
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v novém volebním obdo-

bí se k Vám dostává další 
číslo Vážanského hlásku, 
ve kterém najdete tradič-
ní informace a komentáře 
k dění na obci od května 
do prosince 2018. 

V úvodu mého slova 
bych chtěl poděkovat všem 
občanům–voličům, kteří 

mi dali svoji důvěru, vyjádřenou volebními hlasy 
při podzimních komunálních volbách 2018. Na-
dále se budu usilovně snažit o to, aby naše obec 
vzkvétala, byla bezpečná pro život všech občanů 
a stala se dobrou volbou na bydlení i pro nové 
přistěhovavší se občany. 

Stejně jako v letošním květnovém čísle Vážan-
ského hlásku než se tradičně vyjádřím k aktuál-
ním tématům a dění na obci, zmíním další úspěch 
v dlouhodobém boji se skládkou v katastru naší 
obce. 

Uvnitř tohoto čísla Vážanského hlásku nalez-
nete nedávno vynesený rozsudek – jménem re-
publiky, který završuje trestní oznámení z r. 2016, 
podané Obcí Vážany n. Lit.

Vážení občané, na skládku se již více jak jeden 
rok nenaváží (přesně od 22. 9. 2017) a pevně vě-
řím, že už se nikdy navážet nebude. Všem (a ze-
jména úřadům) je nyní už jasné, že navážením 
odpadů vzniká ve Vážanech n/Lit. nevratné po-
škozování životního prostředí a je hrubě hazardo-
váno s bezpečností a ochranou obce a potažmo 
samotných občanů!

Od skládky nyní přejdu k tématům, která jsou 
pro nás radostnější a přivádí naši obec k tolik po-
třebnému rozvoji.

STRATEGIE A PLÁNY ROZVOJE OBCE
1. Plán postupného zvelebování, 
udržování a budování (zkráceně i ZUB) 
obecního majetku

V minulém volebním období:
a) se vybudovala spousta nových objektů 

a vzniklo mnoho povedených staveb (Oranžové 
hřiště, Workoutové hřiště, hřiště Minidiscgolfu, 
odpočinková zóna vedle workoutu, nové budovy 
hasičky v předním a v zadním traktu OÚ, vybudo-
vání inženýrských sítí pro RD, zavedení závlahy 
na fotbalovém hřišti, vybudování dvou odstavných 
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Slovo místostarosty
Vážení spoluob-

čané, dovolte, abych 
Vám poděkoval za dů-
věru a hlasy, které jste 
dali nejen mé osobě, 
ale i paní Anně Pišové 
(člence ZO) i ostat-
ním kandidátům, díky 
nimž jsem se dostal 
do zastupitelstva obce 

a následně jsem byl zvolen místostarostou. 
Děkuji i všem kandidátům za to, že kandido-
vali. Nesmírně si toho vážím.

Velice se těším na spolupráci s lidmi 
na obci a doufám, že se budeme potkávat při 
různých akcích. 

Přeji všem občanům radostné prožití svát-
ku vánočních a všechno nejlepší, hodně štěs-
tí, zdraví a úspěchů v novem roce 2019.

Ing. Jaroslav Řezáč

parkovišť, vybudování a zpevněných povrchů 
na mnoha místních komunikacích – okolo bu-
dovy MŠ a jí přilehlých RD, za uličkou u RD 
manž. Cenkových a za uličkou, vedoucí pod 
Vinohrady). 

b) mnoho budov prošlo rekonstrukcí (ge-
nerální rekonstrukce přední budovy hasičky, 
úplná rekonstrukce sociálky, výměna topení, 
zateplení a opravy mnoha dalších prvků na bu-
dově dolní hospody, nová střecha na sále dolní 
hospody, vybudování kanálu od sociálky, ge-
nerální oprava podlahy na sokolovně, oprava 
dvora MŠ a budování hracích prvků pro děti 
v MŠ, rekonstrukce dětského hřiště, oprava 
sochy sv. J. Nepomuckého, generální oprava 
křížku u cesty na Hrušky, oprava Boží muky, 
oplocení sportovního areálu a rozšíření trénin-
kového hřiště, úprava zadní části objektu OÚ – 
uzavření obecní zahrady a oddělení pozemku 
od sousedních ploch). 

V plánu udržování a budování máme na obci 
zcela jasně koncipováno, které budovy a jak bu-
dou do budoucna opravovány a modernizovány.

c) zaměřili jsme se rovněž i na běžné věci, 
jako jsou údržby studen v obci, opravy chodní-
ků, doplnění veřejné zeleně, výsadby většího 
počtu stromů na třech vybraných lokalitách 
v katastru obce, z nichž jedno místo je označe-
no, jako obecní sad. A další aktivity, přinášející 
naší obci více funkčnosti a krásy.

Všechny výše uvedené činnosti se realizova-
ly v dokonalém souladu celého zastupitelstva 
obce, které se jeví i nyní názorově sjednocené 
na realizování „Plánu postupného zvelebová-
ní, udržování a budování“. Rovněž je třeba vy-
zvednout velmi dobrou spolupráci s naprostou 
většinou spolků, fungujících v naší obci. Dě-
kuji touto cestou všem, kteří se jakkoli podíleli 
na budování a modernizaci v naší obci. Moc si 
toho vážím!

2. Modernizace Mateřské školy
Budova MŠ je jednou z dominant naší obce. 

A právě na ni se chceme v novém volebním 
období více zaměřit. Čeká nás racionální za-
teplení budovy a zásadní modernizace topení 
v budově.

Již několik let postupně opravujeme dvůr 
MŠ, pro využití dětem při méně vlídném po-
časí, kdy se nemůže jít na školní hřiště. Sta-
vební práce ve dvorním traktu MŠ jsou hotovy. 
Pro děti bude třeba už jen zajistit herní prvky 
a postavit pergolu a naše MŠ se stane z pohle-
du prostorového a herního vybavení našich 
nejmenších, jednou z nejbohatších škol pro 
outdoorové vyžití.

3. Sociálka a její přerod na bytový dům
Již v minulém volebním období jsme si v za-

stupitelstvu odsouhlasili, že půjdeme cestou 
podpory lidí v tísni a postupně opravíme so-
ciálku. Toto se ukázalo jako správný krok, a to 
nejen z pohledu toho, že už nyní je opravova-
ná budova využívaná, ale zejména z pohledu 
zákonné povinnosti pro obce, které musí zajis-
tit pro občany sociální bydlení. Stavebně bude 

interiér sociálky finálně dokončen do února 
2019. Vznikne celkem 7 jednotek určených 
pro pomoc a bydlení občanům v momentální 
či dlouhodobější hmotné nouzi. 

Následně počítáme potom se zateplením bu-
dovy, úpravou okolí sociálky a zajištěním od-
povídajícího venkovního přilehlého prostoru 
(ten nyní patří státu). 

4. Revitalizace veřejné zeleně
Plán ozdravení ploch v intravilánu obce je 

postupně naplňován. Zaměřujeme se nejen 
na ozelenění nově budované obytné plochy, 
ale rovněž na výsadbě stromů a keřů ve stáva-
jící zástavbě obce. 

Extravilán obce je rovněž velmi důležitý 
a je obcí nadstandardně podporován. Výsadba 
obecního ovocného sadu v blízkosti obce svěd-
čí o esteticko-pragmatickém cítění projektantů 
a lze očekávat, že do budoucna bude toto mís-
to jedním z nejnavštěvovanějších v katastru 
naší obce.

5. Péče o kulturní památky
Letos se nepodařilo zajistit dotaci na obno-

vu staré hřbitovní zdi, oddělující hřbitov od ur-
nového hájku, proto tuto akci odsunujeme 
do dalšího roku. Opravení Božích muk je proto 

alespoň malou náhradou v našem plánu péče 
o památky a významné kulturní prvky v obci 
a jejím okolí.

6. Tradice – jejich zachování a obnovo-
vání, akce v obci

Obdobně, jako v minulých letech, kdy 
bylo ročně konáno přes 80 různých sportov-
ních, společenských a kulturních akcí, tak 

i do dalších let chceme pokračovat v bohatém 
společenském, sportovním a kulturním dění 
na obci. 

Máme v plánu pořádat široké spektrum 
akcí, ze kterých si může každý občan vybrat 
a potěšit se tím, co ho zajímá. Aktivity míst-
ních spolků a několika obětavých jednotlivců 
jsou základem pro konání každé akce. Bez je-
jich nadšení by tak pestrého dění v naší obci 
nebylo. 

7. Údržba obecních budov a dalších 
objektů

Zde bych jen zopakoval svůj neměnný ná-
zor, že na majetek obce ve formě nemovitostí 
kladu osobně velký důraz, jelikož z pohledu 
finanční hodnoty se jedná o stabilizující prvek 
v hospodaření obce. Pravidelná údržba majet-
ku obce pak přináší jeho další finanční zhod-
nocení. Proto se také bráním prodeji obecních 
nemovitostí a pozemků a naopak vyhledávám 
možnosti pro nákup dalších nemovitostí a po-
zemků do majetku obce.

8. Podpora rozvoje sportu v obci
Místní děti a mládež potřebují kvalitní 

a zdravé sportovní prostředí halového a ven-
kovního typu. Oddílů a skupin, které v obci 
sportují, je dostatek a současná vybavenost 
sportovišť je na velmi vysoké úrovni. Chceme 
mít v obci kvalitní a moderní občanskou vyba-
venost (a to nejen pro sportovce), dostupnou 
pro všechny občany tak, aby ji mohli naplno 
využívat. I v tomto směru má celé zastupitel-
stvo jasno, co bude podporovat.

Závěrem mého slova mi dovolte popřát 
všem radostné prožití vánočních svátků, vese-
lé oslavy Nového roku a do nového roku 2019 
pevné zdraví, hodně pohody, spokojenost 
a dobrou mysl.

Těším se na budoucí spolupráci a jsem zde 
pro Vás.

Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Slovo starosty

Ing. Jaroslav Řezáč

Výsadba obecního sadu
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce 
Vážany nad Litavou, č. 26/2018 ze dne 
27. 6. 2018
ZO schvaluje:
(5.1) pronájem nebytového prostoru, místnosti 
v zámečku, parc. č. 57/1 paní A. K., Otnice, IČ: 
05272581 za cenu 300 Kč měsíčně.
(6.1) podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, ve výši 
50 tis. Kč, z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 
051458/18/ORR na akci „Oprava knihovny“.
(6.2) podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, 
ve výši 93 tis. Kč, z rozpočtu Jihomoravského 
kraje č. 051502/18/ORR na akci „Klidová zóna 
pro občany Vážany nad Litavou“.
(6.3) podpis Smlouvy o předfinancování projek-
tu kompostéry ve výši 399.303 Kč
(6.4) Dohodu o zřízení zákazu zcizení nebo za-
tížení nemovitosti mezi Obcí Vážany nad Lita-
vou a TJ Vážany nad Litavou, z. s.
(6.5) aktualizovaný odpisový plán příspěvkové 
organizaci MŠ Vážany nad Litavou na r. 2018.
(7.1) umístění odkazu na web Oblastní charity 
Hodonín na webové stránky naší obce.
(7.2) finanční dar ve výši 5.000 Kč pro LINKU 
BEZPEČÍ.
(7.3) vytvoření nové možnosti pro občany v ob-
lasti uskladnění bioodpadu, a to tak, že na obec-
ní hnojiště, kam se uskladňuje posečená tráva 
a další bioodpad, likvidovaný na obci její pracov-
ní skupinou, bude možno občany navážet biood-
pad ze zahrádek za poplatek 100 Kč/m2. Organi-
zace a spolky na obci budou mít uložení zdarma.
(7.5) demolici části objektu v majetku obce 
na parc. č. 52/1, v dl. 3 m. Zabezpečení objek-
tu proti sesuvu a realizaci stavebně-sanačních 
opatření před demolicí obnažené části objektu. 
Vystavění a zabetonování základu pod novou 
štítovou zdí, vyzdění čelní štítové zdi a uza-
vření střešní štítové části budovy vč. omítnutí 
vnějších povrchů bude provedeno na náklady 
pana H.
(7.6) finanční dar ve výši 35.000 Kč odd. ODN 
ve Vyškovské nemocnici na vybavení odd., 
za předpokladu realizace projektu.
(7.7) zpětný odkup pozemku parc. č. 1033/10 
za cenu 849.500 Kč (pozemek + přípojka E.ON).
(7.8) finanční příspěvek na XVI. Všesokolský 
slet pro Tělocvičnou jednotu Sokol Vážany nad 
Litavou ve výši 50.000 Kč.
(9.1) zafinancování technického vybavení pro po-
sílení mobilní sítě 2G v obci Vážany n. Lit., pro 
operátora O2, do max. výše 100.000 Kč, vč. DPH.

ZO bere na vědomí: 
(4.1) rozpočtové opatření č. 2 ze dne 30. 4. 
2018, kde se celkový rozpočet obce zvyšuje 
o 25.100 Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi 
příjmy a výdaji činí 0 Kč. 
(4.2) rozpočtové opatření č. 3 ze dne 31. 5. 
2018, kde se celkový rozpočet obce zvyšuje 
o 10.500 Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi 
příjmy a výdaji činí 0 Kč. 
(8.) jednotlivé zprávy předsedů výborů a uklá-
dá předsedům výborů vedení evidence případů 
v obdržené archivační složce. Zápis č. 5 z kon-
trolního výboru Vážany nad Litavou ze dne 23. 
5. 2018, se stává nedílnou součástí tohoto zápi-
su 26. ZZO.

ZO neschvaluje:
(5.2) prodej části pozemku parc. č. 1033/1 
o rozloze ca 2.000 m2 (přesná plocha bude dána 
po zaměření a dělení pozemku 1033/1) zájemci 
panu P., který se jako jediný ucházel o pozemek 
v termínu, určeném záměrem obce Vážany n. 
Lit. (do 6. 4. 2018).

(7.3) možnost uskladnění nadměrného bio od-
padu v prostorách hnojníku bez poplatku.
(7.4) zařazení žádosti paní M. U. na změ-
nu územního plánu obce Vážany nad Litavou, 
a to pozemku parc. č. 1249 na pozemek určený 
k výstavbě RD.

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce 
Vážany nad Litavou, č. 27/2018 ze dne 
8. 8. 2018
ZO schvaluje:
5. prodej části pozemků parc. č. 502/2, 504/2, 
506/2, 508/2 a 510/2 (celkem ca 40 m2) zájem-
ci TJ Vážany nad Litavou, z.s., IČ: 18164111 
za cenu stanovenou odhadcem.
6.1 a pověřuje starostu obce podpisem Dodatku 
č. 2 k SOD č. S 18-033-0113.
6.2 podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene, č.: 1030042483/001 - stav-
bu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. 
kabel NN Novotná“ kabel NN od společnosti 
E.ON, na pozemku obce parc. č.: 330/1.
6.3 podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, ve výši 
135 tis. Kč, z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 
---/18/OÚPSŘ na realizaci projektu „Územní 
plán Vážany nad Litavou“.
7.4 odkup části pozemku parc. č. 2074 o výměře 
ca. 720 m2 za cenu stanovenou odhadcem
7.5 vzdání se předkupního práva schváleného 
dne 27. 6. 2018 na ZZO 26/2018 usnesením č. 
7.7. a bere na vědomí přímý prodej parcely č. 
1033/10 konkr. panu Š. od současného majite-
le pana V., s podmínkou dozoru Obce Vážany 
n/Lit. nad celým procesem, úschovou peněz 
a s možností kontroly procesu v kterémkoli ča-
sovém úseku jeho realizace.
7.6 úhradu nákladů na opravu podlahy sokolov-
ny, vč. vymalování, výměny osvětlení a opravy 
střechy nad jevištěm sokolovny v celkové hod-
notě 320.000 Kč.

