
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ru-

kou další číslo Vážanského 
hlásku, zpravodaje ve kte-
rém najdete tradiční infor-
mace a komentáře k dění 
na obci od prosince 2018 
do června 2019 a rovněž 
informace o nových tren-
dech, zaváděných v naší 
obci. 

Ve svém úvodním článku se zaměřuji na ta nej-
důležitější témata a na strategie s plány obnovy 
a rozvoje obce. 

1. Plán postupného zvelebování, 
udržování a budování (ZUB) obecního 
majetku:

V r. 2019 jsme navázali na plán údržby z minu-
lých let a začali:

- Opravami chodníků, v Pekařové uličce 
a v uličce vedoucí pod vinohrady. Obě tyto akce 
jsou již hotovy a v současnosti probíhá oprava 
chodníků na ulici vedoucí k ČOV. 

- Opravou veřejného osvětlení (VO) v uličce 
vedoucí pod vinohrady. Oprava je dokončena 
a v plánu na letošní rok je ještě výměna části svě-
tel VO na různých místech v obci.

- Opravami místních komunikací (MK), kde je 
v plánu provést v počátku července zejména úsek 
před dolní hospodou, před hřbitovem, v dolní uli-
ci pod kostelem a na autobusové zastávce.

- Údržbou zeleně, zejména kvalitní zálivkou 
stromů a keřů (letos nám na rozdíl od loňska vy-
datně pomáhá počasí) a bezpečnostními prořezy 
vzrostlých stromů, ponejvíce na sportovištích.

- Budováním oplocení zahrady OÚ a zajištění 
naprostého oddělení obecního pozemku od po-
zemků okolních.

- Celkovou rekonstrukcí dvora mateřské škol-
ky, který bude následně sloužit našim nejmenším 
jako zázemí na venkovní pobyt po dešti nebo při 
velkých vedrech. Dvůr bude vybaven lezeckými 
herními prvky, posezením pod nově vybudova-
nou pergolou a malou zahrádkou pro výuku dětí 
při zahradnické činnosti.

- Čekají nás ještě další činnosti, o kterých budu 
postupně informovat v dalších číslech zpravodaje.

2. Nákup nové techniky:
- Na údržbu zeleně byl zakoupen nový samo-

jízdný žací stroj, který udržuje sadové plochy 
a svojí univerzálností se hodí rovněž na úpra-
vy rovných i mírně svažitých travních porostů 
a na ošetření polních cest. 

- Pro JSHD Vážany n. Lit. bude ve 2. pol. letoš-
ního roku (ponejvíce z dotací ve výši 750 tis. Kč), 
pořízen dopravní automobil.

- V plánu nákupu je rovněž postupná obnova 
menší techniky.

3. Plánované činnosti většího rozsahu 
a investic: 

- Oprava roštů v uličce u RD manž. Cenkových 
a zpevnění pojezdového povrchu uličky betono-
vými panely.

- Dobudování bytů na sociálce a zahájení etapy 
zajištění dotací pro zateplení a opláštění budovy 
a pro výměnu kotle na topení.

- Výměna kotlů v budově MŠ a modernizace vy-
tápění pro snížení energetické náročnosti budovy.

- Pořízení zcela nového územního plánu obce 
(ÚPO Vážany n. Lit. 2019).
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Údržba a práce na obci naší 
pracovní skupinou v r. 2019

Důležitou součástí dění na obci je 
pracovní skupina při Obci Vážany nad 
Litavou, která se stará nejen o údržbu 
obecního majetku, ale je schopna pustit 
se i do větších akcí, které můžeme zařa-
dit do kategorie budování.

Periodicky se provádí:
-  úklidy odpadkových košů a u všech 

kontejnerů v obci (1–2x týdně),
-  úklidy a údržba na hřbitově (1x týd-

ně),
-  úklidy zastávek, vč. důkladného za-

metení vně i uvnitř (1x týdně),
- úklidy sportovišť (2x měsíčně),
-  práce na sběrném dvoře, třídění od-

padů,
-  odvozy velkoobjemového odpadu 

(min. 2x kvartálně nebo dle potřeby 
občanů),

-  sečení trávy (3–5x ročně a dle potře-
by),

-  pálení a ukládání bioodpadu (dle po-
třeby),

-  kompletní zametání chodníků a ko-
munikací, 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,
- a další potřebné práce...

Další činnosti: 
- dláždění chodníků
- čištění kanalizací,
- obnova a výsadba zeleně a stromů,
- údržba v budově MŠ,
-  a mnoho, skutečně mnoho různých 

činností, vyvolaných potřebou občanů 
a obce.

Komentář: Ing. V. Matyáš

- Návaznost na studie zámečku od studentů 
VUT Brno, zajištění projektové dokumentace 
obnovy zámečku a postupné zajištění finanč-
ních prostředků na rekonstrukci budovy a vý-
stavbu společenského centra obce a seniorské-
ho bydlení.

4. Skládka v katastru obce:
Obec podala další trestní oznámení na spo-

lek Bike Park, z.s., který vlastní jeden poze-
mek na skládce, který na něj byl před několika 
lety od SVS Delta Racing Team, z. s. účelově 
převeden. Na tomto pozemku se nachází rov-
něž velká část navezeného odpadu. Osobně 
jsem přesvědčen, že i tento majetek by měl 
připadnout státu, stejně jako rozsudkem pře-
vedený pozemek po SVS Delta Racing Team, 
z.s., do vlastnictví státu, resp. do správy 
ÚZSVM. K tomuto je třeba dodat, že i když 
SVS Delta Racing Team, z.s. u nás v katastru 
obce skončil, tak ještě není vyhráno, protože 
je otázkou, jak stát (přesněji ÚZSVM) naloží 
s nově nabytým majetkem. V současnosti pro-
bíhají intenzivní jednání na různých úrovních 
státní správy, kterých se osobně účastním, 
s cílem zajistit skládku tak, aby nás nemoh-
la do budoucna dále poškozovat. O výsledku 
nebo o aktuálním stavu jednání Vás budu prů-
běžně informovat.

5. Ochrana životního prostředí, pořá-
dek v obci a nakládání s odpady v naší 
obci:

K tomuto tématu bych chtěl vyjádřit tři zá-
sadní postoje:

a) Ochrana ŽP: Je na každém jedinci, jak 
vnímá ochranu a šetření životní prostředí, jak 
se stará např. o svoje mobilní energetické pro-
středky – osobní a nákladní auta, ze kterých 
vytéká olej a pohonné hmoty, přičemž zde 
absentuje jakákoli snaha konkrétního jednot-

livce tomuto stavu zamezit. Zamysleme se nad 
tím, zda je zcela normální, aby nám po dešti 
tekly po našich obecních komunikacích duho-
vé skvrny o rozloze několika metrů čtvereč-
ních...?!

b) Pořádek v obci: Opět je to na postoji kaž-
dého z nás. Všem je jasné, že těch pár metrů 
čtverečních před domem je obecní pozemek. 
Na každé vesnici platilo od nepaměti (a čím 
více jedeme na jih Moravy, tak tím více je to 
evidentní), že se o těch pár metrů čtverečních 
stará majitel RD a ne obec. Přece snad každý 
z nás chce mít před svým domem pěkně čisto 
a uklizeno a proto může i v dnešní hektické 
době věnovat malou chvilku ze svého času 
na úpravu okolí svého domu.

c) Nakládání s odpady: Zde obzvlášť rozho-
duje postoj jednotlivce, kdy třídění odpadů ne-
musí být vždy zcela pohodlné. Je pracné, stojí 
více času a člověk se u toho musí i na danou 
věc soustředit. Třídit se má každý odpad, kte-
rý se od sebe liší svým složením. Sklo, plast, 
papír, bio odpad, oleje a další směsný odpad. 
Tomuto důležitému tématu věnuji v novém 
čísle zpravodaje speciální článek, který by nás 
měl přesvědčit o nutnosti a povinnosti odpady 
třídit.

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

Obdobně, jako v minulých letech, kdy bylo 
ročně konáno přes 80 různých sportovních, 
společenských a kulturních akcí, tak i letos 
pokračujeme v bohatém společenském, spor-
tovním a kulturním dění na obci. 

Důležitým společenským a tradičním prv-
kem v obci jsou vždy HODY a mne velice těší, 
že se v tuto chvíli připravuje na hodové dění 
zhruba 8 párů stárků a stárek. Byť všichni po-
měrně mladí, ale s velkým odhodláním a ra-
dostí účastnit se pokračování hodové tradice 

v naší obci. Obec Vážany n. Lit. stárky maxi-
málně podpoří, a to jak organizačně, tak i fi-
nančně. Těšme se tedy na letošní hody, které 
by měly proběhnout ve standardním módu 
minulých let.

7. Podpora dětí a mládeže při rozvoji 
sportu v obci:

Pro místní děti a mládež máme v obci vy-
budováno kvalitní a zdravé sportovní prostředí 
halového a venkovního typu. Oddílů a skupin, 
které jsou v obci pohybově aktivní, je konečně 
po dlouhé době dostatek a současná vybave-
nost sportovišť, budov a ploch jim poskytuje 
potřebné až nadstandardní zázemí. O děti 
a mládež se stará TJ Vážany n. Lit. – 3 mládež-
nická fotbalová mužstva, JSDH Vážany n. Lit. 
– 2 mládežnická hasičská mužstva, TJ Sokol 
Vážany n. Lit. – 1 mládežnický oddíl. Všech-
ny tyto oddíly a mužstva se pravidelně účastní 
různých soutěží. Co je však mimo to, že se děti 
aktivně hýbou, na celé věci nejdůležitější? Je 
to fakt, že děti a mládež spolu komunikují, vy-
tváří pevná sociální pouta a směřují do dalšího 
stupně společenského bytí, čímž je společný 
zájem na tom, aby se na obci „něco“ dělo – 
třeba budoucí souhra stárků a stárek na kaž-
doročních hodech. A to je moc dobře! Děkuji 
tímto všem vedoucím, trenérům a ostatním 
aktivistům, kteří se nám o děti a mládež sta-
rají. Je to pro ně časově náročné a zatěžující, 
ale věřím, že z toho musí alespoň dobrý pocit, 
pocit z kvalitně odvedené práce.

