotlíkových gulášů, ha-
sičských závodech či jiných veřejných akcích, 
kterých se účastníme.

Do nového roku si popřejme mnoho zdraví, 
úspěchů a energie, abychom vše zvládli.

Sv. Floriáne, stůj při nás!
Komentář: Alena Stříbrná

Koncert cimbálové muziky 
OMIČAN a hosté

Nedělní podvečer s datem 19. ledna 2020 
se v nově vymalovaném sále Obecní hospo-
dy nesl v duchu vánočních svátků. Zní to 
neobvykle, ale opravdu jsme se na koncertě 
cimbálové muziky Omičan a hosté přenesli 
zpět do období vánoc.

První část koncertu byla koncipována jako 
příběh o Ježíškovi, jeho rodičích Josefovi 
a Marii, který byl vždy doplněn o tematickou 
koledu z Moravy, Slezska i Čech. V druhé čás-
ti jsme vyslechli další, převážně méně známe 
či již téměř zapomenuté koledy, které si se 
zaujetím vyslechlo bezmála 80 návštěvníků.

Jsme rádi, že všichni posluchači byli spo-
kojeni. Jedinou výtkou, kterou jsme od ně-
kterých vyslechli, bylo to, že koncert mohl 
být delší, protože se tak moc líbil. Slibujeme, 
že to příště napravíme. Nebyl to totiž jistě 
koncert poslední, ale naopak první v řadě 
dalších. Již nyní se těšíme na shledanou.

Za Sleťáky a VKŠ: Alena Stříbrná
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Sokolský turnaj v pexesu
Rok se s rokem sešel a již podruhé jsme se 

setkali u stolů, které se na sobotní odpoled-
ne, 25. ledna 2020, proměnily ve stoly hráč-
ské. V obecní knihovně ve Vážanech n. Lit., 
se sešlo 17 dětí, které si přišly zahrát pexeso 
a zvítězit.

A kde se vzalo slovo PEXESO? V druhé polo-
vině šedesátých let uváděla Československá te-
levize soutěžní hru scenáristy J. Dietla Pekelně 
se soustřeď. Karetní hru na podobném princi-
pu následně (přibližně v roce 1965) vydalo na-
kladatelství Pressfoto, které ji v dalších letech 

vydávalo v mnoha tema-
tických mutacích. První 
vydané pexeso obsahova-
lo 32 párů fotografií z teh-
dy populárního filmu Po-
klad na Stříbrném jezeře. 
Za tvůrce se považuje 
výtvarník Zdeněk Princ. 
Aby nebylo nutné poři-
zovat licenci za původní 
název televizní soutěže, 
vznikl akronym PEXESO 
(písmeno K bylo nahra-
zeno atraktivnějším X). 
Informace byly čerpány 
z wikipedia.org

Účastníci turnaje byli rozdělení dle věku 
do čtyř kategorií, a to do 6. let, 7–8 let, 9–10 let 
a 11 let a starší. Doprovodili je i „dospěláci“, 
kteří využili volné chvíle nejen k příjemným 
rozhovorům, ale i ke čtení či dokonce k přijetí 
výzvy od dětí, aby změřili své sílí ve hře, jejíž 
historie sahá až do středověkého Japonska. 

Turnaj měl samozřejmě i své vítěze. Těmi 
sice byli všichni zúčastnění, protože překonali 
především sami sebe, ale došlo i k poměření 
pamětí. Takže v kategorii do 6 let zvítězila Jo-
sefína Stříbrná, kategorie 7-8 let měla jakožto 
vítěze Elišku Stříbrnou, kategorii 9 a 10 let 
opanoval Rudolf Stříbrný a mezi staršími 11 let 
zvítězil Václav Halamka.

Děkujeme všem zúčastněným za velmi pří-
jemné odpoledne strávené nejen hrou, ale i vý-
borným pohoštěním (díky pekařkám) a pří-
jemnou společností.

Vzniká nám příjemná tradice. Těšíme se 
zase za rok. 

Za T. J. Sokol Vážany n. Lit. A. Stříbrná

VHS ČSCH Vážany n. Lit. 2020
Dne 25. 1. 2020 se konala v 16:00 hod., 

v chovatelské klubovně, výroční hodnotící 
schůze ČSCH.

Pánové E. Novotný a P. Piše ml., přednes-
li referáty o činnosti v r. 2019 a plán činnosti 
na r. 2020. Následně R. Hložek přednesl zprá-
vu o hospodaření spolku a F. Friedl zpravil pří-
tomné o výsledku z revizní komise.

Ze zpráv uvádíme několik zajímavostí:
•  Kdo nejvíce vystavuje na výstavách v ČR: Fi-

lip a Vojtěch Friedlovi.
•  Další úspěšní vystavovatelé:V. Šimoník, 

A. Lelitovský, E. Novotný, M. Kočovský 
(z Kobeřic) P. Piše (už i se synem Petrem).

•  Členská základna ČSCH Vážany n/Lit: 
Po dnešním přijetí dvou chovatelů - 16 členů.

•  Přesně před 40 lety byla v naší obci založena 
ZO ČSCH: Z původní třicítky zakládajících 
členů zůstali v současné ZO ČSCH Vážany 
n. Lit. už jen 3 členové, a to E. Novotný, O. 
Fuksa a A. Lelitovský.

Statistiky Vážanského jarmarku a burzy DZ:
•  2016: vystaveno 1 170 ks zvířat, z nich pro-

dáno 420 ks, účast 77 stánkařů, návštěvnost 
731 lidí

•  2017: vystaveno 240 ks zvířat, z nich prodá-
no 105 ks, účast 55 stánkařů, návštěvnost 
269 lidí

•  2018: vystaveno 871 ks zvířat, z nich prodá-
no 316 ks, účast 42 stánkařů, návštěvnost 
480 lidí

•  2019: vystaveno 481 ks zvířat, z nich prodá-
no 218 ks, účast 42 stánkařů, návštěvnost 
440 lidí

ČSCH zajišťuje již po dlouhé roky tradiční 
Vážanský jarmark, spojený s burzou drobného 
zvířectva, který se letos bude opět konat pouze 
v jednom termínu, a to 9. 2. 2020.

Děkujeme vážanským chovatelům za repre-
zentaci naší obce na chovatelských výstavách.

Komentář: Ing. Václav Matyáš

Přednáška – Prevence v zimním období
V úterý 21. 1. od 15.30 hodin patřila 

obecní knihovna MUDr. Evě Špatné 
a účastníkům přednášky, která měla 
název „Prevence v zimním období“.

V úvodu besedy ale došlo 
i na osvětlení všech změn v ordi-
naci, kde po mnoho let působila 
MUDr. Blanková, která byla i obvodní 
lékařkou občanů Vážan nad Litavou.

Hovořilo se nejen o zdraví, pre-
venci, pravidelných prohlídkách, 
očkování, nových trendech v léčení, 
ale i o novinkách v „lékařské adminis-
trativě“, což jsou například e-nescho-
penky, které jsou pacientům vystavo-
vány od ledna 2020.

V závěru přišlo i na dotazy, týkající 

se problémů s tlakem, cholesterolem, 
klouby, nadváhou nebo byly probrány 
různé situace, které mají vliv na zdra-
ví člověka v průběhu jeho života.

MUDr. Špatná nám změřila tlak, 
který měla většina z nás zvýšený. 
Mohlo to být vypitou kávou, nebo 
vzrušením z nových a zajímavých 
informací. Každopádně se na kontro-
lu tlaku vypravíme co nejdříve… Pro 
jistotu…

Děkujeme MUDr. Evě Špatné za její 
odborný výklad, její trpělivost a opti-
mistický přístup k životu, který je 
nejen velmi nakažlivý, ale i velmi pro-
spěšný v životě každého z nás.

Za VKŠ: Ludmila Pilátová
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Vážanský jarmark a burza ČSCH

Dne 9. 2. 2020 pořádali chovatelé ve spolu-
práci s Obcí Vážany n. Lit. jarmark a prodejní 
výstavu drobného zvířectva. Počasí celé akci 
přálo a počet návštěvníků se byl stejně, jako 
vloni na hranici 450 příchozích. Na jarmarku 

bylo účastno 31 trhovců, o jejichž zboží byl ze 
strany návštěvníků poměrně velký zájem.