ZO bere na vědomí: 
4.1 rozpočtové opatření č. 4 ze dne 29. 6. 
2018, kde se celkový rozpočet obce zvyšuje 
o 486.600,- Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu 
mezi příjmy a výdaji činí 0 Kč. 
4.2 rozpočtové opatření č. 5 ze dne 31. 7. 
2018, kde se celkový rozpočet obce zvyšuje 
o 62.400 Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi 
příjmy a výdaji činí 0,- Kč. 
7.1 žádost o prodloužení doby čerpání nadační-
ho příspěvku od společnosti ČEZ na pana J. Š.
7.2 pořádání Hodů 2018.
7.3 informaci starosty o probíhajících staveb-
ních pracích v obci a plánu výstavby v dalším 
období.
7.7 žádost paní G. a pověřuje starostu obce, aby 
výše uvedenou věc s paní G. dořešil.
8. jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá 
předsedům výborů vedení evidence případů 
v obdržené archivační složce. 

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce 
Vážany nad Litavou, č. 28/2018 ze dne 
26. 9. 2018
ZO schvaluje:
(5.1) pronájem části pozemku parc. č. 1033/1 – 
orná půda o rozloze ca 4.300 m2 takto:
-  panu V. M. část o výměře 500 m2 za cenu 

175 Kč/ročně 
-  panu P. P. část o výměře 3 800 m2 za cenu 

1.330 Kč/ročně
(5.2) pronájem pozemku parc. č. 2673, katas-
trální území Hrušky – orná půda o výměře 5 179 
m2 panu P. K. za cenu 1.813 Kč/ročně.

(6.1) a pověřuje starostu obce podpisem Dodat-
ku č. 3 k SOD č. S18-033-0113.
(6.2) podpis smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne, č.: PV-014330049177/001 – stavbu realizo-
vanou pod názvem „Vážany nad Lit. kabel NN 
lok.18xRD Obec“ od společnosti E.ON, na po-
zemcích obce parc. č.: 4/1, 11/4, 12, 623/1, 
1033/1, 1033/25, 1033/26.
(6.3) podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene č.: 1030044912/001. 
Jedná se o stavbu realizovanou pod názvem 
„Vážany nad Lit. kabel NN areál ZD Obec“ 
od společnosti E.ON, na pozemcích obce parc. 
č.: 638/5, 638/6, 649/2.
(6.4) podpis Smlouvy o vzájemné propagaci 
s KOMETA GROUP, a. s.
(6.5) a pověřuje starostu obce podpisem Do-
datku č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu střechy 
a zateplení půdy sálu dolní hospody ze dne 
19. 4. 2018. Dále ZO bere na vědomí vyjednání 
a vyměření penále za opožděné předání díla dle 
smlouvy o dílo.
(6.6) podpis smlouvy s firmou VIVO CONNEC-
TION o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na parc. č. 1033/25 v k.ú. Váža-
ny nad Litavou, LV 10001.
(7.1) finanční podporu pro Charitní ošetřovatel-
ské služby Bučovice a Slavkov u Brna v celkové 
výši 5.000 Kč
(7.3) kontaktování majitelů pozemků parc. č. 
650/120, 650/125 za účelem odkupu pozemků.

ZO bere na vědomí: 
(4.1) rozpočtové opatření č. 6 ze dne 31. 8. 
2018, kde se celkový rozpočet obce zvyšuje 
o 361.700 Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi 
příjmy a výdaji činí 0 Kč. 
(4.2) rozpočtové opatření č. 7 ze dne 26. 9. 
2018, kde se celkový rozpočet obce zvyšuje 
o 30.000 Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi 
příjmy a výdaji činí 0 Kč. 
(7.2) žádost paní Š. G. a zároveň i promptní vy-
řešení uvedené žádosti.
(7.5) výplaty odměn členům výborů k 30. 9. 
2018 (předsedové výborů podají na účtárnu 
Obce Vážany n/Lit. jmenný seznam svých čle-
nů výborů, kteří budou takto odměněni) a za-
řazení odměny za členství v kontrolním výboru 
Ing. J. Ř. do pravidelné výplaty jako funkční 
požitek. 

ZO neschvaluje: 
(7.4) vyvěšení záměru obce na prodej části po-
zemku parc. č. 638/36.

Usnesení z ustanovujícího zasedání 
Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou 
konaného dne 31. 10. 2018
ZO schvaluje:
3.1 Zastupitelstvo obce schválilo zvolení jedno-
ho místostarosty.
3.2 Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 
písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon 
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva 
dlouhodobě uvolněn.
3.3 Zastupitelstvo obce volí starostu veřejným 
hlasováním.
3.4 Zastupitelstvo obce volí starostou Ing. Vác-
lava Matyáše, Vážany nad Litavou 61.
3.5.1 Zastupitelstvo obce volí místostarostu ve-
řejným hlasováním.
3.5.2 Zastupitelstvo obce volí místostarostou 
Ing. Jaroslava Řezáče, Vážany nad Litavou č. 185. 
4.1 Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor 
a kontrolní výbor vždy o třech členech.
4.2 Zastupitelstvo obce volí předsedou finanční-
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Údržba na obci naší pracovní skupinou v r. 2018
Neodmyslitelnou součástí dění na obci je 

kvalitní a vyvážená pracovní skupina, která se 
stará nejen o údržbu obecního majetku, ale je 
schopna pustit se i do větších akcí, které může-
me zařadit do kategorie budování.

Provádí se standardně a periodicky:
-  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 kvar-

tálně),
-  sečení trávy (3–5x ročně a dle potřeby),
- pálení a ukládání bioodpadu (dle potřeby),

-  kompletní zametání chodníků a komunikací, vč. 
odstranění plevelů (1–2x ročně a dle potřeby),

-  pletí záhonů a údržba okrasných ploch v obci,
- sezonní kácení a prořez stromů, úklid dřeva,
- sezonní odvozy vaků s listím,

Dále se provedlo za posledního půl roku 2018: 
- oprava dvora na hasičce,
-  terénní úpravy za garážemi v obci – zásypy 

a osázení okrasnými keři a stromy,
- opravy v budově sociálky,
-  opravy mnoha poškozených částí místních 

komunikací a chodníků v obci,
- obnova a údržba zeleně, 
-  obnova prostoru za zámečkem, ve dvoře bý-

valého JZD (dříve užíval p. V. Šimoník), 
-  oprava a nátěr zdi a vrat na obecním sběrném 

dvoře,
- odstranění staré dlažby u MŠ,
- zabudování dalšího dílu úřední desky,
- generální oprava Boží muky,
- příprava plochy na výsadbu ovocného sadu,
-  a mnoho dalších větších i menších realizací 

po celé obci a jejím katastru...

Závěrem tohoto výčtu činností děkujeme 
všem občanům za pomoc při úklidech na obci. 
Zejména děkujeme za úklidy před svými RD 
a udržování pořádku, což vždy neodmyslitelně 
patřilo do kategorie korektního vzájemného 
soužití obce a občanů. Obecní pracovníci vždy 
ochotně pomohou občanům, zejména těm 
starším s vyřešením jejich požadavků stran 
údržby veřejného prostranství.

ho výboru Karla Škraňku.
4.3 Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrol-
ního výboru Mgr. Annu Pišovou.
4.4.1 Zastupitelstvo obce volí jako člena finanč-
ního výboru Ing. Evu Dudovou. 
4.4.2 Zastupitelstvo obce volí jako člena finanč-
ního výboru Ivetu Střížovou. 
5.1 Zastupitelstvo obce volí předsedou výboru 
pro kulturu, školství a ostatní zájmovou činnost 
paní Ludmilu Pilátovou, DiS.
5.2 Zastupitelstvo obce volí předsedou výboru 
pro bezpečnost a pořádek pana Petra Smejsíka.
5.3 Zastupitelstvo obce volí předsedou výboru 
pro životní prostředí pana Davida Halamku.
5.4.1 Zastupitelstvo obce volí jako člena výboru 
pro kulturu, školství a ostatní zájmovou činnost 
paní Alenu Stříbrnou.
5.4.2 Zastupitelstvo obce volí jako člena výboru 
pro kulturu, školství a ostatní zájmovou činnost 
paní Stanislavu Halamkovou.
6.1 Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o obcích a s nařízením 
vlády č. 318/2017 Sb. stanovuje odměnu za vý-
kon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 
obce ve výši 1.379 Kč měsíčně. Odměna bude 
poskytována od 1. 11. 2018 a v případě náhrad-
níka ode dne prvního zasedání zastupitelstva. 
6.2 Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o obcích a s nařízením 
vlády č. 318/2017Sb. stanovuje odměnu za vý-
kon funkce předsedy výboru zastupitelstva 
ve výši 2.757 Kč měsíčně. Odměna bude po-
skytována od 1. 11. 2018, po zvolení do funkce 
předsedy výboru. 
6.3 Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o obcích a s nařízením 
vlády č. 318/2017 Sb. stanovuje odměnu člena 
zastupitelstva za výkon funkce člena výboru 
zastupitelstva ve výši 2.298 Kč měsíčně. Odmě-
na bude poskytována od 1. 11. 2018, po zvolení 
do funkce člena výboru.
6.4 Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o obcích a s nařízením 
vlády č. 318/2017 Sb. Stanovuje odměnu za vý-
kon funkce místostarosty jako neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve výši 10.000 Kč mě-
síčně, přičemž případné navýšení bude kvartál-
ně schvalováno funkčním požitkem. Odměna 
bude poskytována od 1. 11. 2018, po zvolení 
do funkce místostarosty.
6.5 Zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 3 
zákona o obcích a s nařízením vlády č. 318/2017 
Sb. stanovuje neuvolněnému členovi zastupi-
telstva obce při souběhu funkcí, poskytovat jen 

jednu odměnu, a to za funkci, na níž zastupitel-
stvo obce stanovilo odměnu nejvyšší.
7. ZO pověřuje starostu provádět rozpočtové 
opatření v období mezi zasedáním zastupitel-
stva obce.

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce 
Vážany nad Litavou, č. 1/2018 ze dne 
28. 11. 2018
ZO schvaluje:
(5.) rozpočtové provizorium na rok 2019, viz 
příloha, která se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu 1. ZZO 2018. 
(6.1.1) jako člena kontrolního výboru Viktora 
Zachovala.
(6.1.2) jako člena kontrolního výboru Kamila 
Zborovského.
(6.2.1) jako člena výboru pro bezpečnost a po-
řádek Karla Hladíka.
(6.2.2) jako člena výboru pro bezpečnost a po-
řádek Antonína Žáka.
(6.3.1) jako člena výboru pro životní prostředí 
Miroslava Žampacha.
(6.3.2) jako člena výboru pro životní prostředí 
Ing. Petra Klímu, PhD.
(8.) rozpočet MŠ Vážany nad Litavou na r. 2019 
dle výnosových a nákladových položek a dále 
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Vážany nad 
Litavou na rok 2020–2021. Rozpočet MŠ na rok 
2019 a Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na rok 
2020–2021 se stávají nedílnou součástí tohoto 
zápisu 1. ZZO 2018.
(11.1) pachtovní smlouvu č. SPP/015/2018 
na vodní dílo „Vážany nad Litavou – IS k RD – SO 
01 kanalizace, SO 02 vodovod“ – stavební objekt 
„SO 02 vodovod“ v obci Vážany nad Litavou 
mezi obcí Vážany nad Litavou, Vážany nad Lita-
vou 125, IČO: 00368725 a provozovatelem, resp. 
pachtýřem: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
(11.2) zadání zastavovací studie výstavby RD 
na pozemku parc. č. 1747 – lokalita „Pod Vino-
hrady“
(11.3) podpis SOD č. 255/18 pro vypracování 
zastavovací studie výstavby RD na pozemku 
parc. č. 1747 – lokalita „Pod Vinohrady“ s fir-
mou Modrý Projekt s. r. o., Slovácká 3223/83, 
Břeclav, IČO: 04223721.
(12.1) navýšení poplatků za stočné od 1. 1. 2019 
na částku 1.000 Kč pro občany ve věku 11–70 
let, děti do 3 let věku bez poplatku, děti ve věku 
4–10 let s poplatkem 500 Kč a osoby starší 70 let 
ve výši 800 Kč (osoba/rok).
(12.2) navýšení poplatků za odpad od 1. 1. 2019 
na částku 600 Kč (osoba/rok) pro občany starší 

6 let, děti do 6 let věku jsou od poplatku osvo-
bozeny.
(13.2) roční příspěvek 8.000 Kč na jednotlivé vý-
bory, který bude rozdělen dle určení předsedy 
výboru a vyplacen jako odměny jednotlivým čle-
nům výboru, vždy k 30. 11. daného roku.
(13.3) mimořádnou odměnu ve výši dvojnásob-
ku měsíční odměny starostovi obce za akci vy-
budování IS k RD Vážany nad Litavou.
(14.2) kompetentnost pro vykonávání svateb-
ních obřadů na OÚ ve Vážanech nad Litavou 
starostovi Ing. Václavu Matyášovi a místosta-
rostovi Ing. Jaroslavu Řezáčovi. Obřadní míst-
ností je ustavena zasedací místnost OÚ Vážany 
nad Litavou. Obřadní doba je stanovena na so-
boty, mimo státní svátky, v čase od 9.00 hod 
do 15.00 hod.

ZO odkládá:
(9.1) záležitost pronájmu Dolní hospody do dal-
šího zastupitelstva.

ZO bere na vědomí: 
(4.1) rozpočtové opatření č. 9 ze dne 31. 10. 
2018, viz příloha, která se stává nedílnou sou-
částí tohoto zápisu 1. ZZO 2018.
(4.2) rozpočtové opatření č. 10 ze dne 28. 11. 
2018, viz příloha, která se stává nedílnou sou-
částí tohoto zápisu 1. ZZO 2018.
(4.3) rozpočtové opatření č. 8 ze dne 28. 9. 
2018, viz příloha, která se stává nedílnou sou-
částí tohoto zápisu 1. ZZO 2018.
(7.) nařízení inventarizace majetku k 31. 12. 
2018 a složení inventarizačních komisí, a to: 
Předsedkyně komise pro inventarizaci majetku 
obce Mgr. A. Pišová, členové Petr Smejsík a K. 
Škraňka, přičemž inventarizace skladu a mate-
riálu se zúčastní O. Slezák a inventarizace sta-
veb, movitých věcí a pozemků se zúčastní H. 
Urbanová.
Předseda komise pro inventarizaci u příspěvko-
vé organizace MŠ K. Škraňka, členové S. Babu-
šíková, M. Hrabovská a M. Kolenčíková.
(9.2) možnost krátkodobého pronájmu nebyto-
vého prostoru v budově sociálky, č.p. 278, dle 
potřeby obce.
(13.1) výplatu odstupného bývalému místosta-
rostovi panu Josefu Hloužkovi ve výši stanove-
né zákonem.
(14.1) závěrečný účet DSO ŽlaP za r. 2017 viz 
příloha, která se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu 1. ZZO 2018. 
(14.3) realizaci posílení telefonní mobilní sítě 
v obci Vážany n. Lit. od operátora O2 za cenu 
96.800 Kč, vč. DPH.
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Společenská kronika
Narození
14. 3. Sára Hložková
23. 7. Rosalie Svobodová
19. 9. Laura Hloužková
6. 10. Petr Nezhyba
10. 10.  Eliška Drahokoupilová

Úmrtí
6. 10.  Jarmila Čermáková  

(ve věku 74 let)

Jubilea
Červen
86 let Věra Hrabovská
86 let Marie Jeřábková

Červenec
80 let Miroslav Moškvan
70 let Pavel Řihák
97 let Anna Šubrtová
87 let Anna Labrová
80 let Vladimíra Ševčíková

Srpen
91 let Marie Kučerová
85 let Václav Matyáš

Září
70 let Anna Kunderová
85 let Lydie Lelitovská
88 let Jana Hrabovská
91 let Ludmila Růžičková
75 let Josef Fuksa
86 let Lidmila Kosíková
89 let Věra Dobrovolná