Závěrem mého slova mi dovolte popřát Vám 
všem krásné prožití letošního léta, hodně po-
hody při bydlení na vesnici, spokojenost, dob-
rou mysl a smysl pro pořádek a třídění odpa-
dů...

Těším se na budoucí spolupráci a jsem zde 
pro Vás. 

Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Slovo starosty

Místní poplatky 2019
do 31. 3. 2019:
POPLATEK ZA ODPAD
600 Kč  fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 

(7 a více let)
600 Kč  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 

určenou k individuální rekreaci

do 30. 6. 2019:
POPLATEK ZE PSŮ
100 Kč za psa

POPLATEK ZA STOČNÉ
500 Kč fyzická osoba od 4 do 10 let
1000 Kč fyzická osoba od 11 do 70 let
800 Kč fyzická osoba od 71 a více let

POPLATKY JE MOŽNÉ HRADIT v hotovosti na OÚ Váža-
ny nad Litavou nebo bezhotovostním převodem na bank. 
účet obce č. 20121731/0100 (jako VS se uvádí číslo popis-
né. Známky na popelnice jsou vydávány na OÚ po připsá-
ní platby na účet obce).
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Vážany n. Lit.
Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 2/2018 ze 
dne 19. 12. 2018

ZO schvaluje:
(4.) paní P. jako nového nájemníka na pro-

voz Dolní hospody, za podmínek dle standard-
ní nájemní smlouvy a pověřuje starostu obce 
podpisem nájemní smlouvy.

(5.2) Obecně závaznou vyhlášku obce Váža-
ny nad Litavou č. 1/2018 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, s účinností od 1. 1. 2019.

(6.2) po důkladném projednání záležitosti 
o budově umístěné na dvou pozemcích a potvr-
zuje, že Ing. J. H. provede na základě povolení 
stavebního odboru MěÚ Slavkov další demoli-
ci části budovy na svém pozemku a na vlastní 
odpovědnost a náklady uvede následně tuto 
budovu do takového stavu, že bude stavebně 
uzavřena a staticky řádně zajištěna. 

ZO bere na vědomí: 
(6.1) předložené strategie a cíle jednotlivých 

zastupitelů.
ZO neschvaluje:
(5.1) Obecně závaznou vyhlášku obce Váža-

ny nad Litavou č. 1/2018 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů, s účinností od 1. 1. 2019, 
doplněnou v čl. 6 o bod. 5. Úleva se poskytuje 
občanům starším 70 let, a to ve výši 100,- Kč. 

(6.3) navýšení odměn jednotlivým členům 
zastupitelstva dle aktuálního nařízení vlády 
ČR na částku 2.950,- Kč, a to od 1. 1. 2019.

Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 3/2019 ze 
dne 13. 2. 2019

ZO schvaluje:
(5.1) návrh rozpočtu na r. 2019, dle výše 

uvedených paragrafů a částek, s těmito změ-
nami: U paragrafu 4356 se zvedá původní část-
ka 11.800 Kč o 5.900 Kč na částku 17.700 Kč. 
Pro vyrovnanost rozpočtu je částkou ve výši 
5.900 Kč ponížen paragraf 2219 5171. Návrh 
rozpočtu obce na rok 2019 se po schválení 
na ZZO stává rozpočtem obce na rok 2019.

(5.2) návrh střednědobého výhledu rozpoč-
tu Obce Vážany nad Litavou, dle uvedených 
částek, kdy tento bude vyvěšen na úřední des-
ce do doby schválení dalšího výhledu rozpočtu 
obce.

(5.3) návrh rozpočtu sociálního fondu na r. 
2019, kdy tento bude vyvěšen na úřední desce 
do doby schválení dalšího návrhu.

(9) výše cestovních náhrad na r. 2019 takto:
95 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 
140 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin, 
220 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 

hodin.
ZO bere na vědomí: 
(4) rozpočtové opatření č. 11 ze dne 31. 12. 

2018 viz příloha, která se stává nedílnou sou-
částí tohoto zápisu 3. ZZO 2019

(6) zprávu o provedené inventarizaci ma-
jetku Obce Vážany nad Litavou k 31. 12. 2018, 
s ohledem na prohlášení inventarizační ko-
mise, ve složení Mgr. Anna Pišová, pan Karel 
Škraňka a pan Petr Smejsík, spolu s pracovní-
kem hmotně odpovědným za inventarizova-
ný majetek, paní Hanou Urbanovou a panem 

Oldřichem Slezákem odpovědným pracovní-
kem za sklad, že inventarizace byla provedena 
v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 
Sb. o účetnictví a podle vyhlášky č. 270/2010 
Sb., o inventarizaci majetku a závazků a plá-
nem, k provedení inventarizace, schváleného 
ZO Vážany nad Litavou dne 28. 11. 2018.

(7) zprávu předsedkyně pro kulturu a školství.
(8.3) vyvěšení záměru na prodej části po-

zemku 638/40 (konkrétně pozemku pod stav-
bou a stavby silážní jámy).

ZO neschvaluje:
(8.1) podpis nájemní smlouvy na pronájem 

1/3 garáže bez čísla popisného na pozemku 
parc. č. 55/1 za cenu 18.000 Kč ročně.

(8.2) zařazení žádosti paní M. U. na změ-
nu územního plánu obce Vážany nad Litavou, 
a to pozemku parc. č. 1249 na pozemek určený 
k bytové výstavbě.

Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 4/2019 ze 
dne 24. 4. 2019

ZO schvaluje:
(4.) dodavatele žacího traktoru, kterým je 

firma P&L, spol. s r.o., IČ: 00351504 a součas-
ně pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

(5.2) podpis nájemní smlouvy na pronájem 
části garáže o ploše ca 30 m2 bez čísla popisného 
na pozemku p. č. 55/1 za cenu 18.000 Kč ročně.

(7.2) účetní závěrku příspěvkové organizace 
MŠ v plném rozsahu k datu 31. 12. 2018, s ohle-
dem na její provedení dle § 4 odst. 8, písm. 
W, zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a dle § 
99 odst. 2 a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 
o obcích ve znění pozdějších předpisů.

(8.1) podpis smlouvy o zřízení věcného bře-
mene č.: PV-014330052596/001 – stavbu reali-
zovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kabel 
NN Hromek“, se společností E.ON Distribu-
ce, a.s., na pozemcích obce parc. č.: 638/12, 
638/82, 638/83.

(8.2) podpis smlouvy o zřízení věcného bře-
mene č.: PV-014330052941/001 – stavbu reali-
zovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kabel 
NN Dosmil 2x“ se společností E.ON Distribu-
ce, a.s., na pozemcích obce parc. č.: 638/12.

(8.4) podpis nájemní smlouvy s Českou 
telekomunikační infrastrukturou a.s. na pro-
story v budově MŠ Vážany n. Lit., stanovené 
nájemní smlouvou o výměře ca 7 m2 za roční 
nájemné ve výši 35.000 Kč.

(10.) účetní závěrku obce Vážany nad Lita-
vou, za r. 2018, v plném rozsahu. 

(11.) dodatečně dohodu o provedení prá-
ce se zastupitelkou obce Ludmilou Pilátovou 
za přípravu a vedení přívesnického tábora 
v roce 2018 na částku 3.626 Kč. 

(12.3) dar ve výši 35.000 Kč pro TJ Vážany 
nad Litavou – oddíl kopané na nákup fotbalo-
vých branek na nově vybudované tréninkové 
hřiště pro fotbalovou přípravku. 

(12.5) uzavření Dohody o narovnání se zří-
zením splátkového kalendáře, s povinností za-
jistit notářským zápisem s přímou vykonatel-
ností a s rozhodčí doložkou s paní J. P. 

(12.7) otevření Oranžového hřiště od 1. 6. 
do 30. 9. 2019 bez povinnosti hlášení a pla-
cení užívání hřiště pro děti ve věku do 18 let 
s podmínkou, že případný placený nájem 
hřiště od osob starších 18 let je upřednost-
něn. 

ZO bere na vědomí: 
(6.) rozpočtové opatření č. 1 ze dne 31. 3. 

2019, které je uveřejněno na úřední desce obce. 
(7.1) zprávu o provedené inventarizaci MŠ 

k 31. 12. 2018, s ohledem na prohlášení inven-
tarizační komise, ve složení Karel Škraňka, 
Stanislava Babušíková, Milada Kolenčíková, 
Miroslava Hrabovská a Milada Jašíčková, že 
inventarizace byla provedena v souladu s usta-
novením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci ma-
jetku a závazků a s plánem, k provedení inven-
tarizace, schváleného ZO Vážany nad Litavou 
dne 28. 11. 2018.

(8.3) podpis smlouvy s OSA, z.s.
(9.) jednotlivé zprávy předsedů výborů, při-

čemž zápisy z jednání finančního a kontrolní-
ho výboru se stávají nedílnou součástí tohoto 
zápisu ZZO, dále ukládá předsedům výborů 
vedení evidence případů a výsledků kontrol 
v archivačních složkách. 

(12.2) navržení starosty Ing. Václava Maty-
áše jako kandidáta do dozorčí rady Respono 
a.s., které v počátku dubna písemně realizoval 
místostarosta obce Ing. Jaroslav Řezáč.

(12.4) zadání nových změn ke schválení do 
pasportu dopravního značení obce Vážany n. Lit. 

(12.6) jmenování komise ke kontrole realizo-
vaných nápravných opatření vyplývajících z au-
ditu příspěvkové organizace MŠ Vážany n. Lit., 
ve složení Karel Škraňka (předseda) a Mgr. Anna 
Pišová a Ing. Jaroslav Řezáč (členové).

ZO zpnomocňuje:
(12.1) starostu Ing. Václava Matyáše k účasti 

na valné hromadě Vodovody a kanalizace Vyš-
kov a.s., dne 30. 5. 2019.