Chovatelé vystavovali králíky (42 ks vysta-
veno/42 ks prodáno), holuby (64/14 ks), drů-
bež (101/74 ks), morčata (18/15 ks) a exotické 
ptactvo (115/36 ks). Celkem bylo vystavováno 
téměř 350 ks zvířat. Dále se prodávalo v tržni-
ci, kde šlo mimo budky, košíky, metle a pra-
covních oděvů na odbyt zejména krmení pro 
domácí chovy.

Prodej probíhal dle stanovených pravidel 
a výše uvedený objem svědčí o obchodním zá-
jmu vystavovatelů i kupujících.

Akce byla povedená, se zájmem míst-
ních občanů a s účastí přespolních nadšenců 
do chovatelství...

Komentář: Ing. Václav Matyáš

Obecní ples Vážany n. Lit. 2020
Dne 7. 2. 2020 se ve Vážanech nad Litavou 

konal v pořadí již 6. Obecní ples.
Letošní ročník byl účastníky plesu hodno-

cen jako velmi podařený. Dá se hovořit o ra-
dostné a pohodové akci, která byla okořeně-
na vystoupením profesionálního bublináře 
a klauna Petra Rollera z Kroměříže.

Hudební a pěvecké vystoupení osvědčené 
hudební skupiny „Karel Gott revival Morava“, 
bylo přijato návštěvníky plesu s ohromným 
nadšením a velkou chutí do tance, a to již 
od první taneční série. Obecního plesu se zú-
častnilo ca 140 hostů, účinkujících a obsluhu-
jících, kteří si užívali tančení a výborné hudby. 
Bohatá tombola, kde bylo celkem 165 kusů cen, 
byla rozdělena do malé a velké tomboly (hlavní 
výhrou byla letos automatická pračka Philco).

Obec Vážany nad Litavou pokračuje nadá-
le v obnovené tradici konání obecních plesů, 
a i když se letošní počet návštěvníků od mi-
nulých plesů příliš neliší, došlo přece jen jisté 
změně, spočívající v omlazení návštěvnického 
osazenstva plesu. 

Bylo velmi potěšující, pohlédnout do roz-
tančeného sálu a uzřít společensky oděné teen-
agery, kteří si plnými doušky užívali plesového 
dění. Stárci z r. 2019 přišli „zatrénovat“ a jistě 
zůstanou věrni svému stárkování i v letošním 

roce 2020. Závěrem ještě poděkování všem 
sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly 
a rovněž i poděkování týmu obsluhy na dolní 
hospodě.

Komentář k akci: Ing. Václav Matyáš

VČS ČZS Vážany n. Lit.
Dne 8. 2. 2020 se uskutečnila v sále Obec-

ní hospody výroční členská schůze ZO ČZS 
Vážany nad Litavou.

Z celkového počtu 34 členů se výroční 
členské schůze zúčastnilo 28 členů. Ostatní 
byli omluveni.

Členskou schůzi zahájila paní předsedky-
ně Jarmila Černáková, která přivítala jak pří-
tomné členy svazu, tak naše hosty, kterými 
byli předsedkyně ÚS ČZS Vyškov paní Kate-
řina Štouračová a starosta obce Ing. Václav 
Matyáš.

Ing. Jaroslav Řezáč zhodnotil rok 2019 
a přednesl plán činnosti na rok 2020, kde 
kromě již tradičních akcí (19. ročník koštu 
slivovice, který se uskuteční 7. 3. 2020 a vá-
noční koncert naplánovaný na 12. 12. 2020) 
je chystaný sjezd rodáků.

Paní Marie Zachovalová předložila rozbor 
hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 
2020. Předseda kontrolní komise pan Josef 
Holub přednesl zprávu kontrolní komise 
za rok 2019.

Paní předsedkyně ÚS ČZS Vyškov Kateři-
na Štouračová poděkovala za pozvání a vy-
světlila několik záležitostí ohledně zápisu 
do spolkového rejstříku, EET a chystaném 
zahrádkářském zákoně či petici na podporu 
tohoto zákonu.

Starosta obce Ing. Václav Matyáš podě-
koval ZO ČZS za spolupráci a součinnost 
při pořádání obecních akcí a zdůraznil, že 
i když v dnešní době zahrádkáři už neplejí 
záhonky jako dříve, tak přesto jsou velmi 
důležití při zabezpečování akcí, které pořádá 
obec. Dále slíbil podporu pro dnes již tradič-
ní akce jako je košt slivovice nebo vánoční 
koncert. Závěrem proběhla všeobecná disku-
se o všem možném.

Statistika: K 1. 1. 2020 má ZO ČZS 34 čle-
nů, z toho je 14 členů do 70 let a 20 členů nad 
70 let. Průměrný věk činí 69 let.

Komentář podal: Ing. Jaroslav Řezáč
ČZS Vážany nad Litavou

Celodenní tvoření v knihovně
V obecní knihovně ve Vážanech nad Litavou 

pořádáme akce tradiční i netradiční. K tradič-
ním akcím pro děti patří i naše tvoření.

Scházíme se proto, abychom se seznámili 
s prostorami knihovny, knihami, ale i proto, 
abychom se viděli a užili si společně celý den.

Tentokrát si svačinku děti připravily také vel-
mi tvořivě. K dispozici byla vařená vajíčka, po-
mazánka, okurka, rajče, ředkvičky, kečup, ro-
hlíky a chleba. Nestačili jsme se divit, co 
všechno děti vytvořily. A jak všem vlast-
noručně vyrobená svačinka chutnala.

Zadání dne bylo vytvořit nějaké mas-
ky na maškarní odpoledne, ale naše fo-
tografie ukazují, že děti vyrobily i jiné 
věci, jako jsou nádoby na pastelky a pro-
pisky, různé koláže, nástěnky, čelenky 
a obrázky. Vzory na masky děti pečlivě 
s tetou Alkou vybíraly na počítači.

Novým prvkem při našem setkání byla 
návštěva dětí z mateřské školy, které se 
ihned zapojily do našich aktivit. Vše 

skončilo společnou fotografií.
Čas na odpolední procházku tentokrát 

nebyl, protože jsme zkoušeli hrát pohádku 
„O Sněhurce“ a hráli hry, při kterých si děti 
procvičily svou slovní zásobu a rychlost v pí-
semném projevu.

Děkujeme všem sponzorům a těšíme se 
na další pořádané akce, nejen v knihovně.

Za VKŠ: Ludmila Pilátová
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Tradiční ostatkový průvod ve Vážanech n. Lit. 2020
Tradiční ostatkový průvod ve Vážanech 

n. Lit. v letošním roce připadl na sobotu 
22. února. Před 13 hodinou se začali do pro-
stor hasičské výcvikové místnosti scházet 

nejen muzikanti, ale 
i masky a jejich do-
provod. K vidění byl 
jak medvěd, kterému 
se v průběhu prů-
vodu střídali vodiči 
v podobě růžového 
králíčka, mývala 
či kovboje, ale tak 
i méně tradiční tero-
rista, voják, ospalec 
či královna Zloba.

Na ostatkovém prů-
vodu nás svou hudbou 
doprovázela Martina 
Zavadilová a přátelé. 
Melodie známé i méně 

známé vylákali nejednoho spoluobčana ven 
na sluníčko. Odměnou nám všem bylo chutné 
pohoštění v podobě božích milostí, koláčů či 
koblih. Pro dospělé bylo přichystáno i něco 
ostřejšího.

Celá ves nás, i při tom skromném množství 
necelých 40 účastníků, byla plná. I v nové ulici 
jsme se zastavili, abychom o sobě i tam dali 
vědět. Letošní průvod byl sice skromnější, ale 
o to víc jsme si ho užili. Děkujeme všem zú-
častněným.

Věřím, že ostatkový průvod má své místo 
v kalendáři každoročně organizovaných akcí 
a zůstane to tak i na dále. Snad se v budoucnu 
podaří, aby se obnovila tradice „pochovává-
ní basy“, která se již delší dobu v naší obci 
nekoná.

Za T.J. Sokol Vážany nad Litavou  
Alena Stříbrná

Relaxace se Zbyňkem Sovíkem
Obecní knihovna ve Vážanech nad 

Litavou je připravena pořádat i akce, 
které tady nebyly a je o ně z řad občanů 
zájem.

Kdo by nechtěl být spokojenější, vy-
rovnanější, zdravější, bez stresu a všeho 
toho, čím nás dnešní uspěchaný svět 
zahrnuje?