Listopad
85 let Jan Dostál
95 let Růžena Dvořáková

Prosinec
70 let Eva Rabatinová
75 let Ludmila Hošková
92 let Marie Nádeníčková

Činnost TJ Vážany nad Litavou v roce 2018
Chceme-li hodnotit činnost naší organiza-

ce v letošním roce, musíme se přednostně 
zaměřit na ocenění prací na úseku údržby 
a zkvalitňování našich nemovitostí. Již před 
několika lety jsme konstatovali, že pokud se 
do této problematiky nevloží místní Obecní 
úřad a nepomůže opravdu citelnou finanční 
částkou, do dvou, tří let budeme muset tělo-
cvičnu uzavřít, protože hlavně podlaha byla 
již ve stavu zdraví nebezpečném. Naděje, 
že bychom dostali peníze od naší nadřízené 
složky ČÚS není prakticky žádná, protože již 
několik let dotace od státu do „malé“ tělový-
chovy neexistují. Letos však naše nářky na OÚ 
Vážany padly na úrodnou půdu a začali jsme 
se domlouvat, jak prakticky tuto transakci 
provést. Padl návrh odprodat objekt tělocvič-
ny Obci – buďto celý nebo jeho část. V břez-
nu byla svolána Valná hromada TJ, kde bylo 
o věci hlasováno a byla odsouhlasena varianta 
prodeje poloviny tělocvičny s tím, že získa-
né peníze se, samozřejmě, použijí na opravu 
podlahy a zbytek doplatí OÚ. S tímto návrhem 
jsme šli na zasedání Obecního zastupitelstva, 
které však tento návrh neakceptovalo a přišlo 
s jinou, pro nás docela překvapivou, nicméně 
příjemnou variantou – vše vyřešit darem Obce 
Tělovýchovné jednotě. A dar to nebyl ledajaký, 
protože opravu podlahy bylo potřeba udělat 
opravdu z gruntu – vytrhat všechny dřevě-
né prvky, opravit a doplnit podkladní beton, 
udělat izolační vanu a na to následně dřevěný 
rošt, OSB desky a parkety. K tomu se přidalo 
vybroušení parket v přísálí a nalakování obou 
podlah. Dalšími pracemi bylo vymalování 
sálu, výměna stropních svítidel, výměna oblo-
žení v sále. A ještě jedna věc se musela pro-
vést, aby značná investice do výměny podlahy 
měla smysl – doplnit odedávna chybějící okap 
střechy nad jevištěm, uhelnou a sklady, a to ze 
strany p. Fialy odkud veškerá voda tekla přímo 
do zdi našeho objektu. Bohužel nezůstalo jen 
u okapu a vzhledem ke stavu krovu a střešních 
latí se musela vyměnit celá polovina střechy 
včetně krytiny. Nyní je tak odvodnění tohoto 
prostoru vyřešeno a voda odtéká do kanaliza-
ce. Jak je zřejmé z výše uvedeného, tato akce 
nebyla vůbec jednoduchá a také cena uvede-
ných prací není malá – přesahuje 1,5 milionu 
korun. Věříme, že tato investice, jakkoliv velká 
není marná a tělocvična v této podobě bude 

sloužit všem občanům Vážan, kteří o to bu-
dou mít zájem. Samozřejmě TJ Vážany i touto 
formou děkuje zastupitelům OÚ za vstřícný 
postoj k tomuto problému, bez kterého by byl 
neřešitelný. Ještě jednou díky.

Výše uvedené akce však nebyly jedinými 
akcemi na úseku údržby a zlepšování stavu 
našich nemovitostí. Na sociálním zařízení byla 
provedena výměna oken za plastová a do kon-
ce roku ještě přibude osazení nových topidel 
WAW v přísálí. A hned začátkem příštího roku 
se snad podaří vyměnit ještě dveře do sociálek 
rovněž za plastové. Takže to byla Sokolovna, ale 
i na hřišti se ledacos podařilo. OÚ letos dokon-
čil workoutové hřiště včetně pozemních úprav 
a osázení zeleně a dokončena byla i pergola 
s venkovními stoly a lavicemi. Hřiště je sice 
na obecním pozemku, nicméně je součástí ce-
lého areálu a dotváří tak ucelený prostor. Byla 
provedena výměna – nákup a prodej – pozemků 
mezi OÚ a TJ v prostoru za novou budovou ka-
bin a kolem Litavy. Důvodem je, aby Obec měla 
přístupovou cestu k přečerpávací stanici u po-
toka a TJ, aby mohla tréninkové hřiště rozšířit 
na požadované rozměry pro malou kopanou. 
Dále bylo obnoveno oplocení hřiště kolem Li-
tavy a osazeny sloupky kolem malého hřiště. 
Tamtéž se osadily sloupy pro zavěšení ochran-
ných sítí a pro případné osvětlení. Když se 
k výše uvedenému připočte běžná údržba – se-
čení, natírání, hrabání listí atd. je to práce ažaž.

A teď již ke sportovnímu dění v naší organi-
zaci. Jak většina lidí ví, TJ Vážany má dva od-
díly – kopanou a stolní tenis – a odbor ZRTV. 
Takže postupně: oddíl kopané má v okresních 
soutěžích dvě družstva dospělých a mladší pří-
pravku, ze které starší děti postupně přecházejí 
do starší přípravky a mladších žáků do Slavko-
va, se kterým máme dohodu o vzájemné spo-
lupráci, protože ani jeden by samostatně tyto 
kategorie nedal dohromady. Práce s dětmi se 
vyplácí – postupně se zlepšují a věřme, že u fot-
balu vydrží a postarají se o budoucnost tohoto 
sportu v naší obci. Co se týče výsledků dospě-
lých, tak „A“ mužstvo skončilo v minulé sezoně 
2017/2018 na 11. místě okresního přeboru se 
ziskem 30 bodů což znamenalo bezpečnou zá-
chranu. Není to bůhvíjaký výsledek, takže byly 
trochu obavy, co bude dál, zvláště po odchodu 
některých hráčů, ale mužstvo se dalo dohroma-
dy a v sezoně 2018/2019 je po podzimní části 

na 7. místě se ziskem 20 bodů. Škoda zbytečně 
ztracených 2–3 zápasů, mohlo být ještě podstat-
ně líp. „B“ mužstvo v minulém ročníku skončilo 
na 2. místě, když o primát přišlo až v posledním 
zápase s mužstvem Kobeřice „B“, které tím sou-
těž vyhrálo a postoupilo do III. třídy. V probíha-
jící sezoně se „B“ mužstvu opět daří a po pod-
zimní části vede se ziskem 16 bodů.

Pro náš druhý oddíl – stolní tenis – je letošní 
rok také velice úspěšný – „A“ mužstvo vyhrálo 
v minulé sezoně 1. třídu okresní soutěže a po-
stoupilo do okresního přeboru. Podařilo se 
získat jednoho hotového hráče a mužstvu se 
po slabším začátku začíná dařit a momentálně 
je na 8. místě se ziskem 12 bodů. „B“ mužstvo 
sice letos také postoupilo ze 4. třídy do 3. ale to 
bylo spíše dílem reorganizace soutěže a muž-
stvo, které zápasí se slabým kádrem na tuto 
soutěž evidentně nemá a je zatím na posled-
ním místě. 

Třetí součástí naší Jednoty je odbor ZRTV, 
který nabízí provozování různých pohybových 
aktivit všem občanům od nejmenších dětí až 
po dospělé jedince. Pravda je, zvláště ti dospělí 
tuto možnost moc nevyužívají a cvičí hlavně 
děti. Možná se situace zlepší nyní, kdy je tělo-
cvična po rekonstrukci ve velmi dobrém stavu. 
V současné době tak cvičení TJ probíhá v úte-
rý a ve čtvrtek a cvičí nejmenší děti s rodiči, 
žactvo a fotbalová mladší i starší přípravka. 
Navíc ve středu chodí děti z nově ustanovené 
TJ Sokol a od pondělí do čtvrtka si večerní ho-
diny rezervovali amatérští badmintonisté. Při-
počítáme-li tréninky a soutěžní zápasy oddílu 
stolního tenisu v přísálí, vidíme, že tělocvična 
je nyní využívána docela dost.

Co si přát do budoucna? Do budoucna si 
přejeme, aby OÚ Vážany nám zachoval svou 
přízeň, i když samozřejmě nečekáme, že kaž-
dý rok dostaneme takovou částku jako letos. 
Potěší i menší částky, abychom mohli postup-
ně vylepšovat stav našich nemovitostí. Přeje-
me si, aby do opravené tělocvičny chodilo stále 
více cvičenců, a to zejména těch nejmladších, 
aby výsledky našich mužstev v soutěžích byly 
co nejlepší a v neposlední řadě, aby se do prá-
ce potřebné k zajištění chodu TJ zapojilo více 
lidí, protože čím víc lidí si práci rozdělí, tím 
méně zbude na každého jednotlivce.

Ing. Ladislav Drkal
předseda TJ Vážany nad Litavou, z.s.
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Sokol Vážany nad Litavou

V letošním roce se obnovená TJ Sokol 
Vážany nad Litavou zapojila do akcí kona-
ných v naší obci. Po velmi náročné přípravě 
na skladby na XVI. Všesokolský slet 2018 
v Praze, kdy se nácviku skladeb cvičenci vě-
novali někdy i vícekrát za týden, se i nadále 
snažil aktivně podílet na životě v naší obci.

Ještě v červenci pořádala TJ Letní noc 2018 
s doprovodnou akcí s názvem „Soutěž o nej-
lepší svatební koláčky“. I přes nepřízeň počasí, 
kdy kolem půlnoci na chvíli přerušil tuto akci 
déšť, byla akce velmi zdařilá.

První týden v září se konalo Poprázdni-
nové stanování, kde se společně setkali děti 
z Vážan se svými sletovými kamarády z Po-
domí. Kdy si děti společně postavily stany 
a odpoledne si zahrály hry, které bavily nás 

jako děti. Večer si opekly špekáčky, zazpívaly 
s kytarou a ráno po důkladném úklidu odešly 
společně domů.

V rámci oslav 100. výročí vzniku Českoslo-
venska, vysadili sokoli u Boží muky, směrem 
na Kobeřice lípu. Na tuto akci navazovalo spo-
lečné posezení spoluobčanů s hudbou, která 
se velice líbila i přítomným dětem.

Další podzimní akcí byla Diskotéka 60.–70. 
léta. Byla to první akce tohoto druhu, kterou 
TJ Sokol pořádala a doufejme, že nebude po-
slední. Někteří se přišli jen podívat a jiní za-
vzpomínat.

V listopadu se členové zúčastnili župního 
přeboru 4členných družstev v bowlingu. Také 
v tomto měsíci společně s obcí, Sleťáky a SDH 
připravili pro děti Lampionový průvod. Posled-

ní víkend v měsíci listopadu pořádala TJ Sokol 
Vážany nad Litavou Župní přebor žáků ČOS 
ve stolním tenisu.

Také od začátku listopadu zajišťuje cvičení 
pro děti. Cvičení je zaměřeno na všestranný 
rozvoj jednotlivce, jeho schopnost adaptace 
v kolektivu. Velký důraz je kladen na slušné 
chování a smysl pro fair play. Děti se učí zá-
klady gymnastiky, jejímž cílem je všestranný 
pohybový rozvoj a koordinace těla. Všestranné 
cvičení je dále doplňováno o základy míčo-
vých her a atletiky. Cvičení je každou středu 
od 17.30 pro děti od 6 do 11 let a od 18.30 pro 
děti starší.

Za Sokol Vážany nad Litavou
Zdeňka Javůrková

Nazdar

Kulturní a sportovní akce ve Vážanech nad Litavou
Srpen 2018
25. a 26.  8. BARTOLOMĚJSKÉ HODY S DOPRO-

VODNÝM PROGRAMEM (Obec a TJ)
 
Září 2018
28. 9. VÝŠLAP (Sleťáci)
 
Říjen 2018
27. 10. DRAKIÁDA (Vážanští rybáři)
 
Listopad 2018
16. 11.  LAMPIONOVÝ PRŮVOD (Obec, Sleťá-

ci a SDH)
 
Prosinec 2018
3. 12.  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, 

PŘÍCHOD MIKULÁŠE A OHŇOSTROJ 
(Obec a MŠ)

7. 12.  SETKÁNÍ MÍSTNÍCH SPOLKŮ SE STA-
ROSTOU OBCE (Obec a Spolky)

15. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT (ČZS) (16.00 HOD)
24. 12.  VÁNOČNÍ ČOČKOVÁ POLÉVKA A TE-

KUTÝ KAPŘÍK (Obec)

24. 12.  VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA – VIGILIE 
NAROZENÍ PÁNĚ  (20.00 HOD)

25. 12.  BOHOSLUŽBA – SLAVNOST NAROZE-
NÍ PÁNĚ (7:30 HOD)

26. 12.  VÝŠLAP OKOLO VÁŽAN N. LIT. (TJ 
Sokol) (10.00 HOD)

26. 12.  BOHOSLUŽBA – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁ-
NA (7:30 HOD)

27. 12.  VÁNOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ (ČSCH)
28. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. 

BARTOLOMĚJE (Obec a ŘKF) (18:00 
HOD)

28. 12.  TURNAJ V KARETNÍ HŘE „66“ (ČSCH)
30. 12.  BOHOSLUŽBA – SVÁTEK SV. RODINY 

(7.30 HOD)

Leden 2019
1. 1.  BOHOSLUŽBA – SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ PANNY MARIE  (7:30 HOD)
3. 1.  BOHOSLUŽBA – SVÁTEK NEJSVĚTĚJ-

ŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ  (18:00 HOD)
6. 1.  BOHOSLUŽBA – SLAVNOST ZJEVENÍ 

PÁNĚ (7:30 HOD)

Únor 2019
8. 2.  OBECNÍ PLES S ORIGINÁLNÍM DO-

PROVODNÝM PROGRAMEM A TOM-
BOLOU (Obec) 

10. 2.  CHOVATELSKÁ VÝSTAVA A JAR-
MARK (ČSCH)

 OSTATKY – PRŮVOD MASEK

Březen 2019
16. 3.  KOŠT SLIVOVICE – 18. ROČNÍK (ČZS)
 
Duben 2019
UKLIĎME ČESKO (Obec za účasti spolků a or-
ganizací v obci) 
OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU (SDH)
TICHÁ VZPOMÍNKOVÁ AKCE K OSVOBOZENÍ 
OBCE Vážany n. Lit. (Obec) 
MOTO ŽEHNÁNÍ (Obec a ŘK farnost) 
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC (Sleťáci)
 
Květen 2019
SOUTĚŽ DRUŽSTEV VE VAŘENÍ KOTLÍKO-
VÝCH GULÁŠŮ (SDH)

Český zahrádkářský svaz 
Vážany nad Litavou

Rok nám utekl jako voda, 
je tu opět předvánoční čas 
a s ním i Vánoční koncert, 
letos s dechovou hudbou ŽA-
DOVJÁCI, který se uskuteční 
15. 12. 2018 v 16 hodin v sále 
dolní hospody. Přijďte se po-
bavit a zpříjemnit si předvá-

noční sobotní odpoledne lidovými písněmi 
a koledami. 

Následující týden se budeme těšit na nej-
krásnější svátky roku a tím jsou Vánoce. 

Výbor místního zahrádkářského svazu 
přeje všem členům ČZS a všem obyvatelům 
obce Vážany/Litavou, krásné prožití svát-
ků vánočních, do nového roku 2019 hodně 
štěstí, spokojenosti a zdraví a budeme se tě-
šit na Vaši účast na další akci a to je Košt sli-
vovice, který se bude konat 16. března 2019. 

Výbor ČZS Vážany nad Litavou

Slet Vážany nad Litavou
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MŠ – třída berušek a motýlků
Ve třídě berušek a motýlků je zapsáno 20 

dětí, z toho 16 chlapců a 4 dívky. Vzhledem 
k tomu, že v letošním školním roce je 15 dětí 
předškolního věku, zaměřujeme se především 
na přípravu pro vstup do Základní školy.

Vstup do základní školy znamená pro dítě 
a pro celou rodinu velkou životní změnu. Učí 
se cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se 
a plnit zadané úkoly. V novém prostředí se 
najednou spoléhá samo na sebe. Proto je jeho 
příprava na školu důležitá, jak ze strany ma-
teřské školy, tak i rodiny. Pracovní sešity, se 
kterými pracujeme, jsou v souladu se ŠVP MŠ.

Mateřská škola je ale i v předškolním věku 
především o hře a o tom, aby se děti u nás cí-
tily spokojené a na pobyt ve školce se těšily. 
Připravujeme pro ně spoustu akcí, ve kterých 
se názorným příkladem a nenásilnou formou 
učí spolehnout se samo na sebe.