ZO neschvaluje:
(5.1) prodej části pozemku parc. č. 638/40, 

zastavěné silážní jámou firmě Deplox s.r.o., 
IČ: 05460123, za částku min. 400.000 Kč (vý-
sledná cena bude vycházet z odhadu a finální-
ho zaměření prodávané části pozemku). 

Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 5/2019 ze 
dne 13. 5. 2019

ZO schvaluje:
(4.) podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, 

ve výši 300 tis. Kč, z rozpočtu Jihomoravského 
kraje č. JMK058088/19/OKH na akci „Poříze-
ní nového dopravního automobilu pro JSDH 
Vážany nad Litavou“.

(5.) rozpočtové opatření č. 2 ze dne 13. 5. 
2019, které je uveřejněno na úřední desce obce. 

(6.1) finanční dar ve výši 5 tis. Kč pro LINKU 
BEZPEČÍ, z.s.

(6.2) proces posílení třídění komunálního 
odpadu (konkrétně plastů) nákupem pytlů, 
které občané obdrží zdarma v počtu 1 ks/1 
RD/14 dnů. 

(6.4) podpis dodatku k nájemní smlouvě 
na dolní hospodu s těmito parametry úpravy 
nájemného: 

- v měsících 10-12/2019 bude nájemné sní-
ženo na 4.000 Kč/měs.

- v měsících 1–3/2020 bude nájemné sníže-
no na 5.000 Kč/měs. 

- další případné změny musí projít schválení 
ZZO

ZO bere na vědomí: 
(6.3) závažnost problematiky umisťování 

dětí z obce do ZŠ ve Slavkově.
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Nakládání a hospodaření s odpady v naší obci 
a vypouštění odpadů do místní kanalizační sítě…

Vážení občané, tímto článkem bych chtěl 
apelovat na naše společné hospodaření a na-
kládání s odpady v naší obci Vážany n. Lit. 
a upozornit tak nejen na možné finanční bene-
fity, plynoucí z třídění odpadů, ale i na jistá ri-
zika, související právě se špatným nakládáním 
odpadů v obci. 

Informace o tom, kolik máme v obci popel-
nic na směsný komunální odpad (dále i SKO), 
kolik kontejnerů na BIO odpad a kontejnerů 
na tříděný odpad (sklo, papír a plasty), není 
třeba znovu uvádět, neboť toto téma je „žhavé“ 
již od konce r. 2018.

Zastupitelstvo obce schválilo na květnovém 
zasedání tohoto roku zakoupení žlutých pyt-
lů, pro účely vytřídění plastů tak, aby plasty 
nebyly součástí směsného komunálního 
odpadu a aby občané více separovali plasty 
od směsného komunálního odpadu.

V obci máme (již po navýšení počtu žlutých 
kontejnerů – v r. 2017) k dispozici celkem 5 ks 
žlutých kontejnerů, sloužících pro vytřídě-
ný plast. Mnohdy ale ani tento počet nestačí 
a právě proto, abychom společně vyřešili jak 
třídění odpadů, tak i pořádek na sběrných 
hnízdech, zavádíme nové opatření, kdy budou 
občanům nově k dispozici žluté pytle.

Občané si zdarma vyzvednou od 1. 7. 2019 
na OÚ Vážany n. Lit.(na každý rodinný dům - 
č.p.) celkem 25 ks žlutých pytlů, které vystačí 
při četnosti používání 2 ks/měs., až do konce 
1. pololetí r. 2020. Žluté pytle budou využívá-
ny výhradně na vytřídění plastů! Žluté pytle se 
budou umísťovat do žlutých kontejnerů, při-
čemž když tyto budou plné, tak se žluté pytle 
umístí, pevně zavázané a zabezpečené proti 
vysypání, vedle žlutých kontejnerů.

Pevně věřím, že zavedením tohoto nového 

prvku do procesu nakládání a hospodaření s od-
pady, snížíme objem směsného komunálního 
odpadu a zajistíme si tak navýšení tzv. vratky 
finančních prostředků do obce za třídění plastů, 
papíru a skla. V r. 2018 činila vratka 75 tis. Kč.

Po snížení objemu směsného komunálního 
odpadu lze přinést do obce další finanční pro-
středky, a to formou úspory za neúměrně vysoké 
platby týdenních svozů směsného komunálního 
odpadu. Ve všech našich okolních obcích (Kře-
novice, Šaratice, Otnice, Kobeřice, Nížkovice, 
Heršpice a další) je svoz SKO prováděn v inter-
valu 2x měsíčně. Naše obec je s týdenním svo-
zem SKO ojedinělá! Počítejme s tím, že od 1. 1. 
2020 zavedeme nový režim svozu STO, obdobně 
jako v okolních obcích, a to 2x měsíčně. 

Jsem přesvědčen, že všichni chápeme nut-
nost zavedení přísnějších pravidel při naklá-
dání s odpady. Podívejme se společně na naši 
planetu, na které žijeme a na které budou žít 
naše děti a další naši potomci. Zachovejme jim 
naši zemi v solidním stavu, ať nás zpětně ne-
proklínají!

Dalším bodem v tématu nakládání s odpa-
dy, a nelze ho opomenout, je kanalizační síť 
naší obce. Pokud se podíváme do historie, tak 
firma, která se nám stará o likvidaci hlodavců 
provádí pravidelné kladení násad 2–3x ročně. 
Letos u nás byla už 5x, protože v naší kanali-
zační síti jsou přemnoženi potkani. A možná 
je to nevědomky či z pohodlnosti, sami si je 
zde u nás vykrmujeme! 

Občané by se neměli zbavovat zbytků jíd-
la splachováním do toalet. Když už není pro 
živočišné zbytky z kuchyně jiné uplatnění, 
je dobré vyhodit je do uzavíratelných nádob 
na směsný komunální odpad. Co se týká ostat-
ního odpadu z kuchyně, zejména rostlinných 

zbytků, tak ty patří do BIO kontejnerů nebo 
do kompostérů. 

Informace pracovníka firmy Pařez, která 
nám v obci již léta deratizaci provádí, zní jas-
ně: „Objevuji při kladení nástrah velká množ-
ství potravin – těstoviny, brambory, rýži a další 
odpad, velice vhodný pro potkaní hodování. Je 
třeba zamezit vypouštění potravin do kanali-
zace, jinak se potkanů nezbavíte!“.

Kdo je potkan, jak se chová a jaké přenáší ne-
moci, popisuje kolega zastupitel, D. Halamka:

Potkan – Rattus Norvegicus
není původním obyvatelem našich krajin. 

Jeho původní domovinou jsou bažinaté oblasti 
Jihovýchodní Asie a do Evropy se prvotně do-
stal až v 10.–11. století, přičemž hlavní fází pří-
chodu a rozšíření tohoto zvířete v celé Evropě 
nastala až v 18. století, tedy podstatně později 
než například u krysy. Potkan žije v pevných 
rodinných svazech řazených dle jednoznačné 
sociální hierarchie, které se mění pouze roz-
růstáním kolonií, nebo mortalitou vůdčích 
členů komunity. 

Potkan je všežravec, přičemž si velmi rych-
le zvyká na oblasti, kde dochází k vyhazování 
jedlých odpadků a zde se velmi rychle rozmno-
žuje. Samička potkana se může rozmnožovat 
celý rok, v optimálních podmínkách 5 a ví-
cekrát, přičemž v jednom vrhu mívá obvykle 
7–11 mláďat. Pohlavní dospělost udávají zdro-
je od 1,5 do 4 měsíců Dospělý jedinec dorůstá 
do délky až 28 cm a hmotnosti 500 gramů. 

POZOR: Potkan může být přenašečem 
značného spektra nebezpečných nemocí!

Chovejme se tedy tak, abychom jejich pod-
mínky pro život zbytečně nepodporovali.

Ing. V. Matyáš a D. Halamka

Kulturní a sportovní akce ve Vážanech nad Litavou
Leden
 1. 1.  BOHOSLUŽBA – SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ PANNY MARIE
 3. 1.  BOHOSLUŽBA – SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍ-

HO JMÉNA JEŽÍŠ
 6. 1.  BOHOSLUŽBA – SLAVNOST ZJEVENÍ 

PÁNĚ
 8. 1.  BESEDA „INDIE – PROSINEC 2018“
 19. 1.  VALNÁ HROMADA TJ SOKOL VÁŽANY N. L.
 26. 1. TURNAJ V PEXESU
 
Únor
 8. 2.  OBECNÍ PLES S ORIGINÁLNÍM DOPRO-

VODNÝM PROGRAMEM A TOMBOLOU 
(Obec)

 10. 2.   CHOVATELSKÁ VÝSTAVA A JARMARK 
(ČSCH)

 11. 2.   VÝLET DO BRNA, NÁVŠTĚVA MORAV-
SKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY (VKŠ)

 24. 2.   DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE (VKŠ)
 
Březen
 2. 3.   OSTATKY – POCHOVÁNÍ BASY (TJ SOKOL)
 18. 3.   BESEDA NAD KRONIKOU OBCE (VKŠ)
 23. 3.   KOŠT SLIVOVICE – 18. ROČNÍK (ČZS)
 29. 3.   NOC S ANDERSENEM – PŘESPÁNÍ 

V KNIHOVNĚ (VKŠ)

Duben
 1. 4.   DEN PTACTVA – BESEDA V KNIHOVNĚ 

(VKŠ)
 6. 4.   UKLIĎME VÁŽANY NAD LITAVOU (OBEC)
 13. 4.   OKRSKOVÉ KOLO V POŽÁRNÍM SPOR-

TU (SDH)
 15. 4.   TVOŘENÍ CELÝ DEN – VÝROBA VELI-

KONOČNÍCH DEKORACÍ (VKŠ)
 25. 4.   TICHÁ VZPOMÍNKOVÁ AKCE K OSVO-

BOZENÍ OBCE (OBEC)
 27. 4.   MOTOŽEHNÁNÍ (OBEC A ŘK FARNOST)
 28. 4.   DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ (VKŠ A SLEŤÁCI)
 30. 4.  PÁLENÍ ČARODĚJNIC S PRŮVODEM (TJ 

SOKOL)
 