Jedna z metod je i umění „relaxace“, 
kterou může každý z nás provádět jiným 
způsobem. Někdo relaxuje čtením knih, 
díváním se na televizi, návštěvou divadla 
či sportovního utkání. Další z nás si od-
počinou při pravidelných procházkách, 
nebo setkávání se s přáteli. Získávání nové ži-
votní energie a poznávání sama sebe nám také 
umožňuje i pravidelná meditace.

A s tímto nás přišel navštívit i náš host Zby-
něk Sovík, který nám ukázal, jak během hodi-
ny – která nám utekla nezvykle rychle – si mů-
žeme odpočinout a nabrat novou životní sílu. 
I jím vytvořené příjemné prostředí tomu velmi 
napomohlo.

Meditace není nic nového, jen někdy zapome-
nutého. Může probíhat řízeně, což znamená, že 

vám někdo říká, co máte dělat, na co se máte 
soustředit, co si vizualizovat či jak máte dýchat. 
Někdy je to dobré řešení, ale někdy máme v hla-
vě takový zmatek, že je obtížné se na něco sou-
středit. Všechno i meditace chce trénink. Když 
to zvládneme, tak většinou stačí 15 minut na to, 
abychom mohli naše myšlenky a emoce kontro-
lovat. Klidnou myslí pak můžeme objevit, jaké 
věci opravdu jsou a věnovat pozornost tomu, co 
je v našem životě důležité. Získáme schopnost 
záměrně se věnovat tomu, co se děje v přítom-

ném okamžiku bez posuzování, hodno-
cení nebo očekávání. Pak se stane, že pra-
videlná meditace nám dodá novou vnitřní 
sílu, inspiruje nás k pozitivním změnám 
v našem životě a dovolí nám být více sami 
sebou. Meditace není jen obyčejná rela-
xace, ale naplňuje nás hlubokým vnitř-
ním klidem, který by neměl být zničen 
ani „velkým průvanem v našem životě“…

Každý z nás objevuje svou vnitřní sílu 
v něčem jiném. Pro účastníky relaxace 
v knihovně ve Vážanech nad Litavou 
v úterý 27. 2. 2020 to byla ukázka me-
ditace, ale jiným pro obnovení vnitřní 

síly a energie pomáhá třeba modlitba, zpěv, 
tanec…

Myslím, že všech devět účastnic našeho se-
tkání odcházelo s mnoha novými myšlenkami 
i s tou, že „ myšlenky jsou ten nejmocnější 
nástroj, který máme“, což bylo napsáno v ma-
teriálech, které jsme si, spolu s příjemným po-
citem, odnášely domů.

Všem děkujeme a jako obvykle se těšíme 
na další akci.

Za VKŠ: L. Pilátová

Karnevalové odpoledne

Rok 2020 je nejen rokem magickým, i díky 
opakujícím se číslovkám ale také přestup-
ným, což pro nás znamenalo, že jsme mohli 

karnevalové odpoledne uskutečnit v sobotu 
29. února. A opravdu měl tento den své kouz-
lo. Den „navíc“ jsme využili na maximum. 

Hrály se společenské hry („Na lepidlo“ či 
„Malí ptáci, velcí ptáci“), soutěžilo se („klo-
boučková štafeta“) a hlavně se tancovalo, ská-
kalo, běhalo a smálo. Bezmála 60 dětí v do-
provodu rodičů, prarodičů, tet a strýců přišlo 
v rozmanitých maskách a kostýmech. Nebyly 
to jen děti, kdo přišel v převleku za baletku, 
motýla, piráta, superhrdinu či princeznu, ale 
i „dospěláci“ přišli například jako vlk pře-
vlečený za babičku či kočka nebo tygr. Bylo 
velmi příjemné vidět rodiče, jak se zapoju-
jí po boku svých ratolestí jak do tance, tak 
i do některých her. 

Myslím, že jsme strávili příjemné odpoled-
ne, které podtrhla i hudba, kterou nám zajistil 
DJ Jára ze Šaratic, který nás pouštěnými rytmy 
i vtipnými poznámkami vždy přiměl zpět 
na parket. 

Za VKŠ a Sleťáky: A. Stříbrná
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Návštěva MŠ v obecní knihovně ve Vážanech n. Lit.
Březen je měsícem knihy už víc jak 60 let. 

Byť má tato tradice původ v době poněkud 
temné, tak smysl, který má dnes je čistě po-
zitivní a přínosný. V časech, kdy je problém 
odtrhnout dětí, ale bohužel i některé dospělé 
od výdobytků moderní doby- tabletu a mobil-
ního telefonu, je kniha jistě ne nezajímavou 
alternativou. A právě u dětí, i těch nejmenších, 
my v obecní knihovně začínáme. Je již tradi-
cí, že děti z Mateřské školy ve Vážanech n. 
Lit., navštěvují spolu se svými učitelkami naši 
knihovnu, aby se seznámily jak s prostředím, 
tak především s účelem knihovny. A tím hlav-
ním je půjčování knih. Avšak nejen tím je naše 
knihovna „proslulá“. Vážanská obecní knihov-
na nabízí nepřeberné množství aktivit. Tvůrčí 
dílny, besedy, společenská setkání či meditace. 
To vše u nás naleznete.

Na děti v pondělí 9. a v úterý 10. března 2020 
čekala v prostorách knihovny paní knihovnice 
Alena Stříbrná, která si pro děti připravila po-
hádky, dětské knihy, ale i trochu toho tvoře-
ní. Věřím, že se dětem u nás líbilo a vrátí se 
za námi ať svou účastí na některé z akcí, které 

v knihovně chystáme, ale třeba i jakožto bu-
doucí čtenáři. Už teď se na ně těšíme. Spo-
lupráce s Mateřskou školou je oboustranně 

prospěšná a potřebná. Proto se budeme snažit 
naše vzájemné vztahy prohlubovat.

Za obecní knihovnu: A. Stříbrná

19. ročník koštu slivovice
Rok se s rokem sešel a v sobotu 7. března 

v 16 hodin, se začal plnit sál obecní hospody, 
kde se konal již 19. ročník Koštu slivovice. Brzy 
se sál zaplnil jak místními, tak i přespolními 
občany (ca 180 návštěvníků), aby ochutnali 
90 vzorků pálenek a 15 vzorků likérů, a zhod-
notili, zda se 12 degustátorů svého úkolu ujali 
zodpovědně. 

V 18 hodin kapela BENE z Olomouce zahrá-
la sérii skladeb a po ní došlo na ocenění majite-
lů těch nejlepších vzorků, kteří dostali diplom. 
Absolutním vítězem letošního ročníku se stal 
Rožnovský Filip z Újezdu u Brna s meruňkou.

Slivovice: 1. Kunderka Milan, Milešovice, 
2. Zachoval Vít, Vážany, 3. Jeřábek František, 
Heršpice.

Meruňka: 1. Dostál Jiří, 2. Fuksa Josef, Bě-
louch Jiří, všichni Vážany n. Lit., 3. Masař Ru-

dolf, Újezd u Brna, Jeřábek František, Heršpice.
Letní: 1.–3. Jeřábek František Heršpice – me-

ruňka/višeň, višeň, hruška.
Likéry: 1.–2. Hanák Vladimír, Kobeřice – mi-

špule/aronie, kdoule, 3. Bayer Milan, Slavkov 
– meruňka.

Dobrá nálada pokračovala a v 21 hodin došlo 
i na tombolu, kde hlavní cenou byla televize. 
Jejím novým majitelem se stal host z Hrušek. 
Celá akce, kde dobrá a veselá nálada panovala 
od začátku až do konce, skončila o půlnoci.

Místní zahrádkáři děkují všem, co věnovali 
vzorek pálenky a při loňské neúrodě si toho vá-
žíme dvojnásobek, těm co přispěli do tomboly 
a také všem co přišli a strávili s námi sobotní 
odpoledne a večer. Bez Vás všech bychom tuto 
akci nemohli zrealizovat.

Každý rok přinese nové poznatky, co máme 

zachovat nebo naopak, kde máme nějaké 
slabiny a co jsme mohli udělat lépe. Ale tou 
největší odměnou pro nás je vaše spokojenost 
a těšíme se na příští ročník, který bude 20. ju-
bilejní, a to 8. března 2021.