Hned v září jsme jeli na výlet vláčkem 
na „Perníkovou chaloupku“ do Chrlic. Dětem 

se tato „vyjížďka“ velmi líbí a stala se jednou 
z akcí, které mají nejraději. Navštívili jsme vý-
stavu ovoce a zeleniny ve Slavkově. Tato akce 
se pro nás stala již tradiční a velmi přínosnou 
– děti nejen poznávají O a Z, ale seznamují se 
s včelkami, a i s produkty včel. Raneček pohá-
dek a kouzelníka jsme v říjnu navštívili v MŠ 
Hrušky. Užili jsme si společné „Dýňování“. 
Celé odpoledne bylo plné zábavy, podzimního 
sluníčka a vůně špekáčků. 

Je půlka října, úplněk se blíží, těm našim 
broučkům už se očka klíží. Půjdeme je uspat 
k Litavě na louku, ať zimu přečkají u toho pa-
louku – a tak jsme naše broučky „uložili“ k zim-
nímu odpočinku. K nejvyššímu bodu naší obce 
jsme se vypravili pří pouštění draka a pomalu 
už se k nám pomalu plížila paní zima. Ještě 
předtím jsme si ale stačili sami natrhat jablíč-
ka, na kterých si pochutnáváme. Upekli jsme si 
martinské podkovičky a na „Martina“ jsme se 
vydali za kamarády do Hrušek. Přijetí bylo vel-

mi kamarádské a milé – děkujeme všem. A už 
se přiblížil „Mikuláš“, jeho nadílka, anděl-
ské zvonění a čertovské řinčení nás přivedlo 
do času předvánočního. A když přijel v kočáře 
na náves „Mikuláš se svojí družinou byla to 
„veliká krása“ – kočár zářil stejně, jako všech-
ny jiskřičky v našich očích. Nejprve, rozsvítil 
stromeček a pak začala nadílka. Děti si pro 
ni přicházely s patřičnou odvahou. Na závěr 
tohoto svátečního odpoledne rozzářil oblohu 
ohňostroj. S přáním prožití pokojného adven-
tu a mnoho štěstí a zdraví v dalších letech jsme 
se začali pomalu rozcházet do svých domovů. 
Za všechny děti děkuji všem, kteří se podíleli 
na zdárném průběhu této, již tradiční akce – 
OÚ, zaměstnancům OÚ, Vážanským zahrádká-
řům, Mikulášovi, andělovi a čertovi v podání 
Jarky Oujezdské, Páji Střížové a Peti Smejsíka 
a také našim „kočím“ s krásně nazdobeným 
kočárek – manželům Nakládalovým.

Babušíková Stanislava, ředitelka MŠ

Vážanská farnost
Rok 2018 byl pro vážanskou farnost dosti bo-

hatý na události. V tomto roce se téměř po 50 
letech vrátily do kostela obrazy Křížové cesty. 
V 70.letech minulého století z důvodu poško-
zení, velikostí obrazů a malby kostela byly ob-
razy nahrazeny vyřezávanou replikou Křížové 
cesty. Než se obrazy vrátily na své místo pro-
šly restaurátorskou dílnou, kde byla obnovena 
malba a barva na plátně. Obrazy dostaly nové 
rámy neboť původní byly značně poškozené. 
Celkové náklady se vyšplhaly na 60 tis. Kč. 
Na restaurování přispěla Obec Vážany nad Li-
tavou a vážanští farníci. Žehnání Křížové cesty 
se pak uskutečnilo dne 10. 6. 2018 za účasti 
Novoříšského Opata Mariana R. Kosíka a míst-
ního faráře P. Vítka Martina Červenky.

Dne 19.8.2018 se uskutečnila v kostele po-
slední bohoslužba P. Vít Martina Červenky 
a zároveň si vážanští farníci připomněli 3 
roky od doby kdy byl dne 2.8.2015 ustanoven 
duchovním správcem ve vážanské farnosti. 
Za dobu působení ve vážanské farnosti se po-

dařilo za finanční podpory Obce Vážany nad 
Litavou, Jihomoravského kraje a vážanských 
farníků restaurovat oltář, kazatelnu, křtitelnici, 
obrazy sv. Bartoloměje, sv. Cyrila a Metoděje, 
Pannu Marii. Nové působiště P. Červenky je 
poutní místo ve Křtinách.

Dne 2. 9. 2018 při bohoslužbě přivítali 
vážanští farníci nového (v pořadí šestašedesá-
tého) duchovního správce P. Petra Pavla Seve-
rinu. Pan biskup spolu s panem opatem poslali 
do Vážan nad Litavou mladého kněze. Vážany 
ale nejsou pro mladého kněze tak neznámé, 
už jako kluk jezdíval do Šaratic na návštěvu 
za P. Antonínem Láníkem, neboť se P. Láník 
velice dobře znal s dědečkem P. Severiny. 

V srpnu 2018 začala další etapa obnovy kos-
tele. Na řadě bylo restaurování vitráží u oltáře, 
které zde byly instalovány v roce 1901. Vitráže 
prošli celkovou rekonstrukcí a náklady byly 
ve výši 90 tis. Kč. Na restaurování přispěla 
Obec Vážany nad Litavou, Ministerstvo kultu-
ry ČR a vážanští farníci. 

V současné době probíhá restaurování dvou 
soch, a to sochy Božské Srdce Páně a Srdce 
Panny Marie, které by měly být hotovy v první 
polovině roku 2019 a uskuteční se přemístění 
pomníku významného vážanského rodáka 
P. Jakuba Pavelky, který bude umístěn naproti 
vchodu do kostela.

Jaroslav Řezáč
Petr Hofírek

O Vánocích bychom všichni  měli  být  ra-
dostní.  To  znamená,  abychom  nebyli  za-
hořklí a nerudní z davu lidí, které potkává-
me  v  této  době  v  obchodních  centrech,  ale 
abychom  byli  svědky  radosti  narozeného 
betlémského děťátka. Kristova zvěst nikoho 
neodsuzuje, ale všem přináší spásu 

Vánoce  to  nejsou  svátky  vánočních  dár-
ků, ale svátky radosti. A tak si přejme roz-
dávat i radost!

Petr P. Severin, O. Praem

Podzim a advent v MŠ
V mateřské škole jsme zahájili školní 

rok 3. září. Ve třídě kuřátek přivítala děti 
nová paní učitelka Eva Čandrlová, která 
se spolu s chůvou Hanou Fáberovou vě-
nuje pěti dívkám a čtrnácti chlapcům. 
Všechny děti, včetně nově příchozích, 
si během podzimu zvykly na režim 
ve školce a učí se soužití ve třídě, aby 
nám všem bylo spolu dobře.

Pro děti je připravený program za-
měřený na získávání všech potřebných 
dovedností. Společně si hrajeme, čteme 
a povídáme o různých tématech, učíme se 
říkanky a zpíváme známé i nové písničky, 
cvičíme a moc rádi tvoříme. V rámci všech akti-
vit se učíme dělit se o hračky, poprosit a podě-
kovat, ztišit se a naslouchat, respektovat kama-
ráda, samostatně se najíst, obléknout se a umět 
si říct o pomoc. Máme radost, že se všem dětem 

ve školce daří a do třídy ráno přichází s úsmě-
vem. A pokud se přece jen nějaká slzička u těch 
nejmenších objeví, brzy zase zmizí.

Každodenní program je obohacený tradič-
ními aktivitami, na které se děti vždycky těší. 

I letošní „uspávání broučků“ mělo velký 
úspěch, stejně jako divadélko Rolničky 
a pohádka „Krteček a Myška, které jsme 
zhlédli společně s dětmi z MŠ Hrušky. 
S těmi jsme také přivítali sv. Marti-
na. K příležitosti Mikulášské nadílky 
na návsi si jednotlivé třídy připravily 
krátké vystoupení. Teď už se společně 
těšíme na Vánoce, které pomalu klepou 
na dveře. Zpíváním koled, tvořením vá-
nočních stromečku a povídáním o na-
šich tradicích jsme ve školce vytvořili 
příjemnou předvánoční atmosféru, kte-
rá je snad pro všechny děti tak trošku 

tajemná a plná očekávání.
Rádi bychom vám všem popřáli příjemné 

prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších 
a úspěšný rok 2019.

Čandrlová Eva, učitelka
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Sleťáci 2018–2019
Vážení občané, dovolte, abych vás v krát-

kosti seznámila s činností volného sdružení 
„Sleťáci“ za uplynulý rok.

V letošním roce 2018 jsme pořádali či spo-
lupořádali celou řadu akcí. Ať už to byly z kra-
je roku Ostatky, čarodějnice, jarní pochod 
na „Jalovák“ či podzimní výšlap ke koberským 
rybníkům. Pomáhali jsme Sokolům při tradič-

ní Letní noci spojené s ochutnávkou koláčků 
a v neposlední řadě jsme se zúčastnili Sokol-
ských sletů v Brně, Vyškově, Vážanech, Bystři-
ci pod Hostýnem, a nakonec i v Praze.

Náš poslední počin byl lampionový průvod, 
a ještě nás čeká již několikátý vánoční výšlap 
okolo Vážan a to 27. prosince 2018. Příští rok se 
budeme o pořádání akcí dělit se Sokoly a jsme 

připraveni na požádání spolků, sdružení či 
obce býti nápomocni.

Doufám, že příští rok se budeme na kultur-
ních, sportovních i společenských akcích setkávat 
častěji a ve větším počtu, než tomu bylo dosud, 
ať už bude pořadatelem kdokoli. Za Sleťáky vám 
přeji pěkné Vánoce a hodně zdraví v roce 2019.

Staňka Halamková

Vítání  občánků 
Vážany nad Lit. 
6/2018

V sobotu 2. 6. 2018, přivítal starosta obce, 
spolu s dětmi z naší MŠ, za účasti ředitelky MŠ 
St. Babušíkové a paní H. Urbanové do řad ob-
čanů obce Vážany nad Litavou naše nové, malé 
občánky.

Účast byla při počtu pěti nově narozených 
občánků opět hojná a zasedací místnost OÚ 
jen tak tak to množství hostů, rodičů, prarodi-
čů a sourozenců pojmula. V doprovodu občán-
ků se dostavilo zhruba 40 lidí.

Přejme našim malým spoluobčanům, aby si 
užili radostné dětství v naší krásné obci a je-
jím okolí a přilnuli k ní tak, že se sem budou 
v dospělosti vždy rádi vracet nebo zde přímo 
zůstanou a založí zde rodiny...

Jmenný seznam našich nových občánků:
Adam, Michael, Sára, Tobiáš a Adéla

IV. ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů

Krásné letní ráno přivítalo členy pěti sou-
těžních týmů, které měřily své síly ve vaření 
kotlíkových gulášů ve Vážanech nad Litavou. 
Sobota 26. května 2018 byla provoněna ma-
sem, kořením a dalšími ingrediencemi, které 
mohou do guláše patřit. Pět týmů vařilo tyto 
pokrmy: hovězí a segedínský guláš, guláš sta-
rého uzenáře, maďarský guláš a vepřový guláš 

s houbami. A kdo vařil? Gulmajstři, Chovatelé, 
SDH Vážany nad Litavou, Sokoli a Slovan.

Po 12 hodině byly již všichni návštěvníci 
i pětičlenná porota v napjatém očekávání. Nej-
prve bylo servírováno odborné porotě, která 
pečlivě degustovala a již brzy byl znám vítěz. 
Na diváky se dostalo posléze a rozhodně neli-
tovali času stráveného čekáním. Celým dnem 

nás provázel DJ Jára (Jaroslav Horáček z SDH 
Šaratice), který hrál nejen na přání, ale i vtipně 
glosoval dění „na place“. Tímto mu děkujeme.

Porota rozhodla takto:
Chovatelé s hovězím gulášem byli na 1. mís-

tě se 79 body;
Slovan s maďarským gulášem se umístil 

na 2. místě se 77 body;
Sokoli se segedínským gulášem obsadili 

3. místo se 64 body;
SDH Vážany n. Litavou s vepřovým gulášem 

s houbami skončili na 4 místě s 52 body;
Gulmajstři s gulášem starého uzenáře byli 

na 5. místě se 43 body.
Návštěvníci hodnotili takto:
Chovatelé s hovězím gulášem byli na 1. mís-

tě se 38 body;
Slovan s maďarským gulášem se umístil 

na 2. místě s 15 body;
SDH Vážany n. Litavou s vepřovým gulášem 

s houbami skončili na 3 místě s 10 body;
Sokoli se segedínským gulášem spolu s Gu-

lmajstři s gulášem starého uzenáře obsadili 
4. místo s 6 body.

Všem zúčastněným děkujeme za úžasnou 
atmosféru, pořadatelům za velmi dobře připra-
venou akci a sv. Floriánovi za skvělé počasí. 
Za rok na viděnou!
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Žehnání Křížové cesty Vážany nad Litavou 2018
Křížová cesta je cesta, kterou podstoupil 

Pán Ježíš od domu Poncia Piláta ulicemi Je-
ruzalémskými až na Kalvárii, kde byl z lásky 
k lidem ukřižován (Bůh tak miloval svět, že 

poslal svého jediného syna, aby ho zachránil). 
Křížová cesta má XIV zastavení, při kterých vě-
řící člověk doprovází trpícího spasitele, který 
poznal všechna tělesná a duševní muka a pod-

stoupil vše dobrovolně za hříchy (záchranu) 
celého světa a lásky k člověku. Je to rozjímavá 
pobožnost, při které se zamýšlíme nad smys-
lem svého života.

Dne 10. 6. 2018 se uskutečnilo v kostele sv. 
Bartoloměje ve Vážanech nad Litavou žehnání 
Křížové cesty za účasti Novoříšského Opata 
Mariana R. Kosíka a místního faráře P. Vítka 
Martina Červenky. Téměř po 50 letech se vráti-
ly do kostela obrazy Křížové cesty. V 70. letech 
minulého století, z důvodu poškození, velikosti 
obrazů a malby kostela byly obrazy nahrazeny 
vyřezávanou replikou Křížové cesty. Avšak již 
několik posledních let usilovali vážanští farníci 
o vrácení obrazů zpět na místo, kam po právu 
patří. Po tak dlouhé době bylo zapotřebí obra-
zy restaurovat, obnovit malbu a barvu na plát-
ně. To se podařilo za finanční podpory obce 
Vážany n. Lit. a díky rodině akademických 
malířů Procházkových z Brna. Po restaurování 
bylo třeba zhotovit nové rámy, neboť původní 
byly značně poškozené. Této odborné práce se 
ujala stopařská, opatská dílna z Vysočiny. Ná-
sledoval nátěr a pozlacení lemu rámu.

Křížová cesta je tedy renovována a je k dis-
pozici pro zhlédnutí všem, kteří mají zájem si 
tento skvost v našem kostele prohlédnout.

Komentář: Petr Hofírek

XVI. všesokolský slet – Župní slet Vyškov
Konečně nastal čas, kdy po několika měsíč-

ním nacvičování v tělocvičně, na hřišti i jinde, 
mohli vážanští cvičenci ukázat to, co se naučili. 
Na webu obce můžete vidět alespoň pár foto-
grafií z atmosféry, která panovala na stadionu 
ve Vyškově po celý den v neděli 3. 6. Od devíti 
hodin bylo na „značkách“ rušno. Napřed se 
jednotlivé skladby secvičovaly a po průvodu, 
který začal ve dvě hodiny odpoledne, už moh-

li přítomní diváci vidět vystoupení cvičenců 
z Vyškova, Brna a okolí. Vážany nad Litavou 
byly zastoupeny hned několika skladbami.

Jen skladba „Méďové“ pro rodiče a děti 
(ve věku 2–5 let) proběhla bez kapek deště, 
které pak provázely všechna další vystou-
pení. Na provedení skladeb počasí nemělo 
velký vliv, protože se všichni snažili ukázat, 
jak dobře se své skladby naučili a přítom-

nými diváky byli odměněni nadšeným po-
tleskem.