Květen
 18. 5.   BABSKÉ HODY (TJ SOKOL)
 25. 5.   SOUTĚŽ V KOTLÍKOVÝCH GULÁŠÍCH 

(SDH)
 29. 5.   SENIORSKÁ OLYMPIÁDA (VKŠ)
 
Červen
 8. 6.   SETKÁNÍ VÁŽAŇÁKŮ (OBCÍ SE STEJ-

NÝM NÁZVEM) Z JIŽNÍ MORAVY (TJ 
SOKOL, OBEC)

 23. 6.   VELKÝ DĚTSKÝ DEN S NOVÝM ORIGI-
NÁLNÍM PROGRAMEM (OBEC) 

Červenec
 6. 7.  NOHEJBALOVÝ TURNAJ (SPORTOVCI)
15.–19. 7.  PŘÍVESNICKÝ TÁBOR (VKŠ)
 20. 7.   LETNÍ NOC (SAVANA) (TJ SOKOL)
 27. 7.   FOTBALOVÝ TURNAJ (TJ – ODDÍL KO-

PANÉ)

Srpen
24.–25. 8. BARTOLOMĚJSKÉ HODY (OBEC)
 31. 8.   STANOVÁNÍ (VKŠ, TJ SOKOL)
 
Říjen
 19. 10.   TURNAJ V BADMINTONU (TJ SOKOL)
 20. 10.   DRAKIÁDA (SPORTOVCI)
 
Listopad
 15. 11.   LAMPIONOVÝ PRŮVOD (OBEC, TJ SO-

KOL, SDH)
 24. 11.   ŽUPNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ ČOS VE STOL-

NÍM TENISU (TJ SOKOL)
 
Prosinec
 2. 12.   ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

A MIKULÁŠ (OBEC, MŠ)
 24. 12.   TEKUTÝ KAPŘÍK (OBEC)

Akce budou průběžně upřesňovány a doplňovány.
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Sokol Vážany nad Litavou
Tělocvičná Jednota Sokol Vážany nad Lita-

vou, obnovená v naší obci v minulém roce, se 
aktivně zapojuje do jejího dění. 

V měsíci lednu zorganizoval Sokol Turnaj 
v pexesu, kterého se zúčastnilo téměř 20 dětí, 
které si odpoledne velice užily. Další akcí byly 
Ostatky. Nejprve byl počet masek v průvodu 
menší, ale postupně se k nám v průvodu při-
dávaly další a další masky a jejich doprovod, 
takže u naší pamětní lípy už nás bylo kolem 
padesátky. 

Do konce března zajišťovala cvičení nejen 
pro sokolské děti. Cvičení bylo zaměřeno 
na všestranný rozvoj jednotlivce, jeho schop-
nost adaptace v kolektivu, slušné chování 
a smysl pro fair play. Během tréninků se děti 
seznámily se základy gymnastiky, kdy nej-
větší oblibě se dostalo přeskoku přes kozu 
a cvičení na kruzích. Starší žáci velice rádi 

hráli badminton a různé míčové hry. V mě-
síci dubnu se děti přesunuly se svolením 
fotbalistů na hřiště, kde jsme se věnovali pří-
pravě na atletické závody ve Vyškově. Z těch-
to závodů si děti dovezli 4 stříbrné a 2 zlaté 
medaile.

V květnu jsme se sice v menším počtu, ale 
zúčastnili plaveckých závodů, které probíha-
ly v Aquaparku Vyškov a byly organizovány 
župou Dr. Bukovského. Z této akce jsme si 
dovezli 2 zlaté, 1 stříbrnou a 1 bronzovou 
medaili.

Další akcí jednoty bylo pálení čarodějnic. 
Čarodějnice v počtu kolem 70 startovaly 
ze zastávky, společně proletěly obcí a akci 
ukončily opečením špekáčků a spálením ča-
rodějnice na zahrádce horní hospody.

Dne 18. května 2019 členky naší jednoty 
obnovily za podpory obce Vážany nad Lita-

vou tradici Babských hodů. V odpoledních 
hodinách se konal krojovaný průvod obcí. 
Bohužel ne za velkého zájmu našich spo-
luobčanů. Na večerní zábavě nám to ovšem 
vážanští vynahradili. Bezmála 80 návštěv-
níků hodové zábavy mělo možnost si nejen 
zazpívat se stárkami, ale si i zatančit za do-
provodu kapely Podboranka.

Na konci května jsme se zúčastnili již 
V. ročníku soutěže ve vaření kotlíkových gu-
lášů, který organizuje SDH Vážany nad Lita-
vou. Náš tým ve složení Miloš Cenek, Jarka 
Oujezdská, Soňa Havlíčková, Zdena Javůrko-
vá a Alena Stříbrná vařil hovězí guláš. Sice 
jsme skončili na sedmém, posledním místě, 
ale rozhodně nás to neodradilo a příští rok 
se s o to větším nasazením opět zúčastníme.

Těšíme se s vámi na shledanou na dalších 
akcích. Nazdar

Český zahrádkářský svaz Vážany 
nad Litavou hodnotil rok 2018 

Dne 16. 2. 2019 se uskuteč-
nila v přísálí Obecní hospody 
výroční členská schůze ZO ČZS 
Vážany nad Litavou. Z  celko-
vého počtu 36 členů se výroční 
členské schůze zúčastnilo 31 
členů. Ostatní byli omluveni. 
Členskou schůzi zahájila paní 

předsedkyně Jarmila Černáková, která přiví-
tala jak přítomné členy svazu, tak naše hos-
ty, kterými byli přednášející pan Jiří Svoboda 
z ČZS Slavkov u Brna a Ing. Václav Matyáš, 
starosta obce Vážany nad Litavou. Pan Ing. Ja-
roslav Řezáč zhodnotil rok 2018, hodnocení 
činnosti za roky 2014 až 2019 a přednesl plán 
činnosti na rok 2019. Paní Marie Zachovalová 
předložila rozbor hospodaření za rok 2018 
a rozpočet na rok 2019. Předseda kontrolní 
komise pan Josef Holub přednesl zprávu kont-
rolní komise. Dalším bodem byly volby výboru 
ZO a kontrolní komise na období 2019 až 2024. 

Výbor a kontrolní komise zůstávají ve stejném 
složení, takže členská základna potvrdila do-
savadní složení. 

Pan Jiří Svoboda přednesl přednášku o slou-
pových jabloních, jaké odrůdy jsou vhodné 
pro pěstování, kdy vysazovat, ošetřovat, stří-
kat, hnojit a zalévat. Starosta obce Ing. Václav 
Matyáš poděkoval za spolupráci, pohovořil 
o současné situaci v obci. Dále pohovořil 
o třech lokalitách, kde jsou na cca 5 hektarech 
vysázeny stromy a to jak okrasné tak ovocné 
aleje. Zmínil se i o zálivce těchto stromů, kte-
rá je velmi důležitá pro přežití stromů a proto 
obec pořídila cisternu na zalévání. Dále poho-
vořil o předzahrádkách, kdy postupně ubývá 
zeleně a keřů a spíše jsou upraveny tak, aby se 
nemusely moc ošetřovat.

Závěrem proběhla všeobecná diskuse o všem 
možném.

Ing. Jaroslav Řezáč
ČZS Vážany nad Litavou

Společenská kronika
Narození 2019
24. 1. Natálie Chlupová 

Úmrtí
2018
31. 12. Anna Krčová (ve věku 77 let)

2019
14. 2. Josef Hrabovský (ve věku 91 let)
15. 3. Růžena Dvořáková (ve věku 95 let)
18. 4.  Ing. Jiří Štěpánek (ve věku 82 let)
24. 4. Jiří Kuba (ve věku 73 let)

Jubilea 2018
Leden
75 let Anna Moškvanová
85 let Jana Cigánková

85 let  Božena Machačová
86 let František Audy

Únor
80 let Arnoštka Audyová

Březen
90 let Helena Oujezdská
70 let Danuška Brezovská
86 let  Josefka Matyášová
88 let Marie Kleková

Duben
80 let Dobruška Svobodová
87 let Radmila Loubalová
70 let Jarmila Černáková

Květen
75 let Věra Kostihová
91 let Marie Babušíková

Červen
70 let Jaroslava Krejčířová
75 let Věnceslava Fuksová
87 let Věra Hrabovská
87 let Marie Jeřábková

Červenec
85 let Cyril Krča
85 let Leopoldina Michálková
75 let Zdeněk Janoušek
98 let Anna Šubrtová
88 let  Anna Lábrová

Srpen
92 let Marie Kučerová
86 let Václav Matyáš

Činnost Sleťáků v roce 
2019

Ve svém příspěvku bych vás chtěla sezná-
mit s činností našeho volného sdružení „Sleťá-
ci“ za posledních šest měsíců. V závěru roku 
2018 jsme pořádali tradiční vycházku kolem 
Vážan. Jako obvykle naši členové pomáhali, 
nebo svou přítomností podpořili, většinu akcí, 
které se v obci konaly. Naše největší pořádaná 
akce v letošním roce bylo divadelní předsta-
vení „Doba kamenná“. Poprvé jsme využili 
možnosti uspořádat akci v nově zrekonstruo-
vaných prostorách „Sokolovny“. Velmi dobře 
se nám spolupracovalo s TJ oddílem kopané 
a příjemně jsme se u nich na sále i cítili.

V následujícím období se chceme nejen 
podílet na prohlubování spolupráce se vše-
mi organizacemi v obci, ale naší činností 
zapojit do společného dění především seni-
ory a děti. V podzimních měsících chceme 
uspořádat ještě jedno divadelní představení 
a milovníci aktivního pohybu nepřijdou ani 
o tradiční prosincový výšlap.

Staňka Halamková
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SDH Vážany nad Litavou
Nový rok u SDH Vážany nad Litavou začal 

svoláním valné hromady a to na sobotu 9. úno-
ra 2019, které se mimo členů „domácích“ 
zúčastnili i členové okolních sborů z okrsku 
Hostěrádky-Rešov.  