Komentář: Marie Zachovalová

Zimní fotbalové soustředění
Ve čtvrtek 27. 2. 2020 se naše 

„A“ mužstvo vydalo jako už 
tradičně na zimní soustředění. 
Tentokrát bylo naší destinací 
krásné prostředí moravského 
krasu Jedovnice. Ubytováni jsme 
byli v Hotelu KRAS. Po ubytová-
ní nás čekala první tréninková 
jednotka - výběh kolem hotelu. 
V pátek dopoledne byl trénink 
zaměřen na rychlostní vytr-
valost, kde hráči běhali 100 m 
úseky a 150 m úseky. Odpolední 
trénink jsme absolvovali v hale 
na Střední průmyslové škole Jedovnice, kde 
se na program dostali hlavně míče a posilova-
cí cviky. V sobotu byl na programu třífázový 
trénink, dopoledne kruhový trénink na hotelu, 
odpoledne výběh 6 km v terénu kolem rybníku 
Olšovec a večerní posilující trénink v bazénu. 

K dispozici jsme měli bazén, saunu a vířivou 
koupel, takže regenerace po trénincích byla 
zajištěna. V neděli dopoledne jsme ještě měli 
na programu 3 km výběh v terénu a po obědě 
jsme si vyklidili pokoje, rozloučili se s perso-
nálem hotelu, který se o nás výborně postaral, 

a odcestovali jsme k druhému 
přípravnému utkání na umělou 
trávu do Otnic, kde na nás čekal 
soupeř z Pozořic. V utkání už 
byla znát únava a úbytek sil, což 
se odrazilo i na výsledku utkání 
3:5 ve prospěch Pozořic. Počasí 
nám po celou dobu přálo a my-
slím si, že i cíl soustředění po-
trénovat a utužit kolektiv se nám 
také podařil. 

Závěrem bych chtěl podě-
kovat spoluhráčům i trenérovi 
panu Radkovi Májkovi, který měl 

všechno pečlivě nachystané a připravené. Dou-
fejme, že z tréninkového soustředění budeme 
v jarní části soutěže sklízet ovoce a že se to 
ukáže, jak na výsledcích, tak v předvedené hře.

Sportu zdar a fotbalu zvláště s pozdravem
Kamil Beneš.
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75. výročí osvobození obce 
Vážany n. Lit.

Dne 24. 4. 2020 proběhla v obci Váža-
ny nad Litavou tichá vzpomínková akce 
k 75. výročí osvobození obce.

Z důvodu možného ohrožení občanů 
koronavirem nebyla akce dopředně hlá-
šena. Za všechny občany vykonali pietní 
akt starosta Ing. Václav Matyáš s mís-
tostarostou Ing. Jaroslavem Řezáčem.

Smutečním věncem, který byl položen 
k památníku padlých a zapálením dvou 
svíček, vzdali oba představitelé obce hold 
konkrétním lidem, kteří během dlouhých 

válečných let umírali. Naši obec osvobo-
dil dne 25. 4. 1945, 24. gardový střelecký 
sbor pod velením gardového generálpo-
ručíka A. J. Kruzeho.

V průběhu osvobozování okresu v dů-
sledku válečných operací přišlo o život 
96 osob. Při osvobozování Vážan nad 
Litavou přišel o život náš občan Anto-
nín PUK a spolu s ním 3 rudoarmějci 
Alexandr MOROS, Alexej VALKIN a Julij 
KOZAK.

Starosta a místostarosta uctili památku 
i ostatních padlých, kteří se aktivně podí-
leli na boji proti okupaci, a to jak vojáků 
v osvobozeneckých zahraničních armá-
dách, partyzánů, lidí umučených v kon-
centračních táborech, či prostých občanů 
pomáhajících v odboji. Těmto obětem 
války bylo upřeno základní právo – právo 
na život!

Povinností nastupujících generací je, 
aby si tohoto byly neustále vědomy a ne-
zapomínaly!

Pohledy na jarní Vážany n. Litavou
Naše obec je krásná. Tak by se dalo jedno-

duše vystihnout to, co jsme, v úterý 21. dubna 
2020 viděly při procházce naší vesnicí. Jarní 
počasí, které nás už delší dobu, i přes omeze-
ní koronavirovou epidemií, vylákalo ven, nás 
členky výboru pro kulturu a školství.

Mnoho našich spoluobčanů využilo slu-
nečných dnů nejen k úklidu domácností, ale 
i k péči o předzahrádky a okolí svých domů. 
A je to znát. Ve fotogalerii na webu obce na-
leznete důkaz různých přístupů ke kultivaci 
venkovních prostor před domy. Kamínky, skal-
ky, stromy kvetoucí i dosud čekající na listy 
i květy, různé druhy keramických ozdob a sa-
mozřejmě všudypřítomné jarní květiny, zdobí 
vážanské předzahrádky. Radost pohledět.

Ale i kouty, které péčí až tak neoplývají, mají 
své zvláštní kouzlo. Dokážete si představit, že 

jste se na chvíli ocitli v minulém století. Je to 
kontrastní k upraveným a obhospodařovaným 
zahrádkám a venkovním prostorám. To vše do-
kresluje charakter obce. V této složité době jsme 
se zaměřily hlavně na to, abychom vám ukázaly 
naše Vážany nad Litavou v těch nejlepších „bar-
vách“ a doufáme, že se nám to povedlo.

Někdo moudrý pravil, že lékař léčí a příroda 
uzdravuje, tak nás potěšilo, kolik šikovných 
spoluobčanů zkrášlilo a uklidilo své okolí. 
Když si uděláte malou procházku, určitě vás 
naplní vnitřní radostí pohled na takto uprave-
ná místa, kterých naštěstí přibývá.

Děkujeme všem, kteří o své okolí pravidelně 
pečují a připravují nám takové pěkné a „uzdra-
vující“ pohledy na rozkvetlé ulice a uličky 
v naší vesnici. Je u nás prostě hezky…

Za VKŠ: A. Stříbrná a L. Pilátová

Znovu ve školce!
Pondělí 25. 5. 

2020 bylo ve škol-
ce opět veselo. 
I když byly přípra-
vy na znovuotevře-
ní náročné, vše se 
podařilo a poslední 
měsíc před prázdni-

nami si užijeme. Dnešní den byl ve znamení opakování 
pravidel soužití, která máme ve třídách a také seznamo-
vání se s důslednějšími hygienickými návyky, to vše pro-
bíhá formou hry a prožitku.

Při příchodu dětí do tříd bylo vidět, že všem kamarádi 
i prostředí školky chybělo. Povídali jsme si o zážitcích 
a nových věcech, které jsme se během toho, kdy byla 
školka zavřená, naučili a prožili.

V okolí školky, na dvorečku i na zahradě si děti všíma-
ly, co vše se změnilo. V MŠ během víkendu proběhla pro-
storová dezinfekce celé budovy. I přesto, že si musíme 
všichni zvykat na náročnější provozní podmínky, věří-
me, že se nám podaří vrátit se rychle do běžného života.

Děkujeme rodičům za vstřícnost a pochopení a celé-
mu kolektivu, který se podílel na přípravách ke znovuo-
tevření MŠ.

Za kolektiv mateřské školy, Radka Němcová

3. Motožehnání Vážany n/Lit. 2020
V sobotu 30. 5. 2020 se v naší obci konalo 

3. MOTOŽEHNÁNÍ.
O akci byl opět velký zájem s účastí nejen 

místních a přespolních motorkářů, ale dostavil 
se i velký počet místních občanů, kteří se přišli 
na motorkáře jen podívat.

Když pan farář ve 14 hod. zahájil bohosluž-
bu, tak bylo v kostele ca 40 lidí. Proslov pana fa-
ráře byl tematicky směrován na bezpečnou jíz-
du, klid na silnici a hlavně na šťastné návraty.

Před oltářem bylo položeno k žehnání přes 
30 příleb a venku před kostelem stálo 20 mo-
torek, různých značek, stáří, typů a obsahu 
motorů.

Po posvěcení příleb a motorek se vydali 
motorkáři na tzv. okružní jízdu, která je vedla 
z Vážan n/Lit. na Čejč a odtud zpět do Vážan 
n. Lit. Trasa byla dlouhá ca 60 km a doba tr-

vání – v poklidné a spořádané jízdě – necelou 
hodinku.