Všichni, kteří se akce ve Vyškově zúčast-
nili, si zaslouží velké poděkování. Především 
za čas, který nacvičování věnovali, námahu 
a reprezentaci obce. Děkujeme i všem organi-
zátorům a cvičencům Župního sletu ve Vyško-
vě a těšíme se na další společná vystoupení.

Komentář podala Ludmila Pilátová

Pohádkové dopoledne s MŠ ve Vážanech nad Litavou
Děti z Mateřské školy ve Vážanech nad Li-

tavou oslavily Den děti v pondělí 4. 6. 2018 
trošku netradičním způsobem. V pohádko-
vých kostýmech se prošly po obci a zatančily 
si na hřišti. K tomu jim hrála hudba z místního 
rozhlasu a přilákala na hřiště i další děti a do-
spělé. Na všechny pohádkové bytosti se s námi 
všemi přišla podívat i „čtecí babička“. Sluníčko 
pěkně hřálo, takže radost z pohybu a společ-
né procházky byla dokonalá. Děti litovaly, že 
půlhodinka pěkných písniček skončila. My do-
spělí také, ale děti hned našly náhradní řešení. 
Společně si zazpívaly a pak šly hledat poklad 
na školní hřiště.

Naše nejmenší odpoledne čekal ještě další 
„pohádkový program“, který jim připravily 
paní učitelky společně s rodiči, takže jim pře-
jeme jen samé krásné zážitky.

Děkujeme všem dětem a jejich učitelkám 
za příjemné prožití „pohádkového dopoled-
ne“.

Napsala: Ludmila Pilátová
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Sokolský slet ve Vážanech n. Lit.
Mgr. Zdeňka Javůrková nám k této akci na-

psala:
Celá neděle 17. 6. 2018 byla věnována pro 

mnohé velmi významné události. V naší obci 
probíhal sokolský slet. Celkem se sletu zú-
častnilo kolem 100 cvičenců, z nichž někteří 
cvičili více skladeb. Dopoledne bylo pro cvi-
čence velmi důležité, neboť se seznamovali 
s plochou našeho fotbalového hřiště. Probíhal 
nácvik jednotlivých skladeb a nástupů cvičen-
ců na plochu tak, aby vše odpoledne předvedli 
v co nejvyšší kvalitě.

V době oběda cvičenci uvítali povozy s koň-
mi, které je odvezly na připravený gulášek. 
Pro řadu z nich to byl velký 
zážitek a velice si tuto mož-
nost cestování naší obcí 
chválili.

Ve 13 hodin byla akce 
zahájena průvodem obcí, 
který vycházel od lípy. Dále 
průvod pokračoval k po-
mníku padlých, kde sokoli 
položili věnec, aby osobně 
uctili památku obětí 1. a 2. 
světové války. Poté průvod 
pokračoval obcí na fotbalo-
vé hřiště, kde všichni na-
stoupili a s úctou vyslech-
li Českou a Slovenskou 
hymnu v podání Veroniky 
Nezhybové. Následně celý 
program moderovala Marie 
Gottwaldová.

Kolem 14 hodiny započal 
hlavní program, na který 
se všichni velice těšili. Po-
stupně cvičenci předvedli 
jednotlivé skladby. Nejprve 
se předvedl „Cirkus“, násle-

dovaly nejmenší děti s rodiči se skladbou „Mé-
ďové“, a hned na to děti se skladbou „Děti to 
je věc“. Po krátké přestávce předvedli cvičenci 
skladby „Cesta“, „Siluety“ a „Princezna repub-
lika“. Jako poslední sokoli předvedli skladbu 
„Borci“.

Sokolský slet měl velký úspěch nejen u sa-
motných cvičenců, ale také u publika. Jako 
pořadatele nás velmi potěšilo pozitivní hodno-
cení cvičenců, kteří již mají za sebou několik 
sletů. Lze říci, že se nám tato neděle velmi 
zdařila, ať už díky tomu, že jsme jako cvičenci 
konečně nezmokli, tak díky velmi milé atmo-
sféře. 

Závěrem bychom jménem Tělocvičné jed-
noty Sokol Vážany nad Litavou chtěli vyjádřit 
velké díky za pomoc a podporu ze strany obce 
a SDH Vážany nad Litavou. Poděkování patří 
také TJ Vážany nad Litavou oddílu kopané 
za zapůjčení hřiště a dalších prostor. Kdyby-
chom chtěli poděkovat všem, byl by to velmi 
dlouhý seznam a mohli bychom na někoho za-
pomenout. Proto si dovolíme poděkovat všem, 
kteří nám ať finančně, tak formou daru nebo 
i vlastní rukou pomohli a díky nimž se nám 
tato akce podařila uskutečnit.

Všem divákům děkujeme za to, že přišli 
a ocenili nás potleskem.

XVI. všesokolský slet – Krajský slet – Brno 10. 6. 2018
Program nedělního Krajského sletu v Brně 

byl velmi náročný, takže naši cvičenci s do-
provodem odjížděli z obce už po sedmé 
hodině ráno. Cvičenci jednotlivých skladeb 

se v Brně na stadionu rozdělili podle toho, 
kde měli šatny a kdy dopoledne cvičili při 
generální zkoušce, která probíhala od 9.45 
do 11.45 hodin.

Snad všichni stihli i dobrý oběd a hurá na řa-
zení průvodu na Joštovu ulici. Ještě před slav-
nostním průvodem městem proběhlo odhalení 
pamětní desky k 100. výročí republiky, která 
byla umístěna na Besedním domě na Komen-
ského náměstí.

Po průvodu na ploše stadionu diváci přivíta-
li účastníky všech skladeb velkým potleskem. 
Mezi diváky byla zastoupena i naše obec. 

Stejně jako ve Vyškově některé skladby pro-
vázely dešťové kapky, přestože to celé dopole-
dne vypadalo na pěkný slunečný den.

Děkujeme všem zúčastněným za krásný 
sportovní zážitek a pro příště přejeme, aby 
krásné počasí vydrželo po celé slavnostní od-
poledne. 

I tentokrát vážanští cvičenci cvičili 
ve skladbách – Méďové, Děti to je věc, Cirkus, 
Siluety, Cesta a Borci.

Článek napsala: Ludmila Pilátová
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XVI. Všesokolský slet Praha 2018
Cvičenci, kteří se zúčastnili nácviku jednotlivých skladeb, se 

těšili na vystoupení na XVI. Všesokolském sletu v Praze. Hro-
madné skladby tohoto sletu se konaly v EDEN ARÉNĚ a byly 
rozděleny do dvou dnů – ve čtvrtek 5. 7. ve večerním programu 
a v pátek 6. 7. 2018 v odpoledním programu.

Z Vážan nad Litavou jsme odjížděli v sobotu 30. 6. v dopo-
ledních hodinách a potěšilo nás, že se s námi přišli rozloučit 
a popřát nám hodně úspěchů se skladbami, nejen rodinní pří-
slušníci, ale i občané obce.

My, co jsme na takovou velkou akci vyrazili poprvé, jsme ne-
tušili, jak náročný týden nás čeká. Zvládli jsme ale všechno, jak 
nácvik skladeb ve velkém horku, tak i pestrý program, který po-
řadatelé pro cvičence připravili. Na to, jak se nám vše podařilo, 
se přijel podívat i pan starosta. Ostatní nás mohli zahlédnout 
v televizních přenosech.

O první dojmy jsme se podělili hned při příjezdu domů, pro-
tože spoluobčané nás překvapili velmi milým uvítáním. Děti 
zase připravily překvapení pro rodiče. Všichni jsme z autobusu 
vystoupili před obcí a šli v průvodu na autobusovou zastávku. 
Naše mládež všem na místě představila svou skladbu Cirkus. 
Jako poděkování za netradiční přivítání.

Ve fotogalerii na webu naleznete několik fotografií z odjez-
du, z průvodu cvičenců Prahou, a hlavně z krásného přivítání, 
za které moc a moc všem děkujeme. Určitě připravíme nějakou 
společnou akci, kde se s těmi, které to bude zajímat, podělíme 
o vše, co jsme za „sletový“ týden prožili.

Ještě jednou děkujeme občanům, organizátorům, pořadate-
lům, cvičencům, doprovodu a všem, bez kterých by se všechny 
tyto akce nemohly uskutečnit.

Komentář k XVI. Všesokolskému sletu podala: L. Pilátová

Mateřská škola a budoucí prvňáčci
Je středa 27. 6. 2018, krátce před 16.00 hodi-

nou a zasedací místnost na obecním úřadě je 
nezvykle zaplněna. Aby ne! Naši předškoláci 
tu mají slavnost pasování na prvňáčky.

Napřed rodičům a všem přítomným děti 
předvedly co všechno se naučily za roky pro-
žité ve vážanské školce. Za své výkony byly 
odměněny velkým potleskem.

Potom děti „zmizely“, aby se za chvilku ob-
jevily ve slavnostním oblečení. Paní ředitelka 
všem přítomným vždy budoucího prvňáčka 
představila a pan starosta každého pasoval. 
Všichni byli obdarováni knihou a taškou, 
která asi ukrývala věci potřebné v první třídě 
ve škole.

Poděkování za všechno a k tomu kytičky do-
staly paní učitelky i paní školnice.

Ve třídě, kde děti trávily několik let, se vy-
fotily u krásného tabla. Podívejte se, jak jim to 
sluší (viz fota na webu obce).

Následovala „zahradní slavnost“, kde děti 
i rodiče ochutnali výborný dort a opekli si špe-
káčky.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme hodně 
sil, zdraví, pohody a chuť objevovat celý okolní 
svět.

Komentář k akci podala: L. Pilátová

Velký dětský den
V neděli 24. 6. 2018 byl pořádán ve Váža-

nech nad Litavou, na fotbalovém hřišti, „VEL-
KÝ DĚTSKÝ DEN“.

Ve větrném a poněkud chladnějším počasí 
se dostavilo bohužel méně dětí, než se původ-

ně očekávalo, ale ty děti, co přišly (bylo jich 
téměř 30, co využily tuto akci k zažití nových 
vjemů), si to rozhodně parádně užily.

Program byl letos, stejně jako v r. 2016, pod 
taktovkou animační agentury „Divadlo Koráb“, 

která předvedla krásné a poutavé pohádkové-
ho vystoupení o hvězdách...

Děti měly k dispozici skákající hrad a na zá-
věr akce proběhlo opékání špekáčků.

Komentář podal: Václav Matyáš
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Přívesnický tábor ve Vážanech nad Litavou 2018
Sešli jsme se opět po roce v budově ma-

teřské školy v prostorách obecní knihovny, 
abychom si užili společný týden plný růz-
ných aktivit.

V tomto týdnu jsme se spolu seznámili, 
zasportovali si, zazpívali, vytvořili různé 
výrobky, nakreslili spoustu obrázků, zatan-
covali si v maskách a hlavně jsme zjistili, že 
i když pokrok nezastavíme, dá se trávit čas 
i jinak než u televize, počítače, tabletu atd. 
Naše aktivity byly přerušeny jen přestávka-
mi na svačinky a oběd. Děti nebyly do niče-
ho nuceny a nás dospělé překvapily i tím, 
že zorganizovaly a vyhodnotily soutěže, 
které společně vymyslely a připravily. Jejich 
spolupráce a schopnost se dohodnout byla 
opravdu nečekaná.

Závěrečný společný výlet, pěšky do Křeno-
vic, jsme zvládli úplně všichni. Odměnou nám 
bylo dobré jídlo a zmrzlina. Užili jsme si i zpá-
teční cestu autobusem.

Věříme, že diplom za účast předaný panem 
starostou, bude dětem připomínat všechny 
prožité zážitky. 

Seznam všech, kteří nám dobrovolně po-
máhali, by byl dlouhý, takže jim moc děku-

jeme a uvidíte je na přiložených fotografiích, 
nebo na další akci uspořádané pro naše děti. 
Za velkou podporu a pochopení děkujeme 

všem pracovníkům obecního úřadu a mateř-
ské školy.

Článek napsala: Ludmila Pilátová

Turnaj v nohejbale Vážany n. Lit. 2018
Sešel se rok s rokem a vážanští nohejbalisté 

zorganizovali další ročník Tradičního nohejba-
lového turnaje trojic.

Jako vždy, i tentokrát byl termín stanoven 
na první červencovou sobotu. Do soutěže se 
přihlásilo 12 družstev, takže i s náhradníky 
se aktivně zúčastnilo turnaje 37 borců. Mimo 
vážaňáků, kteří postavili dvě samostatná 
družstva a nastoupili i v několika smíšených, 
přijeli hosté ze Slavkova, Hostěrádek-Rešova 
a z Brna.

Několik družstev bylo složeno z kamarádů 
z různých okolních obcí. Hrálo se na dvou hři-
štích současně a po prezentaci a rozlosování 

byl turnaj zahájen podle plánu ve 14.30 hod. 
Je nutno zdůraznit, že díky dobrému rozpisu, 
a hlavně zodpovědnosti jednotlivých družstev 
turnaj rychle ubíhal a hrálo se bez jakýchkoliv 
prodlev mezi zápasy.

K poslechu hrála hráčům i příchozím hos-
tům reprodukovaná hudba a o všechny se per-
fektně starala obsluha kantýny, kterou si tento-
krát vzala na starost „Horní hospoda“ v čele se 
Sabinou Pazourkovou. Kolem sedmé hodiny 
večer byly ukončeny zápasy základních sku-
pin a 4 družstva z každé skupiny nastoupila 
k vyřazovacím bojům.

Celková hrací úroveň turnaje byla velmi 

dobrá, ale tady už nastoupili opravdu ti nej-
lepší a bylo se na co koukat. Po jednadvacáté 
hodině byl turnaj dohrán a začaly se rozdávat 
ceny. Tentokrát první tři družstva neobdržela 
poháry, ale velmi pěkně provedené skleněné 
plakety s popisem a znakem naší obce. Všichni 
zúčastnění si pak odnesli pěkný dárek na za-
hnání žízně.

Když zhodnotíme výsledky, turnaj dopadl 
následovně:
1. Tomáš Hrdina, Jaroslav Fronk, Lukáš Su-
šil – Slavkov
2. Zdeněk Ondruška, Ondřej Hejduk, Josef 
Juřena – Slavkov
3. Milan Baier, Luboš Burian, Martin Sou-
kup – Brno

Další družstva bez bližšího pořadí:
Dušan Žák, Josef Vorel, David Florián
Jiří Bělouch st., Jiří Bělouch ml. Zdeněk Trnka
Viktor Zachoval, Petr Novotný, Václav Vitoul
Zdeněk Kánský, Kamil Oplatek, Martin Kopáček
Václav Eliáš, Martin Horák, Miroslav Šmetka
Radim Dvořák, Vlastimil Lysák, Jaroslav Jelínek
Martin Fuksa, Tomáš Svicenec, Milan Čáp
Jakub Ziman, Jiří Ziman, Jaroslav Zoufalý, Ru-
dolf Filipi
Milan Brel, Michal Procházka, Tomáš Pulkrábek

Na závěr se sluší ještě jednou poděkovat 
nejen kantýně, ale také obci za finanční pod-
poru a těm několika málo dobrovolníkům, bez 
kterých by to prostě nešlo (Bělouch, Novotný, 
Zachoval, Vitoul, Soukup, Richtr). Snad se 
v příštím ročníku, na který se už všichni těší-
me, objeví více vážaňáků jak mezi hráči, tak 
mezi diváky.

Za vážanské nohejbalisty podal informaci
Mirek Žampach
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Pohárový turnaj v kopané
V sobotu 28. 7. 2018 se na našem hřišti usku-

tečnil tradiční fotbalový turnaj. 
Za krásného, slunečného počasí se sešlo 

téměř 200 diváků, kteří byli zvědavi, které ze 
zúčastněných mužstev si odveze pohár za prv-
ní místo.

Los pro domácí tentokrát příliš šťastný ne-
byl, protože si na první zápas vylosovali papí-
rového favorita – mužstvo SK Křenovice.

Bohužel, obavy se naplnily a Křenovice vy-
hrály zaslouženě 4: 1.