Na začátek přivítal hosty: Ivana Musila - ná-
městka starostky KSH Jihomoravského kraje, 
starostu obce Vážany nad Litavou Ing. Václa-
va Matyáše a všechny bratry a sestry z okrsku 
SDH Hostěrádky-Rešov. Hlavním tématem, 
které rezonovalo celým odpolednem, byl však 
fakt, že v loňském roce započal sbor práci 
s dětmi. Právě mladí hasiči zpestřili úvod 
schůze svým vystoupením s básní inspirova-
nou jejich středečními setkáními, při kterých 
se seznamují se vším, co souvisí s „hasičinou“. 
Starosta obce Ing. Václav Matyáš právě tuto ak-
tivitu vyzdvihl a poděkoval všem, jejíchž je to 
zásluhou. I náměstek z kraje, pan Ivan Musil, 
kvitoval s povděkem, že jeho dlouholeté výtky 
vůči našemu sboru stran absence družstva dětí 
konečně byly vyslyšeny. Je pravdou, že díky 
přízni naší obce, za což jí patří velký dík, moh-
la vzniknout výcviková místnost, kde se děti 
mohou scházet se svými instruktory. 

Mladí hasiči SDH Vážany nad Litavou sešli 
se 17. března 2019 aby využili krásného neděl-
ního odpoledne a trénovali v hasičském spor-
tu v areálu discgolfového hřiště. Děti ve věku 
od 8 do 15 let vytvořily tým, který během chvil-
ky působil jako by děti spolu trénovaly už ně-
kolik týdnů, ale opak byl pravdou. Někteří stáli 
na startu úplně poprvé. Mladé hasiče to velmi 
bavilo a čas 1 minuta, který se ukázal na stop-
kách vzbuzuje velké naděje, že by naši spor-
tovci mohli v nepříliš vzdálené budoucnosti 
dovézt z nějakého závodu třeba i trofej. Část 
týmu měla možnost si takový závod i prak-
ticky vyzkoušet a to jako součást  družstva 
mladých hasičů SDH Velešovice na Memoriálu 
Antonína Bartáka v Kroužku.

V sobotu 13. dubna 2019 od 17.00 hodin 

se v areálu vážanského discgolfu uskutečnila 
Okrsková soutěž v požárním sportu. Sjela se 
družstva z Hostěrádek-Rešova,Šaratic,Velešo-
vice a Kobeřic.

Počasí nám sice příliš nepřálo, ale přesto 
byla k vidění ukázka požárního útoku našich 
menších i větších hasičů. Nejprve vystartova-
li nejmenší. Přestože byly stížené podmínky, 
káď s vodou byla ve vzdálenosti určené pro 
dospělé závodníky a děti musely manipulovat 
s většími hadicemi, zvládly to výborně. Starší 
děti dosáhly času kolem jedné minuty, což je 
obdivuhodné, vzhledem k tomu, jak krátkou 
dobu trénují.

A pak už nastoupili dospělí závodníci, kteří 
předvedli profesionální výkony. Vítězným tý-
mem byly Šaratice s časem pod 20 sec. Násle-
dovaly Hostěrádky-Rešov, Vážany nad Litavou, 
Kobeřice a poslední Velešovice, které měly při 
startu technické problémy.

Dne 25. 4. 2019 se shromáždilo u pomníku 
padlých, ve Vážanech n. Lit., téměř 45 občanů, 
aby uctili památku obětí z 1. a 2. světové války. 
Kladení věnce provedli za doprovodu repro-
dukované hudby místní hasiči, kteří současně 
drželi u pomníku čestnou stráž.

V sobotu 25.května 2019 se uskutečnil 
V. ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů. 

Letos poprvé mohli organizátoři soutěž pře-
sunout z obvyklého místa konání do areálu 

hasičské zbrojnice. Počasí všem sedmi týmům 
přálo. Kolem 9 hodiny už všichni soutěžící 
kmitali kolem kotlů, ze kterých se po chvíli li-
nula vůně cibule, koření a posléze i masa. Akcí 
nás provázel DJ Jára (Jarda Horáček z SDH 
Šaratice). Návštěvníci měli také možnost se 
před i během degustace občerstvit čepovaný-
mi nápoji či kávou. Ochutnávka gulášů byla 
netrpělivě očekávána. Soutěžící vařili hovězí 
guláš (v pěti provedeních), segedínský guláš 
a vepřový guláš s topinkami. Návštěvníci zvo-
lili nejlepším gulášem hovězí od týmu Karla 
Schoře. Odborná porota vybrala jako ten nej-
lepší guláš od Jany a Jany (Přerovské a Kozlíč-
kové), který byl též hovězí. Na druhém místě 
se umístil guláš vepřový od Jiřího Moškvana 
a Oldřicha Fuksi a na třetím místě byl hovězí 
guláš Ladi Zukala. Mimořádné ocenění získal 
Jiří Moškvan a to v podobě řádu zlaté vařeč-
ky, který mu byl udělen jménem SDH okrsku 
Hostěrádky-Rešov.

Poslední květnová schůzka mladých hasičů, 
která probíhá vždy ve středu od 16,30 byla vě-
nována zdravovědě. Paní Eva Javůrková, kte-
rá je profesí zdravotní sestra nás „proškolila“ 
v oblasti závažných nehod a zranění. Předklá-
dala nám různé životní situace, napr. tonutí, 
havarii automobilu či zranění na výletě a pře-
devším nám ozřejmila jak reagovat v těchto 
krizových situacích, abychom nejen zachránili 
zraněnému život, ale také abychom neohrozili 
náš vlastní život. Téma je to nadmíru aktuální, 
protože jsou před námi prázdniny, kdy je velká 
pravděpodobnost, že se s něčím takovým se-
tkáme. Budeme však doufat, že tato přednáška 
zústane v rovině teoretické a prázdniny si děti 
užijí příjemně a budou se setkávat jen s dob-
rým počasím a pozitivními zážitky. Tímto vám 
všem přejeme za SDH Vážany nad Litavou 
krásné prázdniny bez nehod a nepříjemností. 
Sv. Floriáne stůj při nás.

SDH Vážany n. Lit.

Opětovný rozmach mládežnického sportování, 
hasičského výcviku a tvoření

V naší obci máme vybudován nádherný 
sportovní areál, spojený s dětským hřištěm, 
který by nám mohly závidět mnohé větší obce 
a dokonce i města. O to více je potěšující ten 
fakt, že sportoviště a hřiště jsou naší mládeží 
a dětmi využívány! 

V současné době se naše obec může pochlubit:
•  3 mládežnickými mužstvy kopané (mladší 

přípravka, mladší i starší žáci), pod TJ Váža-
ny n. Lit.,

•  2 hasičskými oddíly (oba čítající po 10 dě-
tech), pod JSDH Vážany n. Lit.,

•  1 sportovním oddílem (čítající ca 12 dětí), 
pod TJ Sokol Vážany n. Lit.,

•  1 skupinou dětí (někdy až 20 dětí), pod ve-
dením Výboru pro kulturu a školství, obce 
Vážany n. Lit.

Všechna 3 fotbalová mužstva pravidelně 
soutěží na místní až okresní úrovni. Jejich čin-

nost se datuje od r. 2017 a dle názorů lidí, kteří 
ve fotbale u nás v obci kdysi něco znamenali, 
jsou mladí hráči skvělí. Děti, které zde hrají, 
jsou nejen z Vážan n. Lit., ale i ze Slavkova, 
Křenovic, Holubic a dalších okolních obcí, při-
čemž zájem přespolních jistě zvyšuje kredit 
naší obce a sportování v ní!

Mladí hasiči jsou aktivní od konce r. 2018, 
po dokončení výstavby výcvikové místnosti, 
a i když se na soutěže ještě neměli možnost 
dostatečně připravit (jsou absolutními nováč-
ky mezi oddíly z okolních obcí), jejich výsled-
ky jsou velmi potěšující. 

Mládežnický oddíl pod TJ Sokol navštěvuje 
pravidelně okresní soutěže v atletice a sklí-
zí rovněž samé úspěchu v podobě umístění 
na „bedně“.

Skupina dětí ve tvoření v místní knihovně, je 
založena na jiné bázi, než sportovní, ale přesto 
ji zde uvádím, protože svým významem patří 

do důležitého prvku společenského dění pro 
mládež v obci, kde se děti setkávají, pracují 
spolu a vytváří další významný sociální ostrov, 
který bude do budoucna třeba nositelem míst-
ních tradic.

V zimních měsících využívají děti v plné 
míře nově opravenou Sokolovnu, která nabí-
zí pro všechny výše uvedené oddíly, mužstva 
a skupiny důležité zázemí pro všeobecný roz-
voj těla.

Pokud tedy kdokoli z místních dětí a mláde-
že sportovat chce, má v naší obci hned několik 
možností, jak se realizovat. A pokud je to pro 
někoho málo, stačí si zajít na Oranžové hřiš-
tě, které je každoročně od června do září pro 
děti do 18 let volně dostupné nebo si zacvičit 
na přilehlém workoutovém hřišti.

SPORTU ZDAR… a mládežnickému sportu 
obzvlášť!

Ing. V. Matyáš, starosta obce
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Informace z mateřské školy ve Vážanech n. Lit.
Naše poslední setkání v podobě in-

formací ve Vážanském hlásku proběh-
lo v listopadovém vydání. Za tuto dobu 
uplynulo mnoho času a naše Mateřská 
škola drobnými krůčky postoupila až 
na konec školního roku. Za tuto dobu 
jsme prožili mnoho společných, pěk-
ných chvilek. V krátkosti připomeňme 
některé z akcí, které se pro naši školu 
stávají tradičními.

Tentokrát jsme Vážanský kostelík 
navštívili na Tři krále a jako každý rok 
nás tam přivítal pan Jan Kundera st. 
a my jsme si mohli vše prohlédnout 
a zazpívat si písničky spojené se svát-
kem Tří králů. Letošní zima nám vyšla 
i co se týče zimních radovánek a spor-
tů. Ke svým aktivitám jsme využili ko-

peček za školní zahradou – jak se říká 
„ve zdravém těle, zdravý duch“.