Na autobusové zastávce se udělalo společ-
né foto a následně se všichni motorkáři sešli 
v dolní hospodě na občerstvení.

Hlavním organizátorům V. Vitoulovi a M. 
Žampachovi děkujeme za zajištění akce. Tito 
dva vše naplánovali a zajistili bezpečný prů-
jezd okružní jízdy za pomoci P. Novotného 
a D. Záhorce. Posledně jmenovaný v ten samý 
den ještě asistoval u nehody motorkáře, která 
se stala u křížku na silnici směrem na Hrušky, 
a poté odvážel zraněného motorkáře autem 
do úrazové nemocnice v Brně. 

Těšíme se na příští rok a na 4. ročník MO-
TOŽEHNÁNÍ. Motorkáři se těší však zejména 
na letošní sezonu!

Komentář podává: V. Matyáš
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Návštěva seniorů z Rousínova 
ve Vážanech nad Litavou 2020

V úterý 16. června 2020 do naší obce zavítali 
naši družební senioři z Rousínova a okolí. Jsou 
to velmi činorodí a aktivní lidé, kteří rádi tráví 
svou volný čas na čerstvém vzduchu. Tento-
krát svůj výlet, kterých mají několik do roka, 
směřovali do Vážan nad Litavou a na to navá-
zal pěší pochod do Hrušek.

Seniory jsme před 10 hodinou přivítali na za-
stávce a následoval přesun do Obecní knihov-
ny, kde na naše přátele čekalo 
malé občerstvení, které připravi-
ly vážanské seniorky, za což jim 
patří velký dík, před prohlídkou 
vyvráceného památného stromu 
– lípy a nové ulice. Hosté vzpo-
mínali, jak při každé návštěvě 
Vážan n. Lit. se u lípy zastavili 
a fotili se s ní. I tentokrát jsme 
udělali společné foto. Bohužel 
poslední. Nová ulice rousínovské 
velmi zaujala. Kvitovali decent-
nost staveb a jejich zakompo-
nování do prostředí obce. Od-

sud jsme pokračovali kolem mlýna a směrem 
na Hrušky, kde nás čekala návštěva kaple Pan-
ny Marie Sněžné s odborným výkladem. 

Byl to velmi příjemně strávený den ve spo-
lečnosti pozitivních a aktivních seniorů, kte-
ří se do naší obce vždy velmi těší a rádi zde 
s námi nějaký čas pobudou.

Těšíme se na jejich další návštěvu.
Za VKŠ A. Stříbrná

Valná hromada T. J. Sokol Vážany n.Lit. 2020
V sobotu 13. června 2020 se v odpoledních 

hodinách ve výcvikové místnosti SDH Vážany 
n. Lit. uskutečnila valná hromada T.J. Sokol 
Vážany n.Lit., na které se hodnotily aktivi-
ty jednoty za rok 2019 i události roku 2020. 
Po uvítání místostarostkou Soňou Havlíčkovou 
jsme se ihned svižně pustili do „práce“. Slovo 
si vzala Zdena Javůrková, která schůzi vedla 
a představila nejen finanční stránku spolku,  
ale prezentovala i zprávu kontrolní komise, 

která neshledala žádné pochyby. V další části 
schůze jsme se seznámili s tím, co jsme orga-
nizovali či jakých akcí jsme se zúčastnili v roce 
2019, ale i v první polovině roku 2020, který 
byl bohužel poznamenán epidemií coronavi-
ru. Z tohoto důvodu jsme jednak byli nuceni 
předčasně ukončit cvičení s dětmi, ale i pře-
sunout termín konání Babských hodů. Ty se 
pravděpodobně uskuteční na podzim roku 
2020. Termín samozřejmě, jakožto i u ostat-
ních akcí závisí na aktuální situaci v souvislos-
ti s Covid-19. Naše plány na druhou polovinu 
roku 2020 zahrnují např. Letní noc, která by 
se měla uskutečnit 18. července 2020 v Obec-
ní hospodě či již tradiční stanování na konci 
prázdnin. Vše budeme včas prezentovat jak 
zde, na obecních stránkách, tak na obvyklých 
vývěskách či facebooku. 

Hosty na valné hromadě byli zástupci župy 

Dr. Bukovského z Vyškova. Byl to starosta 
župy Zdeněk Doležal a náčelnice Jana Fertö, 
kteří nás informovali o novinkách v Sokole 
a důležitých záležitostech, které se naší jed-
noty týkají. Přišel nás pozdravit i starosta 
obce Vážany n.Lit. Ing. Václav Matyáš, který 
se zájmem vyslechl naše plány a vyjádřil nám 
svou podporu. Právě přízeň obce a dobrá spo-
lupráce byla vyzdvižena Zdeňkem Doležalem 
s douškou, že ne všechny jednoty mají takové 
štěstí a jejich aktivity nejsou zdaleka tak pod-
porovány jako právě ty v naší obci. 

Věříme, že se nám podaří realizovat naše 
plány na zbývající část roku a opět se s vámi 
budeme setkávat nejen na našich akcích. Už 
teď se na vás těšíme.

Se Sokolským pozdravem: Nazdar! 
Za T.J. Sokol Vážany nad Litavou  

náčelnice A. Stříbrná

Dětský den ve Vážanech nad Litavou
Nedělní odpoledne, 21. června 

2020 bylo sice deštivé, ale přesto 
velmi zábavné a hravé. Sešli jsme 
se totiž spolu s dětmi na Dětském 
dni, který už řadu let připravuje 
pro děti a jejich blízké obec Váža-
ny nad Litavou.

Menší účast než v minulých 
letech se ukázala jako výhoda. 
Děvčata a chlapci se mohli střídat 
častěji u jednotlivých stanovišť 
her, které si pro ně šermířská sku-
pina S.P.G Old Guard připravila 
ihned po hlavním programu.

Tématem dnešního vystoupení 
byli piráti a souboj o místo kapitá-
na na korzárské lodi. Příjemným 

ozvláštněním byla scéna s ohněm, 
kterou předvedla „pirátská hospo-
dyně“. Děti od ní nemohly odtrh-
nout oči. A nejen ty. 

Fotografie ve fotogalerii na webu 
sice nedokáží zachytit veselou 
a příjemnou atmosféru, která v sále 
Sokolovny vládla, ale aspoň nastíní 
zážitek, jakým vystoupení šermířů 
bezesporu bylo. 

Myslím si, že si nedělní odpole-
dne všichni zúčastnění užili a ob-
čerstveni špekáčky a zmrzlinou 
odcházeli domů s pocitem úžasně 
prožitého času se svými sousedy 
a kamarády.

Za VKŠ: A. Stříbrná

Vážanská LÍPA SRDČITÁ – 
památný strom – STROM 
ROKU 2003

Dne 13. 6. 2020, po 18.00 hod., při prud-
kých poryvech jihovýchodního větru došlo 
k vyvrácení staré lípy, která byla ikonou naší 
obce. Zažila mnoho krásných roků vegetace. 
V roce 2003 byla vyhlášena stromem roku 
při DSO ŽlaP a v r. 2015, kdy byla už těžce 
zasažena houbou a hnilobou, byla ořezána 
do tvaru torza. Strom byl svému okolí relativ-
ně až nebezpečný, ale přesto byl ponechán 
(v torzu) pro potěchu oka a i proto, že k naší 
vesnici od nepaměti patřil.

Její pád nebyl směrován na silnici. Nic ne-
bylo poškozeno a nikdo nebyl zraněn!

Odklízecí práce započaly téměř okamžitě.
Komentář: Ing. V. Matyáš
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Nohejbalový turnaj
Letošní nohejba-

lový turnaj ve Váža-
nech nad Litavou se 
konal 4. 7. 2020.

Bylo přihlášeno 
„jen“ 9 družstev 
a proto byl zvolen 
systém hry „každý 
s každým“.

Družstva zača-
la okamžitě po 10 
hod. hrát. Zhruba 
v 17 hod. souboje 
končily a dle rozpisové tabulky se rý-
sovala 2 družstva, která byla adepty 
na vítězství. Nakonec se vítězem sta-
lo družstvo p. Sušila.

Odměnou pro první tři družstva 
byl nejen dobrý pocit z vítězství, 
ale i poháry ve zlatém, stříbrném 

a bronzovém prove-
dení. Odměnu si ale 
zasloužili všichni, 
proto každý účast-
ník dostal pamětní 
medaili a plechovku 
prémiového piva.