Další dvojici vytvořila mužstva Tatran Rou-
sínov „B“ a Sokol Lovčičky. Zde se očekával 
jednoznačný průběh, ale outsider z Lovčiček 
kladl velký odpor a chvíli před koncem nechy-
bělo mnoho, aby vyrovnal. Nakonec však pře-
ce jen Rousínov vyhrál 4:2.

Po krátké přestávce nastoupili poražení 
semifinalisté k souboji o třetí místo. Zde se 
již projevil rozdíl ve výkonnosti a domácí si 
alespoň trochu spravili chuť jasným vítěz-
stvím 6:0.

Před finálovým utkáním byla vylosována 
tradičně bohatá tombola, do které přispělo 
rekordních 50 sponzorů, kterým tímto ještě 
jednou děkujeme. Hlavní cenou byla LED te-
levize značky LG a tentokrát tato cena zůstala 
ve Vážanech n. Lit. Některým divákům (zvláš-
tě těm, kteří si nekoupí losy) a přespolním 
hráčům čekajícím na finále se nelíbí délka lo-
sování, ale při tak velkém počtu cen tuto dobu 
zkrátit nelze.

Po tombole již přišlo na řadu sportovní vyvr-
cholení turnaje – souboj o první místo mezi SK 
Křenovice a Tatran Rousínov. Zde naši sousedé 
z Křenovic potvrdili, že hrají kopanou o třídu 
výš a celkem bez problémů zvítězili 3:0 a za-
slouženě si odvezli vítězný pohár.

Závěrem je třeba poděkovat těm stále stej-
ným 5–6 členům výboru za přípravu a násled-
ný úklid všeho potřebného, Obci za dovoz 
a odvoz stánků, stolů a lavic a samozřejmě 
všem (mnohdy i nečlenům TJ), kteří se v prů-
běhu turnaje starali o prodej losů, vstupenek, 

klobás a veškerého občerstvení dole ve stánku 
i nahoře ve výčepu.

Turnaj se opět vydařil a udržuje si i nadále 
vysokou sportovní i společenskou úroveň.

Informaci k akci podává: 
Ing. L. Drkal, předseda 

TJ Vážany nad Litavou, z. s.

Letní noc
V sobotu 21. července 2018 jsme se ve vla-

hém letním podvečeru sešli, abychom si za do-
provodu hudební skupiny Savana vychutnali 
svatební koláčky v mnoha podobách a mnoha 
chutích. Téměř 60 návštěvníků si užívalo přá-
telské atmosféry a přívětivého počasí. Hodno-
cení sladkých jednohubek v podobě svateb-
ních koláčků vůbec nebylo jednoduché. Tácky 
byly brzo prázdné. Po sladkém se jen zapráši-
lo. Oceněny byly tři dámy. Jedna „přespolní“, 
naše sestra z vyškovské župy Dr. Bukovského 
a dále dvě vážaňačky, paní Ludmila Chalupová 
a Iveta Střížová. Vítězů tohoto večera ale bylo 
mnohem víc. Proběhla totiž i bohatá tombola. 
Závěr večera byl ovšem poněkud dramatický. 
Přepadla nás totiž bouřka s velkou průtrží mra-
čen. To nás ovšem neodradilo od zábavy. Tan-
čili jsme v dešti a užívali si nevšední atmosfé-
ry. Na tento večer budeme dlouho vzpomínat. 
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se opět 
příští rok na viděnou.

Komentář k akci podala Alena Stříbrná

Kozí farma ve Vážanech
Ve Vážanech nad Litavou se stále něco za-

jímavého děje. Tentokrát to byl „Den otevře-
ných vrat na kozí farmě ve Vážanech nad 
Litavou“. Tato akce se konala v sobotu 18. 8. 
2018, od 14.00 do 18.00 hodin.

Fotografie na webu zachytily okamžiky 
na farmě asi od půl třetí do tří hodin. Přišli 
se podívat sousedé a ostatní obyvatelé naší 
obce, ale mohli jsme zde potkat i návštěvní-
ky z Valtic, Křenovic, Zbýšova, Bošovic, Slav-
kova u Brna atd. Všem se věnovala celá ro-
dina Jarošových. Návštěvníci si farmu nejen 
mohli prohlédnout, ale i ochutnat všechny 
dobroty, které se tu vyrábějí. 

Děkujeme za příjemný prázdninový a pře-
devším chuťový zážitek.

Komentář podala: L. Pilátová
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Poprázdninové stanování
V sobotu 8. září 2018 TJ Sokol Vážany nad Li-

tavou pořádal pro děti Poprázdninové stanování. 
Ve 14 hodin jsme měli společný sraz na „Floren-
ci“, kde jsme se setkali i s kamarády z Podomí.

Krátce po druhé hodině jsme se vydali 
do „Cihelny“, kde jsme společně postavili sta-
ny. Asi po hodinovém boji při stavění stanů 
jsme s dětmi začali hrát různé hry. Děti si vy-
zkoušely skákání přes gumu v různé obtížnos-
ti, skákaly přes švihadlo a hrály spoustu dal-
ších her, tak jak se jim chtělo. Nejúspěšnější 
ve skoku přes švihadlo byla Majda z Podomí, 
která skočila 85krát. Schválně si to zkuste!

Kolem šesté hodiny jsme společně šli 

na procházku, kterou jsme zakončili v So-
kolovně, kde jsme dětem z Podomí ukázali 
opravenou tělocvičnu a za odměnu jsme si dali 
zmrzlinu. Následně jsme se vydali zpět do „Ci-
helny“, kde jsme si na rozdělaném ohni opekli 
slíbené špekáčky. Při táboráku jsme si s dětmi 
společně povídali a kolem 21 hodiny začaly 
noční hry. Nejprve vyrazily na stezku odvahy 
děti mladší 6 let, ve 22 hodin čekala stezka od-
vahy pro děti od 6 do 11 let a nakonec vyrazili 
i ti nejstarší, které jsme i trošku postrašili.

Následně se děti rozhodly, že udělají stezku 
odvahy pro nás dospělé a šly se schovat. Byla 
to pro ně ta největší zábava, a dokonce se ně-

které zapomněly potmě bát. Po krátkém poví-
dání jsme se uložili ke spánku, někdo ve sta-
nu, někdo pod širákem u ohně.

Po brzkém budíčku jsme společně posnídali 
a začali uklízet a bourat stany. Společnými si-
lami jsme vše uvedli do původního stavu. Poté 
všichni dostali diplom Za přežití („s Mildou“), 
rozloučili jsme se sokolským „Nazdar“ a spo-
lečně vydali k domovům.

Věřím, že všichni byli spokojení a brzy se 
setkáme při další příležitosti, například při 
společném výletu… Kam? To je přeci jedno. 
Hlavně, že bude legrace.

Za TJ Sokol Vážany n. L. Zdeňka Javůrková

Bartolomějské hody
Ve dnech 24.–26. 8. 2018 se konaly ve Váža-

nech n/Lit. tradiční Bartolomějské hody.
Program byl opět zaměřen na doprovodné 

akce, které se staly za poslední roky již nedíl-
nou součástí našich tradičních hodů. Letos se 
otevírala výcviková místnost hasičky a oprave-
ný dvůr OÚ, s posvěcením od pana faráře K. S. 
Novotného, O. Praem. Následovalo slavnostní 
otevření stavby IS k RD a její předání obča-

nům, kteří zde začnou už v tomto roce stavět 
svoje rodinné domy. A jako třetí doprovodná 
akce bylo posvěcení „Lípy života“, vysazené 
v lokalitě „Za hřbitovem“.

Stárkování vzala do svých rukou (pro stá-
le trvající nezájem místní mládeže) mládež 
z blízkých a okolních obcí a spolu s místní 
krojovanou drobotinou, která je po celou dobu 
hodů doprovázela, předvedli skvělý výkon 

a přinesli do naší obce tolik potřebnou hodo-
vou náladu.

Protagonisté akce HODY 2018 – Vážany 
n. Lit.: M. Mixa a D. Wallnerová (Šaratice), 
J. Mrázek a L. Orlová (Křenovice), J. Tauber 
a Z. Matějková (Křenovice), M. Štancel a B. 
Mrázková (Křenovice), D. Vokál (Šitbořice) 
a K. Jelínková (Zbýšov), V. Popelák (Zbýšov) 
a M. Vojtková (Slavkov u Brna). „Děkujeme 
za vaši podporu naší obce.“

Nedělní hodová atmosféra byla velice pří-
jemná a průvod po obci, vč. odpolední hodové 
zábavy s předvedenými téměř profesionálními 
tanečními prvky stárek a stárků, přinesl všem 
zúčastněným velké potěšení.

Hody byly organizovány Obcí Vážany n. Lit., 
společně s TJ Vážany n. Lit. (sobotní předhodo-
vá zábava) a dolní hospodou (páteční předho-
dová zábava). Co se statistiky týká, tak sobotní 
– předhodovou zábavu navštívilo ca 120 hodov-
níků, nedělní – odpolední hodovou zábavu ca 
100 návštěvníků a nedělní odpolední hodový 
program – zhruba 250 přihlížejících občanů.

Program HODŮ 2018 byl pestrý. Přinesl 
všem, kteří se zúčastnili pěkné momenty a pro-
žitky, ze kterých lze čerpat energii do nastupu-
jících podzimních dnů.

Poslední bohoslužba faráře V. M. Červenky 
ve Vážanech nad Litavou

Dne 19. 8. 2018 se uskutečnila v kostele sv. 
Bartoloměje ve Vážanech nad Litavou posled-
ní bohoslužba P. Vít Martina Červenky (42 
let) a zároveň si vážanští farníci připomněli 3 
roky od doby, kdy byl dne 2. 8. 2015 ustano-
ven duchovním správcem ve vážanské farnos-
ti. Do této služby byl ustanoven novoříšským 
Opatem Mariánem Rudolfem Kosíkem.

Za tu dobu se podařilo za finanční pomoci 
Jihomoravského kraje, Obce Vážany nad Li-
tavou a vážanských farníků restaurovat oltář, 
kazatelnu, křtitelnici, obrazy sv. Bartoloměje, 
sv. Cyrila a Metoděje, Pannu Marii a Křížovou 
cestu. V současné době probíhá restaurová-
ní vitráží u oltáře, které zde byly instalovány 
v roce 1901.

Za tu dobu pronesl pan farář mnoho kázání 
poučných i k zamyšlení, vyprovodil na posled-

ní cestu několik vážanských občanů, pokřtil 
nové občánky, oddal několik párů, připravil 

biřmovance na biřmování, požehnal např. 
Hubertově jízdě, motorkám a zúčastnil se Slav-
kovské iniciativy smíření.

Dobrá spolupráce byla s ekonomickou (far-
ní) radou, obecním úřadem, farníky. Teď, když 
už si vážanští farníci a občané na pana faráře 
zvykli odchází na další působiště a to na pout-
ní místo do Křtin.

Vážanští farníci a za obec pan starosta Vác-
lav Matyáš popřáli panu faráři, nechť se mu 
ve Křtinách daří, popřáli mu hodně zdraví, 
štěstí, pohody, pokory, naděje, lásky a božího 
požehnání a hlavně aby nezapomněl na naší 
vážanskou farnost – na tento malý, ale náš 
kostelíček sv. Bartoloměje, který zde stojí již 
od roku 1287 a kde byl 65. duchovním správ-
cem.

Jaroslav Řezáč, člen farní rady
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Tvoření v obecní knihovně,  
Vážany nad Litavou

V letošním školním roce bylo v pondělí 24. 
9. 2018 v prostorách obecní knihovny zahájeno 
naše pravidelné „Tvoření“. 

Při tomto prvním setkání nám pomáha-
ly maminky i přítomní dospělí s tříděním 
našich věcí, s ořezáváním pastelek a se zjiš-
ťováním, co nám ještě chybí pro naše příští 
aktivity.

Děti si vyzkoušely různé činnosti – malová-
ní, vybarvování, lepení, ale tentokrát všechny 

nejvíce bavilo skládání „céček“, ze kterých vy-
tvářely různé náhrdelníky a náramky. Udělaly 
si radost svými výtvory a ještě si procvičily hbi-
tost svých prstíků. Nechyběla hra s oblíbený-
mi plyšovými hračkami z „kufru“ a také malé 
občerstvení.

Srdečně zveme všechny stálé i nové zájem-
ce o aktivity, které ve spolupráci s knihovnou 
pořádáme.

Info podala: L. Pilátová

Vítání  
nového kněze

Dne 19. 8. 2018 se uskutečnila v kostele 
sv. Bartoloměje ve Vážanech nad Litavou po-
slední bohoslužba P. Vít Martina Červenky.

Dne 2. 9. 2018 při bohoslužbě přivítali 
vážanští farníci ve starobylém kostele nové-
ho duchovního správce P. Petra Pavla Seve-
rinu. Pan biskup spolu s panem opatem po-
slali do Vážan nad Litavou mladého kněze.

Jak sám pan farář prozradil, již jako kluk 
jezdil do Šaratic na návštěvu za P. Antoní-
nem Láníkem, neboť se P. Láník velice dobře 
znal s dědečkem P. Severiny. Pochází totiž 
z Bohuslavic u Kyjova a je členem řádu pre-
monstrátu v Nové Říši.

Komentář podal: Ing. J. Řezáč

Podzimní pochod
Na podzimní vycházku do Kobeřic k ryb-

níku, v sobotu 28. 9. 2018, se nás vydalo 
celkem 20, z toho byla polovina dětí od čtyř 
do patnácti let a nechyběla ani Miki a Rů-
ženka.

Naše cesta vedla od místního autobuso-
vého nádraží, kolem školy, radnice, hasič-
ky, horní hospody, staré lípy a boží muky 
směrem na Kobeřice. Stále mírně do kop-
ce...

Díky vyšší poloze se nám, kdykoliv 
jsme se zastavili, naskýtal krásný výhled 
na všechny strany.

Bylo nádherné počasí, a tak jsme šli ne-
jen podle plánu, ale udělali jsme i různé od-
bočky z naší trasy, abychom si užili krásu 
a tichou atmosféru podzimního lesa.

Z naší další společné vycházky jsme si 
odnesli nejen neopakovatelné zážitky, ale 
někteří i houby, které obohatily sobotní či 
nedělní jídelníček.

Děkujeme organizátorům a těšíme se 
na zimní vycházku, která bývá většinou po-
slední týden v daném roce.

Komentář podala: L. Pilátová
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Vyhodnocení Cykloakce 2018 – Slavkov u Brna
Dne 28. 9. 2018 proběhlo slavnostní otevření 

cyklostezky Slavkov u Brna–Hodějice, v Bučo-
vické ulici, naproti benzinové stanice EuroOil.

Akce byla zároveň i slavnostním ukončením 
Cykloakce 2018 – Za poznáním regionu Ždá-
nický les a Politaví.

První slavkovská cyklostezka byla pokřtěna 
recesistickou hromadnou jízdou a její účast-
níci byli odměněni drobnými upomínkovými 
dárky.

Účastníci, kteří se zapojili do celé Cykloak-
ce 2018, měli za úkol navštívit do konce srpna 
na kole každou z 27 obcí mikroregionu. Jako 
důkaz jim sloužily otisky razítek, která sbírali 

do průkazek, vydaných na úřadech a v info-
centrech. Na slavnostním ukončení pak ma-
jitelé všech razítek získali upomínkové dár-
ky, občerstvení a měli možnost vyhrát jednu 
z hodnotných cen v tombole. Naši obec v Cy-
kloakci 2018 reprezentovali: Marie Novotná, 
Klára Matyášová a Václav Matyáš, nejml.

Na samotné akci nebyli odměňováni pouze 
cyklisté. Díky spolupráci s Nadací ČEZ mohli 
návštěvníci akce podpořit rodinu Lukáška Po-
spíšila nebo Divadelní spolek Slavkov u Brna. 
„Na místě byly „cyklotrenažéry“, díky kterým 
se vyšlapaly peníze na nákladnou rehabilitační 
léčbu po operaci mozku malého Lukáška nebo 

na mikroporty (bezdrátové mikrofony) pro 
slavkovské ochotníky.