Na naší letošní „Ostatkovou vesel-
ku“ jsme pozvali všechny. Masopustní 
koblížky a Boží milosti mám s kouz-
lem pravých cukrářek přichystali teta 
Eva, p. kuchařka Mirka a p. uč. Hanka. 
Ten kdo ochutnal, určitě musí souhla-
sit – výborné. Celou školku jsme si vy-
zdobili, na vůz naložili dobroty a hurá 
na cestu vesnicí, koho jsme potkali, 
kdo vyšel z domu, s každým jsme se 
s potěšením podělili. Společně jsme si 
zatancovali, zazpívali… a s veselou ná-
ladou jsme dorazili zpět k naší školce. 
S basičkou jsme se rozloučili a na její 
kratičký odpočinek uložili. Vám všem, 
kteří jste nás v naší tradiční akci pod-

Výbor pro kulturu a školství ve Vážanech n. Litavou
V současné době VKŠ pracuje ve složení – 

Stanislava Halamková, Alena Stříbrná a Lud-
mila Pilátová. Scházíme se v obecní knihovně 
minimálně jedenkrát za 14 dnů v době, kdy je 
knihovna otevřena pro veřejnost, takže se set-
káváme nejen se čtenáři, ale i se všemi, kteří 
knihovnu v této době navštíví. Oceňujeme 
nové nápady a náměty na zlepšení činností 
našeho výboru. 

Za první pololetí byly pořádány tyto akce, 
většinou ve spolupráci s knihovnou:

• Beseda o Indii
• Výlet do Brna a návštěva MZK

• Dětský karneval
• Deskové hry v knihovně
• Beseda nad kronikou obce
• Zájezd do termálních lázní
• Noc s Andersenem
• Vynášení Moreny
• Beseda k Mezinárodnímu dni ptactva
• Výtvarné tvoření – různá témata
• Seniorská olympiáda
V nabídce našich akcí se snažíme, aby tyto 

byly co nejrůznorodější a aby si z nich mohl 
vybrat každý. Pro menší akce využíváme pře-
devším prostory obecní knihovny, ale při vět-

ších akcích – např. dětský karneval – byl využit 
sál dolní hospody. V rozšiřování nabízených 
akcí počítáme i s využitím všech ostatních pro-
stor – horní, dolní hospoda nebo bezbariérové 
– zasedací místnost OÚ, nebo novou výcviko-
vou místnost hasičů. VKŠ se zapojuje i do po-
moci ostatním organizacím a spolkům, kteří 
o pomoc požádají a členky se pravidelně zú-
častňují velké většiny pořádaných akcí v obci. 

V současné době zajišťujeme třetí ročník 
přívesnického tábora, který je naplánován 
od 15. 7. do 19. 7. 2019. 

Za VKŠ Ludmila Pilátová

Obecní knihovna ve Vážanech nad Litavou
Obecní knihovna v posledních čtyřech letech 

zažila hned několik změn. Byla přestěhována 
do prvního patra Mateřské školy, prošla výmě-
nou oken, podlahy i regálů na knihy, byla nově 
vymalována. Knihovna je vybavena počítačem, 
tiskárnou a různými potřebami, které ocení 
všichni, kteří si do knihovny přijdou něco vyro-
bit při našich tvořivých setkáních. Tyto promě-
ny občané mohou sledovat při osobní návštěvě 
knihovny, buď jako čtenáři, nebo účastníci 
různých akcí, které jsou zde pořádány. Z foto-
grafií na stránkách obce můžete také zjistit, jak 

různorodá je činnost v naší knihovně. Pořádají 
se zde besedy o Indii, ke Dni ptactva, beseda 
s kronikářkou obce, dále je to výtvarné tvoře-
ní (celodenní vánoční, velikonoční), setkávání 
seniorů, hraní deskových her nebo dětmi oblí-
bená „Noc s Andersenem“.

Na září připravujeme besedu s výstavkou, 
která se bude týkat jak historie knihovny, tak 
všeho toho, co pro čtenáře i občany Vážan nad 
Litavou chceme udělat v příštím roce. Všechny 
změny lze napsat do jednoho řádku, ale je to 
obrovské množství práce, které je třeba vyko-

nat proto, aby knihovna žila aktivním životem 
a byla také společenským centrem, kterého 
bude využívat stále více našich obyvatel. Ce-
níme si veškeré pomoci obce, protože každá 
velká i malá změna přivede do knihovny nové 
uživatele a knihovna může nabízet stále kvalit-
nější služby. Bez této pomoci a spolupráce by 
se činnost knihovny nemohla zlepšovat. 

Děkuji všem pravidelným čtenářům a ná-
vštěvníkům knihovny a těším se na další se-
tkávání.

Alena Zobačová
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pořili a dětem pamlsek či finanční odměnu 
uštědřili, (určitě využijeme třeba až v létě po-
jedeme do Slavkova na zmrzlinu) mnohokrát 
děkujeme a velice si toho ceníme.

A už k nám drobnými krůčky přicházelo 
jaro. Nejprve ale musíme poslat „Moranu“ 
po vodě co nejdál.

Neseme Moranu navrchu červenů na spodu 
zelenů

Pěknů, pěknů, pěkně ustrojenů
Morana jaká si, má šedivé vlasy
už nemůže chodit, musíme ji nosit.
Naše Morana byla stejně krásná, jako ta 

pohádková. Celou školku jsme si vyzdobili 
a na poslední cestu po říčce Litavě „smrtku“ 
připravili. Cestou jsme jí zahráli a zazpívali…
zimo, zimo táhni pryč nebo na tě vezmu bič…
za zvuku písní a zpěvu jsme cestou přes vesni-
ci přišli až k mostu přes Litavu. A už je skoro 
vystaráno, přejeme ti šťastnou cestu a nevra-
cej se dříve, jak za rok. S písničkou „Přišlo 
jaro za sluníčkem, zem otvírá zlatým klíč-
kem, všechno se raduje, zpívá a tancuje, JARO 
VÍTÁ“, jsme všem do Vážan přinesli jaro… a ti 
co nás potkali, tak nám děkovali. Nastrojili 

jsme „lítečko“ a s veselou písničkou jsme vy-
kračovali zpět až k Obecnímu úřadu, kde jsme 
poselství jara předali.

Naše návštěva na farmě u koziček začala 
přivítáním paní Lenkou Jarošovou, která vy-
světlila dětem, jak a proč se chovají kozičky, 
co se dělá z jejich mléka a jak. A pak už jsme 
vstoupili do prostor, kde se kozičky pohybu-
jí a byla jich tam spousta, ale nám se nejvíce 
líbila kůzlátka. Teta Martina a Lenka nám uká-
zali, jak se krmí ta, kterým už maminka koza 
nemůže dávat mléko od sebe. Povídání bylo 
moc zajímavé a pak už jen vybrat to správné 

kůzle k důkladné prohlídce a po-
hlazení. Nejprve se bála ale pak si 
je všichni mohli pohladit a vesele 
poskakovala po dvorku. Návštěva  
se nám moc líbila a budeme se tě-
šit na příští setkání.

A už jsme se připravovali 
na velikonoční pomlázku. 

Hody hody doprovody, já jsem 

malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesl kopu 
vajíček – celá školka jen zářila výtvory našich 
dětí. Vyprávěli jsme si o „Velikonočních svát-
cích“ o pomlázce a také o tradicích s tím spoje-
ných. Zajíček šel cestou a téměř všechna vajíč-
ka poztrácel – pomozte mu je najít – a tak jsme 
se vydali do hájku, kde se vajíčka zakutálela.

Hledání bylo náročné, ale společnými silami 
jsme to zvládli a za odměnu při hledání jsme 
dostali od zajíčka výborná čokoládová vajíčka.

S probouzejícím se jarem jsme museli pro-
budit i broučky, které jsme na podzim uspali.

„Probudil se malý brouček na stráni, probu-
dil se ze zimního dřímání.

Rozhlíží se, jestli jaro přichází, a jestli mu 
ještě něco neschází…“.

A tak i naše cesta vedla za školku na louku. 
„Tiše, tiše, broučci ještě spí, kdo za námi přijde 
a písničkou je probudí…“.

A broučci se pomalounku probouzeli, pro-
tahovali si nožičky, ručky i tykadla a pak se 
rozlétli po louce. Jen tak tak jsme je písničkou 
o pampeliškách přivolali zpět a z nich jsme si 
nakonec udělali věneček.

Noc před prvním májovým dnem je tajemná 
a vždy patří všem čarodějům a čarodějnicím. 
U nás se začali slétat už v dopoledních hodi-
nách. Přiletěla jich spousta, někteří na koštěti, 
jiní po svých ale všichni s čarodějnou náladou. 
A čarování mohlo začít… polévka z hadích 
ocásků, kozích bobečků a žabího slizu všem 
čarodějům a čarodějnicím náramně chutna-
la. Soutěže v letu na koštěti, trhání perníčků 
na chaloupce Ježibaby, vaření kouzelnických 
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lektvarů a hledání havěti bylo odměněno di-
plomem pro všechny zúčastněné. Večer se ur-
čitě sejdeme u táboráku. 

„Maminko  zlatá,  maminko  moje,  nesu  ti 
z lásky srdíčko svoje“.

Tentokrát jsme školku vyzdobili na svátek 
všech maminek, na který jsme se pečlivě při-
pravili. Něco malého jsme napekli a pro radost 
udělat dáreček. Společně jsme si odpoledne 
užili a maminkám za jejich lásku poděkovali.

Plavba pohádkovou lodí a pomoc královně 
Konstancii při ochraně královského pokladu se 
stala úkolem pro všechny statečné námořníky. 
Loď přepadli piráti, ale my jsme se jim statečně 
postavili a poklad ubránili a to hlavně díky sta-
tečnosti našich ochránců. Cestou nás provázeli 
postavičky z pohádek. Výlet se vydařil a my 
jsme odjížděli se spoustou nových, krásných 
zážitků do školky.