Letošní ročník 
se po kovidovém 
omezení kulturních 
a sportovních akcí 
skutečně vydařil. Po-
časí bylo umírněné, 

občerstvení zajišťoval K. Zborovský 
a návštěvníci si užili mnoho krás-
ných sportovních momentů

Všichni se už těšíme na turnaj 
v roce 2021.

Komentář: M. Žampach

Mládežnický fotbal – ukončení jarní sezony
Možná mnozí občané z Vážan n/Lit. ani ne-

tuší, že obroda vážanského fotbalu je u nás až 
na takové úrovni (po letech nezájmu či nedo-
statku mládeže o tento sport), že nyní aktivně 
fungují pod vedením trenérů tato mužstva:

Mini přípravka – Jirka Růžička
Mladší přípravka – Michal Tůma
Starší přípravka – Petr Sklenský, Luboš Zbo-
rovský
Mladší žáci – Luděk Tůma

K aktivitám mládežnického fotbalu nepatří 
pouze tréninky a zápasy, ale i společné akce. 
Z jedné takové akce nám podává vedení mlá-
dežnického fotbalu informaci:

V sobotu 27. 6. 2020 jsme společně ukončili 
jarní dětskou fotbalovou sezónu. Nejdříve jsme 
se ještě zúčastnili s mladší přípravkou turna-
je v Křenovicích, kde jsme vybojovali pěkné 
třetí místo a po přesunu do Vážan následoval 
přátelský zápas starší přípravky se Slavkovem 
a poté utkáním statečných maminek se všemi 
malými a i už trochu odrostlejšími fotbalisty. 
Utkání dopadlo 3:0 ve prospěch dětí. Vše se 
obešlo bez zranění na obou stranách. Poté ná-
sledovala výstavba stanového městečka, které 
čítalo bezmála 15 stanů a následovalo opékání 
špekáčků, vaření půlnočního gulášku, volná 
zábava, pasování fotbalistů, hudební produk-
ce, zkrátka bylo veselo, za což se omlouváme 
okolním obyvatelům, pokud byl snad rušen 
noční klid.

Večer, noc i ráno jsme si pořádně užili a tě-
šíme se na náš první poprázdninový trénink, 
kde se zase všichni potkáme.

Komentář: Soňa Žampachová

Letní noc ve Vážanech nad Litavou
Obecní hospodou v sobotu 18. července 2020 v podvečer zně-

la kytara, housle a další nástroje, které doprovodily příjemné 
hlasy zpěvaček a zpěváků z kapely Balada ze Slavkova u Brna. 
Konala se již tradiční Letní noc. 

Vzhledem k letošní nezvyklé situaci jsme jakožto pořadate-
lé ustoupili od obvyklé soutěže v přípravě různých pochoutek 
všeho druhu. Bohužel nám počasí nepřálo a akce se uskutečnila 
v sále dolní hospody, což se podepsalo na menší účasti než v mi-
nulých letech. 

Bezmála šedesát diváků však využilo příležitosti a zatančili si 
na klasické trampské písničky, ale i na písničky z českých pohá-
dek. Nejen děti „řádily“, ale přidali se i rodiče a vůbec všichni, 
kteří měli chuť. 

Nechyběla ani tombola, která díky sponzorům z Vážan nad 
Litavou, Křenovic i Slavkova u Brna byla bohatá a různorodá, 
za což jim velmi děkujeme. 

Myslím, že i s menší účastí se akce povedla a bylo velmi pří-
jemné se setkat se sousedy a za doprovodu prima muziky zapo-
menout na starosti všedních dní.

Za T.J. Sokol Vážany n. Lit.: A. Stříbrná

Mladí hasiči na Smraďavce
V pátek 10. července 2020 jsme v od-

poledních hodinách vyrazili hasičskými 
vozy směr Buchlovice. Menší nesnáze 
na cestě v podobě objížďky nám rozhod-
ně neubraly na dobré náladě. Cíl cesty 
byl Smraďavka (lázně a menší osad, která 
je součástí Buchlovic, pramení zde siro-
vodíkový pramen).

Rekreační střediko Dopravák nás uví-
talo sluncem, voňavým lesním vzdu-
chem a příjemným klidem. Po zabydlení 
v dřevěných chatkách jsme se vyrazili 
koupat do bazénu, který je součástí celé-
ho areálu. A koupání to nebylo poslední. 
Absolvovali jsme pěší výlet na přehradu 
Smraďavka.

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na „ha-
sičinu“. Dětem jsme připravili netradiční 

hasičskou štafetu, uzlování na čas či střelbu 
ze vzduchovky. Vše naši mladí hasiči zvlád-
li na jedničku. Naše zdravotnice připravila 

i „rychlokurz“ první pomoci, kdy děti 
po teoretické části dostaly možnost vy-
zkoušet si své znalosti v simulované situa-
ci, kdy dospělí utrpěli různá zranění a děti 
je musely ošetřit a správně reagovat. 

Střípky z našich táborových aktivit na-
jdete ve fotogalerii na webu.

Jen noční stezku odvahy jsme si mu-
seli pro letošek odpustit, protože nám 
nepřálo počasí.

Věřím, že se dětem na táboře líbilo. 
I pro nás dospělé byl velkým přínosem 
po stránce zkušeností, ale i obohacením 
osobním. Sv. Florián stál při nás.

Děkuji tímto nejen organizátorům z SDH 
Vážany nad Litavou, ale především dětem, že to 
s námi všechno zvládly „bez ztráty kytičky“.

Za SDH: A. Stříbrná
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Bartolomějské hody Vážany n. Lit. 2020
Hned na úvod pojednání o letošních hodech 

nelze konstatovat nic jiného, než že i přes tur-
bulentní názorové třenice na jejich organizaci 
a při respektování mimořádných opatření MZ 
ČR, se HODY 2020 perfektně vydařily.

Hody se konaly ve dnech 21.–23. 8. 2020, dle 
naplánovaného programu a dle schváleného 
místa konání dvou hlavních večerních zábav 
ve venkovních prostorách dolní hospody.

Hodové dění v obci bylo pojato v ryze tradič-
ním módu, kdy naši loňští stárci a stárky, kteří 
opět vzali společně na svá bedra dodržování 
tradice Bartolomějských hodů, se elegantně 
ujali své role a potvrdili kvalitu svého loňského 
„prvního“ stárkování.

Stárky vedla i letos Sabka Hrabovská, které 
patří velký dík za podporu stárků, zorganizo-
vání nástupu a za celkové dlouhodobé vedení 
celé skupiny stárků, až do nedělního hodo-
vého dění, zakončeného hodovou zábavou. 
Poděkování patří rovněž paní Nině Beranové, 
která Sabce zdatně sekundovala, přičemž díky 

jejím postřehům a námětům došlo k nejedno-
mu zkvalitnění organizace celé akce.

Hody 2020 byly pestré!
Sobotní dopolední zvaní na hody v podání 

stárků, kteří v 10 hod. vyšli za doprovodu ka-
pely Martiny Zavadilové do naší obce, aby po 4 
hodinovém maratonu zakončili hodové zvaní 
v dolní hospodě, kde následně zajistili přípra-
vu na večerní předhodovou zábavu.

Sobotní předhodová zábava, kde hrála hu-
dební skupina Panorama, se nesla ve znamení 
„čekání na déšť“. Všichni přítomní (a bylo jich 
180 návštěvníků) si nepřáli nic jiného, než jen 
aby nepršelo! Za občasného a celkem mírné-
ho deště se povedl nástup stárků, zpěvy v kole 
stárků a taneční veselí, a to vše až do 3. hodiny 
nedělní.

Neděle začala v 10 hod. velkou slavnos-
tí v kostele sv. Bartoloměje, za účasti stárků 
a stárek a milého hosta, jeho excelence Char-
lese D. Balvo.