Nechyběla ani živá hudba. Na pódiu vystou-
pila kapela Ad Hoc ze Základní umělecké školy 
F. France a RAIN z Letonic. Návštěvnicí se také 
mohli potěšit exhibičním vystoupením týmu 
Glitter Stars. Pro děti byl připraven skákací 
hrad a občerstvení zajistil Slavkovský pivovar.

Akce vznikla za podpory společnosti AQE, 
Swietelsky, Nadace ČEZ, mikroregionu Ždá-
nický les a Politaví, Zámku Slavkov – Auster-
litz, Technických služeb města Slavkov u Brna, 
Cyklo Kyjovský a sdružení NaKOLEon Brno.

Komentář: V. Matyáš

Tvoření 
v knihovně – 
dýně

V knihovně jsme 1. 10. 2018 opět „tvořili“. 
Tentokrát to bylo kreativní zpracování dýní, 
do kterého se postupně zapojilo devět dospě-
lých a patnáct dětí.

Děti si své výrobky odnesly domů, takže po-
kud si je daly před dům, můžete je večer vidět 
osvětlené. Pro jistotu je máte ještě vyfoceny viz 
fotogalerie na webu obce.

Za dýně děkujeme především panu Dvořáč-
kovi a Cenkovi.

Komentář podala: L. Pilátová

Závěrečné zasedání ZO, voleného v období 2014–2018
Vážení občané Vážan nad Litavou, dne 26. 

9. 2018 proběhlo poslední zasedání zastu-
pitelstva obce, voleného pro volební období 
2014–2018.

Zastupitelé absolvovali celkem 28 společ-
ných zasedání, na kterých rozhodovali různé 

záležitosti, případy, smlouvy, dotace, investice 
a mnoho dalších věcí, které vždy vedly ku pro-
spěchu naší obce.

Stávající zastupitelstvo obce se tedy po 4 
letech své práce loučí a všichni jeho členové 
se budou ucházet o Vaši přízeň v nastávají-

cích komunálních volbách 2018. Děkujeme 
za Vaši důvěru a těšíme se na další vzájemnou 
spolupráci.

Za ZO, Ing. Václav Matyáš
starosta obce

Výsledky komunálních voleb 
do ZO 2018 Vážany n. L.
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 
Vážany nad Litavou:
Voličů celkem: 571
Přišli k volbám: 385
Procento účasti: 67,4%

Pořadí stran:
1. ČSSD: 936 hlasů/3 mandáty
2. KDU-ČSL: 619 hlasů/2 mandáty
3. SNK: 554 hlasů/1 mandát
4. KSČM: 394 hlasů/1 mandát

Do ZO zvoleni:
1. Ing. Václav Matyáš, 296 hlasů (76,9%)
2. Ludmila Pilátová, DiS., 186 hlasů (48,3%)
3. Petr Smejsík, 168 hlasů (43,6%)
4. Mgr. Anna Pišová, 148 hlasů (38,4%)
5. Ing. Jaroslav Řezáč, 137 hlasů (35,6%)
6. Karel Škraňka, 124 hlasů (32,2%)
7. David Halamka, 109 hlasů, (28,3%)
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Výsadba obecního sadu
Dne 27. 10. 2018 proběhlo v rámci oslav 100. 

výročí vzniku našeho samostatného státu za-
ložení obecního ovocného sadu, který vhodně 
doplňuje extravilán obce Vážany n. Lit. a vy-
tváří návazný prvek na lokalitu výstavby obyt-
ných domů „Za hřbitovem“.

V dopoledních hodinách se na místě samém 
sešlo bezmála 50 občanů, kteří přišli pomoci 
s výsadbou sadu. Bylo vytvořeno 6 skupin (dle 
druhů stromů), přičemž každá obdržela plánek 
s umístěním jimi vysazovaných stromů. A tak 
začal efektivní způsob výsadby, který při počtu 
76 ks stromů byl zvládnut za necelou hodinu.

Pro výsadbu byly připraveny vyhloubené 
díry, prohnojené a zalité z předchozího dne 
tak, aby následná zálivka, kterou nám zajišťo-
vali místní hasiči, byla prováděna už do finál-
ně vytvořených trychtýřů okolo vysazených 
a kůly zajištěných stromů.

Počasí se vydařilo a po skončení výsadby se 
spustil dlouhotrvající déšť, který je pro naši vy-
sušenou krajinu tolik potřebný.

Z dotací pořízený obecní sad je pro nás sice 
další starostí (údržba – prořezy stromů, zalévá-
ní, ochrana před zvěří, aj.), ale vzniklo „něco“ 
zcela nového, určeného pro naše potomky, 

kteří plně využijí tento krajinný prvek, jako cíl 
procházek a zdroj čerstvého ovoce.

Vysázeno bylo: 10 ks třešní, 7 ks jabloní, 
12 ks hrušní, 16 ks meruněk, 4 ks švestek, 1 ks 
mirabelek, 3 ks renklód, 4 ks moruší a 20ks ne-
ovocných stromů, které budou tvořit ochranu 
a estetický prvek sadu, oddělující ho od býva-
lého areálu ZD.

Všem, kteří se na výsadbě sadu podíleli, pat-
ří velký dík a možná i právo první sklizně ovo-
ce... O tom však budeme jednat na budoucích 
zasedáních zastupitelstva obce.

Komentář k akci podává: Ing. V. Matyáš

Drakiáda – IV. ročník
V sobotu 20. 10. 2018 se děti z Vážan už do-

poledne dívaly napjatě z okna a přály si, aby 
začal foukat vítr a rozehnal mraky. V 15 hodin 
totiž měla začít již IV. Vážanská dra-
kiáda.

Na poli za poldrem se postupně 
začali shromažďovat děti s mamin-
kami, tatínky, babičkami a dědečky. 
A protože nám opravdu vítr přál, 
draci se rozlétli po celé obloze.

Porota měla těžký úkol, protože 
postupně vzlétlo až 35 draků. Nako-
nec se porota shodla, že v kategorii 
„Nejmenší drak“ se umístil Šimon 
Tůma, Marek Zezula a Lucka Javůr-
ková. Naopak, „Největšími draky“ se 
pyšnili Matýsek Tůma, Charlie Wear 
a Dan Horyanský. Mezi „Nejhezčími 

draky“ kralovala Viktorka Hofírková, Eliška 
Komárková a Peťa Píše. „Nejzajímavějšího dra-
ka“ měli na provázku Ondra Zachoval, Emička 

Tůmová a Elenka Wear. Eliška Tůmová měla 
draka „Neposluchu“, proto dostala diplom 
za draka, který nevzlétl.

Děti se po vyhodnocení, předání 
diplomů a sladkostí, které se dostaly 
úplně na všechny, pustily do opéká-
ní špekáčků a teplého čajíčku. Pro 
dospělé připravili organizátoři sva-
řáček nebo čaj s rumem.

Na dokreslení krásné podzimní 
atmosféry po celou dobu akce hrá-
la příjemná hudba. Vše se vypilo, 
snědlo a doufáme, že všichni spoko-
jeně odcházeli domů.

Odměnou pro organizátory byla 
rekordní účast dětí, rodičů, prarodi-
čů i draků.

Komentář podal: M. Žampach

Vysázení lípy TJ Sokol
V neděli 21. 10. 2018 jsme se sešli, abychom 

vysázeli lípu, jako připomínku k 100. výro-
čí vzniku Československa. Tato akce začala 
ve 14.00 hodin u Boží muky, směrem na Kobe-
řice, a to na pozvání TJ Sokol Vážany nad Li-
tavou.

Přestože počasí nebylo zrovna příznivé, tak 
se vysázení lípy zúčastnilo více než čtyřicet 
občanů, zástupců spolků v naší obci i zástupci 
naší mládeže.

Po přivítání a krátkém proslovu, ve kterém 
byly zmíněny významné události stoleté histo-
rie našeho státu, byla lípa posvěcena.

Krátce bylo vzpomenuto i zlatého věku So-
kola, na jehož činnost by chtěla znovuobnove-
ná TJ Sokol Vážany nad Litavou všemi svými 
aktivitami navázat.

Bylo poděkováno účastníkům tohoto setká-
ní i všem, kteří TJ Sokol Vážany nad Litavou 
podporují a v závěru zazněly hymny.

Je známé, že pocity radosti, štěstí a bezpe-
čí nejvíce prožíváme při společných akcích, 
a tak organizátoři pro všechny občany připra-
vili v Sokolovně posezení s dechovou hudbou 
a malým občerstvením.

Komentář podala: L. Pilátová

Nábor  
mladých hasičů

SDH Vážany nad Litavou uspořádalo 
ve čtvrtek 11. října 2018 schůzku s rodiči, 
kteří měli možnost vyslechnout si informace 
o právě vznikajícím kroužku mladých hasi-
čů. Sešlo se nás bez mála 15. Jan Brezovský 
si vzal úvodní slovo, aby představil nejen 
historii našeho sboru, ale i nastínil jeho nej-
bližší budoucnost. Dalšími informacemi pak 
doplnil naše setkání i velitel mužstva Jiří 
Moškvan. Rodiče předběžně přihlásili cca 20 
dětí. Mnohé ratolesti si přišly prohlédnout 
hasičskou výcvikovou místnost a vyzkoušet 
vydlážděný dvůr, zda zvládne jejich zátěž. 
Doufejme, že je to předzvěst „světlých zítř-
ků“ v oblasti hasičského mládí.

Komentář podala: Alena Stříbrná
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Diskotéka 60.–70. léta
V sobotu 27. 10. 2018 od 19.00 hodin pořáda-

la TJ Sokol Vážany nad Litavou akci s názvem 
„Diskotéka 60.–70. léta“.

Byla to první akce tohoto druhu, kterou TJ 
Sokol pořádala a doufejme, že nebude po-
slední. Někteří se přišli jen podívat a jiní za-
vzpomínat. Ti, co období vesnických diskoték, 
vzhledem k svému věku, nezažili, si přesto 
s radostí zatančili. Vždyť písničky z těchto 
časů jsou „živé“ a stále se hrají.

Koho neodradilo deštivé počasí si určitě užil 
příjemný večer. Organizátorům děkujeme a tě-
šíme se na další zajímavou akci, protože štěstí, 
které jistě každý z nás touží prožít, se skládá 
většinou z malých radostí. A kdo si v sobot-
ním dopoledni dopřál radost ze společné prá-
ce – sázení obecního ovocného sadu – si mohl 
dopřát i potěšení při posezení s přáteli nebo 
z příjemného pohybu při tanci...

Komentář podala: L. Pilátová

Celodenní tvoření v knihovně 
ve Vážanech n. Lit.

V naší knihovně jsme tentokrát trávili celý 
prázdninový den v pondělí 29. 10. 2018.

 Už od osmi hodin ráno se děti začaly schá-
zet a čekalo nás toho dnes opravdu hodně.

Kromě obvyklého 
malování, kreslení, 
lepení, stříhání, jsme 
zdobili fotografie, be-
sedovali na téma, co 
v knihovně rádi dělá-
me, co chceme zlep-
šit, nebo jaké akce 
chceme společně ještě 
v tomto roce udělat.

Našli jsme si čas 
nejen na odpočinek, 
procházku a ná-
vštěvu hřiště, ale 
i na pravidelné jíd-
lo a pití. Děkujeme 
všem, kteří nám při-

nesli různé dobroty a pomohli nám s progra-
mem, aby byl ještě zábavnější, kreativnější 
a zajímavější.

Komentář: L. Pilátová

Návštěva seniorů z Rousínova ve Vážanech n. L.
Vzájemné návštěvy seniorů z Rousínova 

a Vážan nad Litavou pokračovaly další spo-
lečnou akcí v pátek 26. 10. 2018 ve Vážanech 
nad Litavou. Tato aktivita navazovala na naši 
návštěvu v Rousínově, která byla pořádána 
ke Dni seniorů 3. 10. 2018.

Dnešní program byl velmi bohatý a začínal 
na autobusové zastávce ve Vážanech nad Lita-
vou příjezdem hostů z Rousínova.

Ti, kteří zde již byli, si všimli, že je nově 
upraven prostor pře obchodem „Smíšené zbo-
ží“, včetně nově provedené fasády.

Následovala prohlídka nových prostor SDH, 
kde nás všechny přivítala, s historií a sou-
časností SDH seznámila paní Alena Stříbrná. 
Přišel nás pozdravit i pan starosta Ing. Václav 
Matyáš. Po krátkém občerstvení následovalo 
trošku „tvoření“ – zkusili jsme udělat a upéct 
perníčky.

Nesměla chybět prohlídka všech míst, kde 
nastala nějaká změna – navštívili jsme záme-
ček, nakoukli do sokolovny, kde je nová pod-
laha a výmalba, došli jsme až po opravenou 
Boží muku, která svou bělostí zářila do dálky. 
Na fotkách, jsme se snažili zachytit nejen ji, 
ale i lípu, kterou vysázela TJ Sokol Vážany nad 
Litavou.

Se zvědavostí jsme prošli část obce, ve kte-
ré bude stát 18 rodinných domků. Podívali se, 
kde bude vysázen ovocný sad. Zde se nám na-
skytl velmi zajímavý pohled na Vážany a okolí. 
Potěšili jsme se pohledem na lípu vysázenou 
v této lokalitě v srpnu o vážanských hodech.

Cestou na hřiště na nás svítila nová střecha 
dolní hospody. V prostorách hřiště se hostům 
líbilo, že bylo pamatováno na kryté posezení 
a je zde udržován 
a využit každý kousek 
plochy.

Do našeho čtyřho-
dinového programu 
se nám vešla i pro-
hlídka kozí farmy, kde 
jsme ochutnali různé 
druhy sýrů.

Určitě by se návště-
va protáhla déle, ale 
naši hosté spěchali 
zpět domů, protože 
se u nich dnes odpo-
ledne vysazuje lípa, 
jako připomenutí sto-
letého trvání našeho 
státu. No a kde bude 

vysazena? To se určitě podíváme, až zase na-
vštívíme naše rousínovské přátele.

Poděkování dnes patří především SDH 
ve Vážanech nad Litavou a pak všem, kteří se 
na této akci podíleli. Potěšitelné je, že pomá-
hali zástupci více organizací, a to se projevilo 
na spokojenosti a pohodě, která naše setkání 
provázela... takže ještě jednou moc děkujeme.

Komentář podala: L. Pilátová

Kouzelník 
ve Vážanech

Sváteční nedělní odpoledne 28. října 2018 
bylo věnováno dětem.

Přijel k nám kouzelník Katonas, který baví 
svými vystoupeními malé i dospělé diváky 
už několik desetiletí. Jeho starším i zbrusu 
novým kouzlům přihlíželo bezmála 30 dětí 
spolu s rodiči i prarodiči. Došlo i na tombolu 
a cukrovou vatu, které neodmyslitelně patří 
ke kouzelnickému představení.

Malí diváci i jejich dospělý doprovod se 
velmi dobře bavili a na závěr pana Katonase 
odměnili mohutným potleskem.

Těšíme se zase za rok. Abafla zablafla…
Vystoupením kouzelníka byla uzavřena 

série akcí, konaných ve Vážanech n. Lit., 
patřících do rámce oslav 100. výročí vzniku 
našeho samostatného státu.

Komentář podala: A. Stříbrná
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Hon na drobnou zvěř
Dne 10. 11. 2018 se v honitbě Vážany nad 

Litavou konal první společný hon na drob-
nou zvěř. Již před osmou hodi-
nou ranní se v hospodě Sokolov-
na sešlo téměř padesát účastníků 
z celé České i Slovenské republi-
ky. V době nutné registrace a ad-
ministrativy související s koná-
ním honu jsme přivítali návštěvu 
z Oddělení zbraní a střeliva Po-
licie ČR, kdy tato proběhla bez 
závad u všech pěti náhodně vy-
braných střelců. Kontrolovaly se 
zbraně a doklady k nim a proběh-
la i dechová zkouška.

Poté již nic nebránilo, aby se 
na nádvoří seřadila do tradičního 
tvaru celá myslivecká společnost. 
Zahájení Ing. Radima Hložka 
a Davida Halamky a vlastně celý 

hon byl opět za doprovodu trojice trubačů 
České zemědělské univerzity a Mendelovy 

Univerzity. Na programu byly leče Dolní, Drů-
bežárna, Vinohrady, Žlíbky a Záhumenice. 