…naše pirátské putování pokračovalo i v ná-
sledujících dnech… protože právě k svátku 

všech dětí jsme vyrazili za pokladem, který 
byl uschován na tajném místě a který hlídají 
odvážní strážci z řad vážanských zahrádkářů 
a kteří nám všechny dobrůtky v něm již tradič-
ně věnovali, za což jim patří velké díky.

Školní rok pomalu končí a nás čeká ještě 
jedna z nejdůležitějších akcí a tou je rozlou-
čení našich předškoláků s mateřskou školou.

Budeme jim držet palce a těšit se na to, že 
i po prázdninách se za námi přijdou podívat 
a pochlubit se, jak se jim daří ve škole.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ
Babušíková Stanislava

Děti v obou třídách se naučily spoustu no-
vých věcí, a někteří došli až na konec „mateř-
ské cestičky“ a vydají se na další a jim novou 
cestu „školáka“. V letošním školním roce 
opouští naše řady 14 dětí. Někteří se půjdou 
vzdělávat do slavkovských základních škol 
a někteří do školy v Křenovicích.

My už nejsme malé děti, brzy půjdem 
do školy.

Dostaneme slabikáře, budem dělat úkoly.
Budeme si kreslit, cvičit i zpívat,
učit se číst a počítat.
Budeme se hlásit, jedničky mívat,
perem do písanky budem psát.
Na návštěvu školy jsme se vypravili do sou-

sedních Hrušek. Velmi vstřícného přijetí se 
nám dostalo od pana ředitele Mgr. J. Mácky, 
který nás nejprve provedl školní budovou. Se-
známil nás s prostředím školní družiny, jídel-
ny a pozval nás do třídy, kde se vzdělávají děti 
1 a 2 ročníku. Kamarádi nás nejprve přivítali 
písničkou, usedli do školních lavic a svoji ši-
kovnost nám ukázaly děti druhého ročníku. 
V geometrii u interaktivní tabule prokázaly své 
znalosti. Děti z prvního ročníku předvedly, co 
se od začátku školního roku naučily - a nebylo 
toho málo, my ze školky poslouchali s patřič-
ným zaujetím a potleskem školáky odměnili 
za jejich šikovnost. a nakonec naší „bezva“ ná-
vštěvy jsme dostali od pana ředitele „tu oprav-
du první pravou“ jedničku, která tentokrát 
byla za pozornost.

Děkujeme všem pedagogům ze Základní 
školy v Hruškách, především panu řediteli 
Mgr. J. Máckovi za to, že nám umožnili po-
znat, jak to chodí v opravdové škole a přejeme 
jim i dětem hodně dalších úspěchů v jejich ná-
ročné vzdělávací práci.

Školní rok 2018/2019 ve třídě kuřátek
Školní rok 2018/2019 se nám pomalu blí-

ží ke konci. Všechny paní učitelky se snažily 
o kvalitní úroveň vzdělávání a zajištění útulné-
ho a harmonické prostředí, ve kterém se děti 
cítí spokojeně. Všem dětem byla poskytnuta 
maximální individuální péče pro jejich osobní 
rozvoj. Všechny děti zvládly adaptaci na škol-
ku výborně.

Postupně jsme se snažili vylepšit vnitřní 
interiér naší třídy. Namalovali jsme obrázky 
na zeď, upravili nábytek a za pomoci šikov-
ných pánů, připevnili sítě na balóny.

Vzdělávání dětí vychází ze vzdělávacího 
programu. Každé podtéma bylo časově ome-
zeno. Společnými silami jsme se postupně 
dostali přes, moje značka, moje rodina, do-
mácí zvířata, ovoce, zelenina, barvy, tvary, 
zimní či letní sporty“ a spoustu jiných zají-
mavých témat. Dále jsme dětem připomněli 
české tradice a zvyky. Spolu s dětmi jsme 
se těšili na příchod Ježíška. Navštívili jsme 
výstavu betlémů v Hruškách. Po Vánocích 
jsme měli možnost navštívit kostel sv. Bar-
toloměje ve Vážanech, kde nás velmi pěkně 
provedl pan kostelník a ukázal nám betlém, 
varhany a další zajímavosti. Společně jsme si 

v kostele za doprovodu varhan zazpívali ko-
ledy. Tímto panu Kunderovi děkujeme. Také 
bychom rádi poděkovali naší „čtecí babičce“ 
paní Stanislavě Halamkové, která ochotně 
chodila do školky číst dětem pohádky. Další 
významnou událostí v naší mateřské škole 
byl masopust. Děti si mohly z domu při-
nést vlastní masky. Spolu s paní kuchařkou 
a paní školnicí jsme nasmažili „boží milosti 
a koblížky“. Za zvuku hudby jsme se vyda-
li do ulic. Ačkoliv to tak venku nevypadalo, 
pomalu se k nám blížilo jaro. Moranu jsme 
vynesli a hodili do řeky Litavy a doufali jsme, 
že s ní zima odplave. Naši mateřskou školu 
jsme pomalu začali vyzdobovat zelení a těšit 
se na Velikonoce. Zasázeli jsme obilí a zača-
li s malováním vajíček. S příchodem jara se 
nám nejen začíná zelenat tráva, ale pomalič-
ku se probouzejí i broučci a rodí se nová mlá-
ďata. Velké poděkování patří i paní Martině 
Jarošové. Díky ní jsme mohli navštívit místní 
kozí farmu, děti si mohly pohladit a pomazlit 
se s malými kůzlátky a nakonec je i nakrmit. 
Na konci dubna k nám do mateřské školy 
přiletělo „hejno“ čarodějů a čarodějnic. Vaři-
li jsme lektvary, kouzlili a plnili jednoduché 

úkoly. Každý z čarodějů dostal na závěr čaro-
dějnické vysvědčení. Kdo měl odvahu, mohl 
ochutnat „Žabí žluč“, „Kozí bobky“ či „Hadí 
ocásky“ v podobě sladkostí. 

Druhá neděle v květnu již tradičně pat-
ří maminkám. My jsme na ně nezapomněli 
a společně jsme je přivítali na naší malé be-
sídce. Zarecitovali jsme básničky, zatancova-
li a na konci děti maminkám rozdaly malou 
pozornost, kterou jim děti s láskou vytvořily. 
V polovině května nás čekal školní výlet. Poča-
sí nám moc nepřálo, ale přesto my jsme si ho 
užili. Na piráty a královnu Konstancii budeme 
vzpomínat ještě dlouho. 

Během celého školního roku jsme spolu 
s kamarády z Hrušek zhlédli několik divadel-
ních představení, Divadélko Rolnička, Maňás-
kové divadlo, Divadlo Bolka Polívky, Hudební 
pohádky, pan Vojkůvka, Scénické divadlo 
a spoustu dalších. 

Závěrem bych chtěla za všechny paní uči-
telky poděkovat všem rodičům za jejich milou 
spolupráci. DĚKUJEME.

Z celého srdce Vám všem přejeme krásné 
léto a budeme se na Vás všechny těšit spolu 
s novými kamarády v září.
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Česko zpívá koledy 2018
Ve středu 12. 12. 2018 přesně v 18.00 hodin 

si pod rozsvíceným vánočním stromečkem 
ve Vážanech nad Litavou zazpívali všichni pří-
tomní krásné vánoční koledy.

Je to již druhým rokem, kdy se naše mateř-

ská škola přihlásila do celostátní akce „Česko 
zpívá koledy“.

Závěrečná vánoční písnička „VÁNOCE, VÁ-
NOCE PŘICHÁZEJÍ…“ nás svátečně naladila 
a my se těšíme se na příště...

Hon na drobnou zvěř – Vážany n. Lit. 2018
V sobotu dne 8. 12. 2018 se v honitbě Vážany 

nad Litavou konal hlavní hon na drobnou zvěř. 
Již lehce před osmou hodinou ranní se do po-
hostinství Sokolovna začali scházet a sjíždět 
myslivci místní, hosté z blízkého, ale i velmi 
dalekého okolí. Kdybych měl namátkou vyjme-
novat obce zastoupené na našem honu byli by 
to Dražovice, Němčany, Hrušky, Kře-
novice, Heršpice, Mělčany, Židlocho-
vice, Bohutice, Brno, Zbýšov, Otnice, 
Brankovice, Mokrá-Horákov, ale 
Také Suchá Loz u Uherského Hradiš-
tě, Znojmo, České Budějovice, Sušice 
(Šumava) a dokonce jsme mohli při-
vítat dva hosty ze Slovenské repub-
liky. V rámci ranní registrace přišel 
čas na kávu, klobásku a prvotní se-
známení. Následoval nástup ve dvo-
ře za hospodou, kde mohl po úvodní 
fanfáře trubačů Mendelovy univerzi-
ty Ing. Radim Hložek konstatovat, že 
k dnešnímu honu nastoupilo 54 střel-
ců, 9 honců a 19 lovecky upotřebitel-
ných psů. Apeloval zejména na bezpečnost při 
střelbě a předal slovo mysliveckému hospodáři 
Davidu Halamkovi. Tento seznámil zúčastněné 
s průběhem honu, jeho scénářem, znovu zo-
pakoval bezpečnostní pravidla a popřál všem 
hezký myslivecký zážitek.

Poté již nic nebránilo tomu, aby se celá 
myslivecká společnost přesunula k první leči, 
kterou byl Hrubý kus, Krbál, Poldr. Polní po-
rosty řepky a bujná vegetace na naší nechvalně 
proslulé „dráze“ skýtají paradoxně skvělé pod-
mínky pro drobnou zvěř, a tudíž hned po prv-
ní leči byla spokojenost převeliká, protože vý-
lož skýtala 19 bažantích kohoutů a 17 zajíců. 
Při přestávce s koláčkem, tatrankou, kávou 
a čajem již bylo o čem rokovat a zejména střel-
ci z hráze nestačili nabíjet, a dokonce se našli 
i tací kteří celou svoji zásobu munice spotřebo-

vali hned na první leči a museli vyslat rychlou 
spojku pana Synka pro „patróny“. Druhá leč 
Hejdy byla opět v porostu řepky a z celé plochy 
výšiny jsme vynechali téměř dvě třetiny, a i tak 
bylo zajíců a zajíců. 17 se jich podařilo ulovit, 
a dokonce se přidal i jeden bažantí kohoutek. 
Dál nebylo co řešit a zde již všichni pochopili, 

proč hospodář naplánoval „jen“ dvě leče. Tak-
že halali a přesun do Cihelny k závěrečnému 
výřadu. Na dnešním honu bylo tedy uloveno 
35 zajíců polních, 20 bažantích kohoutů, jed-
na slepička. Hospodář poděkoval za kázeň 
při lovu, pozval na Poslední leč a také na ka-
ždoroční pohonovou taškařici, která se skládá 
z hromadné fotky a závěrečné salvy na počest 
české myslivosti, která byla vyšperkovaná 
o humornou událost kdy po salvě do vzduchu 
vyrazil z pole zajíc a jistě se dnes mezi ostat-
ními zajíci chlubí, že nejlepší zajíc na světě, 
neboť unikl střelbě 54 myslivců.