Blíže k dění v kostele místostarosta obce 
Ing. J. Řezáč: „Dne 23. 8. 2020 byla pro mno-
hé občany běžná neděle. To však neplatilo pro 
obec Vážany nad Litavou. Tento den se usku-
tečnily v obci dvě významné události a to již 
tradiční Bartolomějské hody a návštěva Vati-
kánského zástupce. Vatikánský zástupce sv. 
Otce Františka nuncius J. E. Mons. Charles 
Daniel Balvo přijal pozvání a přijel do obce 
na hody, aby celebroval v místním kostele bo-
hoslužbu, a to za přítomnosti Novoříšského 
opata Mariana Rudolfa Kosíka OPraem., Slav-
kovského děkana Mgr. Milana Vavro, kněze 
P. Siarda Kamila Novotného OPraem. a du-
chovního správce vážanské farnosti P. Mgr. Pe-
tra Pavla Severiny OPraem., který na začátku 
bohoslužby přivítal nuncia. Zaplněný kostel, 
za přítomnosti vážanských stárků si vyslechl 
bohoslužbu slova. Nuncius ve svém kázání při-
pomněl odkaz mučedníka sv. Bartoloměje, kte-
rý je patronem farnosti. Na závěr bohoslužby 
obdržel nuncius od vážanských farníků dárek 

Přívesnický tábor

Už čtvrtým rokem pořádáme přívesnický tá-
bor v prostorách obecní knihovny ve Vážanech 
nad Litavou. A každý rok je něco stejné, něco 
lepší, něco horší, něco jiné, ale snažíme se, aby 

naše aktivity byly hlavně 
zajímavé a podílely se 
na nich i děti. A to podle 
toho, co je baví.

Nebylo nic, do čeho by 
byly děti nuceny, takže 
někdo byl ve svém živlu 
na Oranžovém hřišti, ně-
kdo při tvoření v knihov-
ně a jiné děti připravily 
ostatním skvělý kulturní 
zážitek. Nejvíce práce 
dala dětem jejich „Ka-
várna u tří koček“. Vše, 

včetně občerstvení, si děti připravily dopředu 
a doma. Při práci v kavárně zjistily, že to vůbec 
není lehké vyřídit všechny objednávky ke spo-
kojenosti náročných zákazníků.

Ve fotogalerii na webu najdete snímky účast-
níků z jejich tvoření v knihovně, z „kavárny“, 
z pobytu na hřišti, z podvečerní procházky 
nebo z představení v sále obecní hospody, kde 
jsme společně chodili na obědy a odpolední 
svačinky. Obsluze děkujeme za velkou trpěli-
vost a vstřícnost.

Věříme, že dětem jejich letošní přívesnický 
tábor budou připomínat nejen jejich výrob-
ky, „Pamětní listy“ a fotografie, ale hlavně 
zážitky, kterých bylo za celý týden opravdu 
hodně.

Děkujeme všem dětem, rodičům a také těm, 
kteří nám různým způsobem pomáhali a pod-
porovali nás.

Organizátorky: Ludmila Pilátová, Alena Stří-
brná, Stanislava Halamková, Anna Staňová 
a Radka Hlaváčová.

Pohárový turnaj v kopané
Každým rokem tradičně pořádá TJ 

Vážany nad Litavou „Pohárový turnaj 
v kopané“. Letos se turnaje zúčastnila 
mužstva z Křenovic, Slavkova u Brna, 
Němčan a Vážan n. L. V prvním zápase 
nastoupili domácí tj. Vážany n. L. proti 
mužstvu Němčany a prohráli jsme v po-
měru 0:2, i když jsme měli vyložené šan-
ce, ale bohužel, jsme je neproměnili.

Fotbalové pravidlo zní: „Když nedáš 
gól, nemůžeš vyhrát!“ Ve druhém zápase 
nastoupila proti sobě mužstva.: Křenovice 
a Slavkov u Brna, ve kterém zvítězilo mužstvo 
ze Slavkova u Brna v poměru 1:3.

V zápase o 3. místo jsme nastoupili proti 
mužstvu z Křenovic a odešli jsme poraženi 
se skórem 1:4. V tomto zápase byl znát rozdíl 
mezi okresním přeborem a třetí třídou, zkrát-
ka, jak se říká „jiný level“.

Ve finále nastoupila proti sobě mužstva 
z Němčan a ze Slavkova u Brna. Finále se divá-
ků líbilo, poněvadž bylo vidět spousta zajíma-

vých šancí, výborných brankářských zákroků, 
emocí a vše co k fotbalu patří. V normální hra-
cí době se mužstva rozešla smírně se skórem 
1:1, a tak došlo na pokutové kopy. Do brány 
za mužstvo Němčany nastoupil penaltový mág 
Filip Sádlík, který chytil dvě penalty, a třetí šla 
mimo bránu. Fotbalisté za mužstvo Němčany 
proměnili všechny penalty a tím pádem bylo 
o vítězi rozhodnuto. Mužstvo Němčany vyhrá-
lo skórem 3:0 na pokutové kopy a myslím, že 

zcela zaslouženě. Za bojovný a kolektivní 
výkon jim patří 1. místo.

V průběhu turnaje byla možnost si za-
koupit lístky do tomboly, která letos byla 
opravdu bohatá. V tombole bylo 150 cen 
od sponzorů, kterým bych chtěl touto 
cestou poděkovat. Také návštěvnost byla 
po dlouhých letech skvělá. Turnaje se zú-
častnilo 200 platících diváků, kteří vytvo-
řili perfektní atmosféru. Dále bych chtěl 
poděkovat všem, kteří nám pomáhali 
s obsluhou a s organizací, s prodejem losů 

do tomboly, s prodejem klobásek i sekané.
Sobotní večer byl zpestřen hrou na kyta-

ry p. Milana Ondruše a jeho kamaráda, kteří 
se postarali o pěknou přátelskou atmosféru, 
za což jim patří velké poděkování.

Závěrem bych sdělil, že se opět budeme tě-
šit na příští ročník pohárového turnaje v kopa-
né, který má ve Vážanech nad Litavou dobrou 
úroveň a tradici.

Za výbor kopané Kamil Beneš
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a za obec promluvil starosta obce Ing. Václav 
Matyáš, který ve svém krátkém proslovu po-
děkoval a předal rovněž malý dárek. Na závěr 
návštěvy si nuncius prohlédl obecní kroniku 
a rovněž se zapsal do této kroniky, kde napsal: 
„Děkuji Vám za krásnou návštěvu. Jsem velmi 
rád, že jsem měl možnost sloužit mši svatou 
v den svátku svatého Bartoloměje. Ať Bůh Vám 
žehná. Charles D. Balvo, Apoštolský nuncius“. 
Že se nunciovi ve Vážanech n. Lit. líbilo, svěd-
čí i to, že odjížděl až v pozdních odpoledních 
hodinách.“

Hodová neděle pokračovala od 13 hod. 
krojovaným průvodem po obci, zakončeným 
v sále horní hospody, kde stárci v 17 hod. 
předvedli nacvičený nástup. Hodový průvod 

po obci doprovázela dechová kapela Miločan-
ka, která hrála i na večerní zábavě a získala 
si srdce snad všech návštěvníků, a to nejen 
díky kvalitně provedené hudební produkci, 
ale i proto, že členové dechovky svými „šou-
menskými“ výstupy bavili všechny přítomné. 
Hodové zábavy se zúčastnilo 181 návštěvníků 
a stalo se tak snad v historii hodů poprvé, kdy 
nedělní návštěvnost překonala sobotní před-
hodovou zábavu.

Pořádání hodových zábav ve venkovních 
prostorách má svoje kouzlo, což nám mohou 
dosvědčit okolní obce (Hrušky, Šaratice, Kře-
novice, aj.), proto je pro naši obec na zváže-
nou, zda už konečně nenastal čas na vytvoření 
amfiteátru v prostorách bývalého dvora JZD, 

který se sám svou rozlohou a vhodnou polo-
hou nabízí k využívání pro společenské a kul-
turní akce tohoto typu.

Stárci a stárky – protagonisté akce HODY 
2020 – Vážany n. Lit.:

Natálie Beranová a Kuba Tauber
Aneta Kunderová a Matěj Beran
Pája Kunderová a David Dočekal
Veronika Havlíková a Matěj Paseka
Kristýna Kolejkova a Pepa Přerovský
Adéla Žemlová a Ondřej Květenský
Katarina Vedrová a Antonín Polák
Radka Hlaváčová a Petr Menšík
Denisa Zittová a Adam Ševčík

Hody 2020 byly kompletně organizovány 
Obcí Vážany n. Lit.

Co se statistiky týká, tak sobotní předho-
dovou zábavu navštívilo ca 180 hodovníků, 
nedělní hodovou zábavu ca 181 návštěvníků 
a nedělní odpolední hodový program – v po-
stupném součtu zhruba 250 přihlížejících ob-
čanů.