Krátce po poledni se tak v remízu 
Cihelna konal slavnostní výřad, 
kde bylo možno konstatovat, že 
dnešního dne bylo uloveno 29 
zajíců polních a 15 bažantů obec-
ných – kohoutů. Nedošlo k žád-
nému zranění, ani mimořádné 
události a všichni se spokojeně 
odebrali zpět do hospody Soko-
lovna k „poslední leči“. Závěr jako 
vždy bývá veselý, a tak plné stoly 
a nad nimi spousta zážitků nejen 
z dnešního honu. Závěrem mohu 
konstatovat, že hon je možno po-
važovat za úspěšný.

Myslivosti zdar!
David Halamka

myslivecký hospodář

Činnost SDH ve Vážanech n. Lit.
První listopadový víkend r. 2018 proběhlo v pro-

storách hasičské výcvikové místnosti školení členů 
nejen našeho sboru, ale i našich spřátelených sborů 
z okrsku Hostěrádky-Rešov.

Posluchači z Velešovic, Šaratic a Vážan n. Lit. měli 
možnost naslouchat odbornému výkladu starostky 
okrsku Vyškov Jitky Fabianové na téma výcvik dětí 
a mládeže v požárním sportu.

Toto školení je jedním ze základních kroků, které 
je nutné absolvovat, abychom mohli vést vážanskou 
mládež jakožto hasiči a umožnit jim proniknout 
do tajů této oblasti lidské činnosti, která je nezbytnou 
součástí záchranného systému každé společnosti.

Poznatky získané na tomto setkání budeme apli-
kovat hned od příštího týdne, kdy nás čeká setkání 
dětí, které budou chodit „do hasiče“ v sále Sokolovny 
a poté se přesuneme do výcvikové místnosti na hasič-
ce. Začneme pohybem a navážeme teorii...

Za SDH Vážany n. Lit. - A. Stříbrná

Ustavující zasedání ZO Vážany n. Lit., 31. 10. 2018
Ve středu 31. 10. 2018, se nave-

čer v 18:30 hod. konalo ustavující 
zasedání zastupitelstva obce Váža-
ny nad Litavou.

 
Výsledky – schválení členů ZO 

do jednotlivých funkcí:
Ing. Václav Matyáš – starosta 

obce
Ing. Jaroslav Řezáč – místosta-

rosta obce
Mgr. Anna Pišová – předsedkyně 

kontrolního výboru
Karel Škraňka - předseda finanč-

ního výboru
Ludmila Pilátová, DiS. – před-

sedkyně výboru pro kulturu 
a školství

Petr Smejsík – předseda výboru 
pro bezpečnost a pořádek v obci

David Halamka – předseda vý-
boru pro životní prostředí.
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Výskyt lišky obecné  
ve Vážanech nad Litavou

Ve dnech 18. a 19. 11. došlo v naší obci 
k drobné mimořádné události na úseku mysli-
vosti a drobného hospodářství. V neděli 18. 11. 
byl hlášen výskyt Lišky obecné v hospodářství 
pan Libora Lopatky. Tato zde zadávila dvě sle-
pice a dle popisu pana Lopatky se liška stále 
nacházela v zahradě za domem. Na místo 
jsem se dostavil společně s panem Miroslavem 
Synkem a společně s lovecky upotřebitelným 
psem, jagdteriérem jsme provedli prohlídku 
zahrady. Liška již v zahradě nebyla, pes sle-
doval stopu ven ze zahrady směrem k lokalitě 
Vinohrady. Následně další den 19.11. hlásila 
paní Dagmar Dvořáková, že jí liška zadávila 
hned 6 slepic a stále je někde ukrytá na dvo-
ře pod králíkárnou. Opět jsem vyjel na místo, 
tentokrát byla liška skutečně stále ukrytá pod 
králikárnou, takže jsem dle platné legislativy 
v rámci své pravomoci s liškou naložil. Lišák 

o podprůměrné váze 5,95 kg trpěl silnou praši-
vinou. Česká republika je od roku 2004 výsky-
tu vztekliny prostá a tímto virovým onemoc-
něním trpí v současné době pouze netopýři, 
tudíž toto riziko nehrozí. Výskyt lišky v takové 
blízkosti lidí není nic mimořádného a v našem 
katastru je výjimečný jen díky dobré práci my-
slivců na úseku tlumení vysokých stavů této 
šelmy. Proto bych zde rád apeloval na občany, 
aby dobře zabezpečovali svoje drobné zvířec-
tvo. V případě výskytu lišky v hospodářství 
se nikdy nesnažte lišku zahánět, nebo jinak 
dráždit. Je extrémně nepravděpodobné, že by 
zaútočila na člověka, ale zcela se to vyloučit 
nedá. Ihned kontaktujte mysliveckého hospo-
dáře na tel. 775610903, který vám s problémem 
nevítané návštěvy v hospodářství vždy ochot-
ně pomůže.

David Halamka, myslivecký hospodář

Lampionový průvod
V pátek 16. listopadu 2018 se v 17 hodin ko-

nal další ročník lampionového průvodu. Opět 
jsme se na Florenci sešli v hojném počtu, ně-
kteří s lampióny, jiní s lucerničkami.

Po krátkém uvítání paní Ludmilou Pi-
látovou, za doprovodu reprodukovaných 
dětských písniček, jsme se vydali na cestu 
setmělou vesnicí, kdy nám na trasu svítily 
pouze malé svíčky. Po projití obcí jsme se 
všichni sešli v prostorách hřiště MiDiGo, kde 
již pro všechny malé i velké světlušky bylo 
připravené občerstvení v podobě čaje a špe-
káčků pro děti zdarma a za menší poplatek 
pro rodiče i svařáček. Děti využili prostoru 
hřiště na běhání a občas se ohřáli u ohniště 

nebo u hodných tet, které nalévaly čaj. Do-
spělí využili chvíle klidu, jak u ohniště při 
opékání buřtů, tak i stolů se svařáčkem v ruce 
a milými sousedy.

Celou akci doprovázela reprodukovaná 
hudba, příjemné podzimní počasí a dobrá 
nálada.

Celá akce se vydařila díky TJ Sokol Vážany 
nad Litavou, Obci Vážany nad Litavou, Sleťá-
kům i SDH a hlavně dětem co si na akci při-
nesli nádherné lampióny a lucerny.

Výtěžek z prodeje svařeného vína bude 
tentokrát použit na nákup pomůcek pro cvi-
čení dětí v Sokolovně.

Komentář: A. Stříbrná

Tady vidíte… ve Vážanech n. Lit.
Měníme se my všichni a mění se i tvář 

obce, ve které žijeme… Aktivní děti z našeho 
„Tvoření“ si připravily další netradiční akci. 
Téměř bez pomoci dospělých zpracovaly za-
danou část na naší procházce, která byla na-
zvána „Tady vidíte…“ Účastníků, narozených 
ve Vážanech, bylo jen pár…

Co nám ale udělalo radost, byla velká účast 
dětí. A i ty, co neměly nic do programu připra-
veno, se osmělily a přednesly nějakou básnič-
ku nebo říkanku. Každý se nějakým způso-
bem zapojil. Všechny výkony byly odměněny 
potleskem.

Děti si připravily tuto vycházku a těšily se, 
že nám všem poví, co zajímavého objevily 
v knize o Vážanech, nebo co zjistily od pamět-
níků. Velmi dobře si budou pamatovat součas-
ný stav, o kterém se také hovořilo. Byly klade-
ny i otázky – jako například: “Jak obec využije 
„zámeček?“

Po asi čtyřicetiminutové procházce, jsme se 
společně zašli občerstvit do knihovny a podě-
lit se o svoje dojmy. A na fotografiích na webu 
obce vidíte, že tvořivé děti využijí každou 
chvilku, aby něco vyrobily, něco vyzdobily, 

nebo si vzájemně pomohly. Poděkování patří 
všem dětem za jejich velmi pěkné příspěvky 
a za čas, který přípravě věnovaly. Dospělým 

moc děkujeme za účast a všem „sponzorům“ 
za skvělé občerstvení.

Komentář: L. Pilátová

Preventivní 
akce „Chaty“

Dne 13. 11. 2018 pro-
běhla nejen v našem 
katastru bezpečnostně 
preventivní akce „Cha-
ty“ Policie ČR. Skupi-
na policistů Územního 
odboru Vyškov, spe-
ciální skupiny zbraní 
společného vyzbro-

jení, za pomoci vozidel do terénu a čtyřkol-
ky prověřila chatové oblasti na Bučovsku, 
Slavkovsku ale i chatovou oblast Vinohrady 
ve Vážanech nad Litavou. Podobné akce se 
budou pravidelně opakovat, aby se předchá-
zelo trestné činnosti v zájmových oblastech.

Podpraporčík David Halamka,  
Obvodní oddělení Policie ČR Bučovice, 

speciální skupina ZSV
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Vítání občánků Vážany n. Lit. 12/2018
V sobotu 1. 12. 2018, přivítal starosta obce, 

spolu s dětmi z naší MŠ (a společně i se ško-
láky ze ZŠ ve Slavkově u Brna), za účasti ře-

ditelky MŠ S. Babušíkové a paní H. Urbanové 
do řad občanů obce Vážany nad Litavou naše 
nové, malé občánky.

Paní Urbanová zahájila tradiční akci krát-
kým úvodním slovem a po vystoupení dětí 
z naší MŠ představila občánky starostovi obce, 
který následně pronesl slavnostní proslov. Poté 
se ujaly přednesu veršů děti ze ZŠ a jako po-
slední v kulturní vložce zazněla živě zpívaná 
píseň.

Účast byla při počtu čtyř nově narozených 
občánků celkem velká. V doprovodu občánků 
se dostavilo zhruba 30 lidí.

Přejme našim malým spoluobčanům, aby si 
užili radostné dětství v naší krásné obci a je-
jím okolí a přilnuli k ní tak, že se sem budou 
v dospělosti vždy rádi vracet nebo zde přímo 
zůstanou a založí zde rodiny...

Jmenný seznam našich nových občánků:
Rosalie, Laura, Petr a Eliška

První setkání mladých hasičů Vážany n. Lit. 2018
Ve středu 24.října 2018 se uskutečnilo první 

setkání mladých hasičů v naší nové výcvikové 
místnosti na hasičce. Zájem byl překvapivě velký. 
Po několika následujících schůzkách se nám „vy-
stříbřilo“ 23 malých i větších děvčat i chlapců se 
zájmem o hasičský sport a o vše, co k tomu patří.

Menším dětem se věnuje Helena Halamková 
a ty větší si vzala na starosti Renata Moškva-
nová. Velitel SDH Vážany nad Litavou Jiří 
Moškvan má na starosti technické zázemí 
a seznamuje všechny děti, bez rozdílu věku 
s jednotlivými součástmi výstroje a výzbro-
je. Všichni výše zmínění byli spolu s dalšími 
hasiči z našeho i okolních sborů proškoleni 
starostkou SDH okrsku Vyškov paní Jitkou Fa-
bianovou.

V nadcházejícím období děti čeká nejen se-
tkávání se v klubovně, ale i návštěva okolních 
sborů a zimních hasičských soutěží, např. v uz-
lování. A na jaře začneme aktivním pohybem.

Věříme, že děti bude toto zajímavé a důle-
žité odvětví lidského konání bavit a alespoň 
několik z nich se bude hasičskému povolání 

věnovat i v dospělosti. Ať už profesionálně či 
jako členové dobrovolného sboru. Čas ukáže.

Komentář: A. Stříbrná

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V pondělí 3. 12. 2018 se v naší obci opět 

po roce rozsvěcoval vánoční stromeček.
Akci, kterou pořádala naše Mateřská škola, 

za podpory Obce Vážany n. Lit., letos zase 
podpořili členové Českého zahrádkářského 
svazu a paní M. Gottwaldová, kteří obstarali 
kompletní servis občerstvení.

Program byl zahájen v 16 hod. roztomilým 
vystoupením dětí Mateřské školy. Jejich bás-
ničky a tanečky byly odměněny zaslouženým 
potleskem přihlížejících. Rovněž děti z Tvoření, 
od paní L. Pilátové přinesly do programu krásné 
hudební číslo. Kolem 17 hod. mezi děti zavítal 
Mikuláš v doprovodu anděla a čerta, kteří mu po-
máhali s rozdáváním dárků přítomným dětem.

V průběhu akce bylo k dispozici občerstve-
ní – dobroty z udírny, svařené víno, čaj a čaj 
s rumem, takže přítomní se měli čím zahřívat 
a pokud i toto bylo málo, protože počasí neby-
lo příliš vlídné, tak okolo ohrazeného prostoru 
byla rozestavěna ohniště pro účely ohřívání 
těch, kterým horké nápoje na zahřátí nestačily.

Akci navštívilo bezmála 200 občanů z Vážan 
n. Lit. a blízkého okolí. Závěr akce patřil již 
tradičně ohňostroji, který za doprovodu hudby 
rozzářil večerní oblohu.

Komentář podal V. Matyáš
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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.
Tel. 722 534 080

Otevírací doby provozoven 
ve Vážanech nad Litavou
POHOSTINSTVÍ (horní hospoda) – 
 Sabina Pazourková
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	

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

Setkání spolků a organizací
Na den 7. 12. 2018, v 18 hod. svolal starosta 

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

V úvodu provedl starosta vyhodnocení čin-
ností a aktivit v r. 2018, s výhledem do kon-
ce roku a vyzval přítomné, aby se následně 
ve svých příspěvcích sami vyjádřili, jak vníma-
jí dění a obci a co plánují v r. 2019.

Starosta poděkoval všem přítomným zá-
stupcům spolků a aktivním jednotlivcům, 
za obětování jejich volného času, který věnují 
ve prospěch občanů, a konstatoval, že r. 2018 
aspiruje na rekord co do počtu pořádaných 
akcí. 

Pro zajímavost trochu statistiky, jak početně 
vypadal vývoj počtu pořádaných akcí v obci: 
V r. 2015 – 57 akcí, r. 2016 – 77 akcí, r. 2017 – 
83 akcí a letošní rok 2018 – zatím 82 akcí, a to 
máme před sebou dva vánoční koncerty, ša-
chový a karetní turnaj, pravděpodobně i turnaj 

ve stolním tenise, výšlap okolo Vážan a akci 
„Čočková polévka aneb Tekutý kapřík“.

Starosta zdůraznil, že jeho cílem vždy bylo 
a stále je, naši obec propagovat jako aktivní 
a činorodou obec, což se nám všem úspěšně 
daří. Kladné ohlasy na Vážany n. Lit. se ozývají 
z různých koutů celé naší republiky.

Cíl setkávání spolků a aktivních občanů 
spočívá zejména v tom, že se sešli ti lidé, kte-
ří udávají kulturní, společenský, duchovní 
a sportovní rytmus v obci, a aby se podělili 
o svoje poznatky s kolegy z jiných spolků.

Všichni přítomní diskutovali a vzájemně se 
informovali o tom, jaké akce kdo v r. 2019 bude 
pořádat. Ze strany TJ Sokol zazněla i smělá 
myšlenka, zorganizovat v r. 2020 Sjezd rodáků. 
Toto téma je velkou výzvou, a aby se po cca 25 
letech zorganizovala tak velká akce, bude za-
potřebí nadstandardního úsilí mnoha dalších 
spolků a obce.

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

Nadvláda žen končí
V naší obci máme mnoho zajímavých osob 

s bohatými životními osudy a mnoho osobnos-
tí, o kterých toho třeba ještě mnoho nevíme. 

V tomto zpravodaji přinášíme jednu pěti-
generační raritu, a to rodinu paní Dvořákové, 
kdy teprve až narození jejího prapravnuka 
ukončilo dlouhou rodinnou nadvládu žen, 
trvající po dobu čtyř generací. Viz foto:

Vrchní řada: paní Leona s dcerami Adelou 
a Kristýnou

Dolní řada: paní Růžena, paní Stanislava 
a Nicol s Tadeáškem

Nestává se tak často, aby společně žilo 
v jedné rodině pět generací!

Přejme jim co nejdelší šťastné soužití 
v tomto rodinném složení.