Program HODŮ 2020 byl bohatý, naplněn 
úsilím nové stárkovské krve a snahou o udrže-
ní tradice, což se rozhodně podařilo.

Stárci a stárky, díky Vám a konkrétně za mě 
s obdivným „klobouk dolů…“

Komentář: Ing. V. Matyáš, starosta obce

Hrátky s pamětí

„Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti 
mizíme, přestáváme existovat, naše minu-
lost je vymazána a přece věnujeme paměti 
jen málo pozornosti, kromě případů kdy nás 
opustí. Děláme strašně málo k jejímu procvi-

čení, živení, posilování a ochraně.“ 
Mark Twain.

Jiným citátem jsme začínali článek 
o tom, jak jsme trénovali paměť s paní 
Zdeňkou Adlerovou, certifikovanou 
trenérkou paměti, 5. dubna 2017, kdy 
nás paní Adlerová poprvé ve vážanské 
knihovně navštívila.

Dnes 22. 9. 2020 nás před knihovnou 
přivítala paní knihovnice Alena Zoba-
čová a pak už mohlo začít naše další 
společné setkání s paní Adlerovou.

V úvodu dnešní akce se zmínila 
o tom, že 21. září si každoročně při-

pomínáme mezinárodní den Alzheimerovy 
choroby. Touto nemocí trpí stále více lidí a tré-
nování paměti je jednou z mnoha činností, jak 
můžeme oddálit následky tohoto degenerativ-
ního onemocnění mozku.

Všichni přítomní si tak po třech letech moh-
li opět vyzkoušet různá zadání pro procvičení 
své paměti. Nechyběla „ prstová rozcvička“, 
která nám pomohla „zahřát“ obě mozkové he-
misféry. Zjistili jsme, jak důležité je všechny 
informace přijímat s náležitou soustředěností 
a dát si pozor na jednotlivá slova v položené 
otázce. Každé cvičení bylo nejen dobré pro 
naši paměť, ale i velmi zábavné. Po devadesáti 
minutách, které uběhly opět nezvykle rychle, 
jsme odcházeli s předsevzetím, že tentokrát 
budeme v procvičování (anagramů, asociací, 
vizualizací…) pilnější než minule.

Věříme, že se s paní Adlerovou ve vážanské 
knihovně sejdeme dříve, než za tři roky, aby-
chom využili jejích rad a velkých zkušeností, 
o které se s námi podělila.

Za spokojené účastníky děkuje 
Ludmila Pilátová

Památný den sokolstva ve Vážanech nad Litavou
Veškeré aktivity Sokola, ale i dalších 

organizací a institucí jsou v letošním roce 
utlumené a značně omezené. Pociťujeme 
to i my ve Vážanech nad Litavou. Proto 
naše letošní pietní akce u pomníku padlých 
probíhala v komorní, skromnější podobě 
a přesto nebyla menší a slabší vzpomínkou.

Od roku 2019 je Památný den sokolstva 
oficiálním významným dnem České repub-
liky.

Jako symbolické datum pro tento den 
byl zvolen 8. říjen, tedy den kdy Reinhard 
Heydrich v roce 1941 zahájil likvidaci sokol-
ské organizace. Nacisté považovali Sokol 
za nejnebezpečnější domácí odbojové hnu-

tí. V rámci „Akce Sokol“ bylo v noci ze 7. 
na 8. října 1941 zatčeno na 1500 sokolských 
činovníků z ústředí, žup i větších jednot. 
Byli mučeni, vězněni, deportováni do kon-
centračních táborů. Téměř nikdo nepřežil.

Památný den sokolstva je nejen připo-
mínkou pěti tisícovek sokolek a sokolů, 
kteří položili své životy v protinacistickém 
boji, ale i těch kteří padli v 1. světové válce 
v řadách československých legií bojujících 
za vznik samostatného státu. Nesmíme 
zapomenout ani na sokolky a sokoli z řad 
protikomunistického odboje.

Čest jejich památce!
Za T.J. Sokol: A. Stříbrná



20

Vážanský hlásek  •  12/2020

Vážanský hlásek  •  Vydává Obecní úřad Vážany nad Litavou, adresa redakce k zasílání příspěvků: Vážany nad Litavou 125, 684 01 Slavkov u Brna, e-mail: starosta@vazanynadlitavou.cz, 
redaktor: Ing. Václav Matyáš, tel.: 777 743 126. Registrace MK ČR reg. zn.: MK ČRE 13040. Grafické zpracování: BM typo, s.r.o., Slavkov u Brna.

KADEŘNICTVÍ
ve Vážanech nad Litavou
č. p. 230 (v ulici u hřiště)

nabízí následující služby:
• stříhání dámské, pánské i dětské
• barvení barvami Dusy či přelivy
• melírování a kombinované barvení
• trvalou, vodovou i foukanou
• účesy pro různé příležitosti
Vaše vlasy i Vy dostanete tu nejlepší péči 
v příjemném prostředí. 
Provozní doba – pondělí až pátek
Tel. 722 534 080

Otevírací doby provozoven 
ve Vážanech n. L. v roce 2021
Otevírací doby mohou být ovlivněny nařízením vlá-
dy ČR v souvislosti s šířením koronaviru.

POHOSTINSTVÍ (horní hospoda) –  
Štefan Méhes
Otevírací doba:
Pondělí:  17.00 hod–22.00 hod
Úterý–čtvrtek: 16.00 hod–22.00 hod
Pátek: 16.00 hod–24.00 hod
Sobota: 14.00 hod–24.00 hod
Neděle: 14.00 hod–22.00 hod

POHOSTINSTVÍ (dolní hospoda)
Předpoklad otevření dle výběru vhodného kan-
didáta.

OBCHOD SMÍŠENÉ ZBOŽÍ – 
Jan Kundera
Otevírací doba:
Pondělí–pátek: 6.30 hod–11.00 hod
 14.30 hod–17.00 hod
Sobota: 6.30 hod–10.00 hod

Partnerství obce  
s HC Kometa Brno

Tradiční prodej Vánočních 
stromků

Vážení občané, jako tradičně i letos se opět 
budou v Křenovicích prodávat vánoční strom-
ky v termínu od 12. 12. do 21. 
12. 2020 a to ve dvoře obecní 
hospody při ulici Nádražní.

Prodejní doba je plánová-
na v pracovní dny od 15.00 
do 19.00. V nepracovních 
dnech od 12.00 do 18.00. Po-
kud Vám termín prodejní doby 
nevyhovuje, nebo máte jiný 
dotaz, kontaktujte mne telefo-
nicky na čísle 777 314 436.

V nabídce budou stromky 
různých velikostí, smrky stříbr-
né, smrky pichlavé za 400 Kč/

ks, borovice černé za 450 Kč/ks a jedle obrov-
ská (grandis) za 590 Kč/ks. Zabalení zdarma. 

Všechny stromky mají garan-
tovaný původ z ČR z oblasti 
nedaleké Drahanské vrchovi-
ny. Na Vaši návštěvu se těší 
Jiří Kyjovský a kolektiv.

Upozornění:  Po  četných 
krádeží  stromků  v  před-
chozích  letech  (celkem  cca 
30 ks + strom určen pro obec 
Křenovice)  budou  ve  dvoře 
po celou dobu prodeje umís-
těny fotopasti a další bezpeč-
nostní prvky.

Vážanská lípa, 
výsadba nového 
stromu

Dne 4. 11. 2020, v 9.00 hod. došlo u nás 
na obci k vysazení nové lípy, která nám na-
hradí původní prastarou lípu, vyvrácenou při 
prudkých poryvech jihovýchodního větru 
dne 13. 6. 2020, po 18.00 hod.

Výsadbou nové lípy tak potvrzujeme loka-
litě na horním konci naší obce její původní 
název „U lípy“.

Navštivte při svých procházkách toto mís-
to, zavzpomínejte na starou lípu, ze které 
zbylo torzo pařezu, a popřejte nové lípě hod-
ně zdraví a síly do dalších století…

Pokud by někdo z občanů měl zájem 
o fragmenty prastaré lípy, tak se dostavte 
na úřad a bude vám vydán dřevěný disk 
(camrátko), pro vzpomínku na původní 
lípu.

Komentář: Ing. V. Matyáš