Poslední leč bývá ve Vážanech bujará a veselá 
a ani dnešek nebyl výjimkou. Nejprve jsme zapl-
nili hladové žaludky černou polévkou a jelením 
gulášem. Následovala kultura, kdy byl na lovce 
černé zvěře pasován David Halamka. Nejlep-

ší honkyní byla vyhlášena bezkonkurenčně 
Alenka Holásková z Brankovic, která ač drobné 
postavy, nesla z každé leče dva zajíce. Nejlep-
ším psovodem byl vyhlášen pan Stanislav Šafář 
s vynikajícím německým krátkosrstým ohařem 
a králem honu byl střelec z hráze pan Ing. Ivan 
Ryšavý. Následnou třešničkou na dortu byla 

velmi zajímavá tombola, a to nejen 
věcná, ale hlavně zvěřinová. Vždyť 
v tombole byl divočák, bažantí ko-
houti, kačeři kachny divoké, zajíci, 
ale také orebice, perličky a nádherní 
krocani divocí. Po výstupu na tako-
vý vrchol, se již jen postupuje po hře-
beni, a když se spojí harmonika Jirky 
Gregovského a hned tři vozembouchy 
a „Muzikant“ Jirky Novotného, není 
prakticky co řešit. Pivo, víno, slivovice 
teče proudem, občas se „zobne“ něco 
z připravených obložených mís a čas 
už nehraje žádnou roli.

Závěrem mi tedy nezbývá, než 
poděkovat opět všem co se dnešního 

honu zúčastnili, těm kteří se podíleli na zdaru 
celé myslivecké sezóny a všem kteří jsou nám 
nakloněni a můžeme se těšit jejich přízni.

Nemohu si ovšem odpustit drobnou po-
známku. Letošní lovecká sezóna se stala v ho-
nitbě Vážany nad Litavou absolutně mimořád-
nou. Sledem události a osevní mapou došlo 
k tomu, že jsme v rámci osvědčené praxe, kdy 
vynecháváme část honitby (zpravidla 1/4 až 
1/3) v rámci šetření zvěře, letos nelovili úmy-
slně téměř 60 procent honitby, a i přesto jsme 
nebyli výrazně ztrátoví a v případě odlovu zají-
ce polního jsme šli dokonce nahoru. Je to snad 
důkazem naší dobré práce, příslibem lepších 
časů a za to je třeba složit dík všem, kteří k to-
muto stavu jakkoli přispěli a přispívají.

Myslivosti zdar!
David Halamka, myslivecký hospodář

Vánoční koncert 
s Žadovjáky Vážany 
n. Lit. 2018

Sobotní odpoledne, 15. 12. 2018, patřilo již 
čtvrtým rokem vánočnímu koncertu s decho-
vou hudbou, tentokrát s Žadovjáky.

Tento rok jsme byli okolnostmi přinuce-
ni koncert přesunout do sálu místní soko-
lovny, ale myslím, že to neubralo na před-
vánoční atmosféře, a i když účast byla 
menší než v předchozích letech (65 pro-
daných vstupenek), tak jsme si to všichni 
patřičně užili.

Děkujeme všem zúčastněným, nebyli to 
jen vážanští občané, přijeli k nám ze Slav-
kova, Otnic a Kobeřic, za krásnou atmosféru 
a i přes malé komplikace, za které se omlou-
váme, vše dobře dopadlo a to nás těší!

Pro výbor místních zahrádkářů je to výz-
va, aby začal uvažovat o 5. vánočním kon-
certu na rok 2019.  

Za ČZS děkuje a info přinesla: 
M. Zachovalová
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Vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje
Dne 28. 12. 2018 se konal v kostele sv. Barto-

loměje ve Vážanech nad Litavou již třetí vánoč-
ní koncert operního pěvce Martina Hammerle-
-Bortolottiho.

Úvodní slovo přednesl starosta obce 
Ing. Václav Matyáš, který přivítal nejen všech-
ny přítomné návštěvníky, ale především oper-
ního pěvce mistra Martina Hammerle-Bortolo-

ttiho a jeho doprovod – na klavír paní Helenu 
Fialovou a na klarinet pana Aleše Janečka a po-
zdravil se s duchovním správcem vážanské far-
nosti Petrem Pavlem Severinem.

Na programu byly ukázky písní a skladeb 
zpívané v italštině, angličtině a němčině, kte-
ré doplňoval prokládaným slovem pan farář 
vážanské farnosti v podobě citací a úryvků 
z evangelia. Na programu byla taktéž dnes už 
známá zpívaná píseň Tichá noc, kterou popr-
vé uvedl učitel a varhaník Franz Xaver Gruber 
v roce 1818 na Štědrý večer v kostele sv. Miku-
láše v rakouském Oberndorfu.

Závěr koncertu patřil písni „Narodil se 
Kristus Pán“, kterou si zazpívali všichni pří-
tomní. Pěvecký mistr pak obešel celý kostel 
a postupně se rozloučil se všemi přítomnými 
za doprovodu hudby. Koncert sledovalo více 
jak osmdesát návštěvníků a všem se velice lí-
bil, o čemž svědčí i dlouhý potlesk po skončení 
vystoupení.

Komentář podal: Ing. Jaroslav Řezáč

Čočková polévka aneb Tekutý kapřík
Štědrý den je ve Vážanech n. Lit. už několik 

roků ve znamení vzájemného setkávání míst-
ních občanů a jejich přátel u vánočního stromu 
na návsi. I letos se akce zahájila v 12.00 hod. 
Servírována byla čočková polévka, kterou nám 
připravila Sabka Pazourková z Horní hospody, 
dále vánoční punč, připravený paní Marií Za-
chovalovou, která k němu přidala výbornou 
vánočku, a pro děti byl k dispozici horký čaj.

Občané si tradičně přinesli různé vzorky pále-
nek, likérů a vína na ochutnávku a doplnili tím 
vzorky starostovy slivovice. Do ochutnávky pat-
řilo i občany přinesené cukroví. Vytvořila se přá-
telská a sváteční atmosféra vánočního dne, která 
trvala do ca 14.00 hod. Poté se občané začali 
pomalu rozcházet do svých domovů, aby si při-
pravili štědrovečerní pokrmy a zažili rozdávání 
dárečků pod vánočními stromečky ve svých do-
movech. Počet návštěvníků odhadujeme na 150 
přítomných, což odpovídá loňskému standardu.

Tradice se ujala a je brána jako jedna z hoj-
ně navštěvovaných akcí, pořádaných vždy 
v daném roce.

Okolo Vážan 
cestička… 
Vycházka 29. 12. 2018

Poslední týden v roce patří, mimo jiné, i tradič-
ní vycházce kolem Vážan, kterou za Sleťáky připra-
vuje paní Stanislava Halamková.

Zdálo by se, že po předchozích vycházkách není 
v okolí Vážan co objevovat. Opak je pravdou. Opět 
jsme viděli naši obec z jiného úhlu, probrali jsme 
nové informace ohledně „skládky“ a podívali se 
na její okolí.

Stále se něco děje a každý rok přinese v obci 
i v jejím okolí něco nového.

Pokud nevěříte, podívejte se na fotografie, nebo 
ještě lépe – pojďte příště také…
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Silvestrovské setkání v knihovně
Pokud občané Vážan neměli  jiný program 

na silvestrovské odpoledne, tak tu byla mož-
nost navštívit obecní knihovnu, kde na ně 
čekala knihovnice Alena Zobačová a všechny 
členky výboru pro 
kulturu a školství.

Dvouhodinové se-
tkání, kde bylo veselo 
a kde nechybělo tro-
chu tvoření, trochu 
hodnocení, trochu 
náhledu  do budouc-
nosti,  trochu občers-
tvení a trochu obyčej-
ného povídání.

V závěru jsme si 
vzájemně popřáli 
veselý silvestrov-
ský večer a do roku 
2019 hlavně hodně 
zdraví, spokojenos-
ti, pohody, úspěchů 
a dalšího setkávání 

při akcích v naší knihovně. Každý účastník si 
odnesl malý dárek, protože každý z přítom-
ných měl v letošním roce zásluhu na rozvoji  
knihovny a činnosti v ní.

Vánoční šachový turnaj  
Vážany n. Lit. 2018

Milí přátelé, vážanští šachisté Vám děkují za 
sponzorský dar, kterým jste pomohli ke zvýše-
ní atraktivity šachového turnaje ve Vážanech. 
Turnaj byl pořádán dne 27. 12. 2018 pro všech-
ny kategorie hráčů v pohostinství Sokolovna. 
Turnaje se zúčastnilo 20 šachistů z blízkého i 
vzdáleného okolí. Tři hráči patřili do katego-
rie mládež a dva do kategorie od 15 do 18 let. 
Poděkování patří Vítkovi Vykoukalovi, který 
se již druhým rokem ujal role rozhodčího a 
jako vedoucí šachového kroužku na DDM ve 
Slavkově pomohl k propagaci našeho turnaje a 
také k růstu úrovně hry na turnaji.

Šachu zdar

Umístění na prvním až desátém místě na 
23. ročníku šachového turnaje ve Vážanech 
nad Litavou
1. VEČEŘA DOMINIK (Vážany u Krom.) 6,5
2. DUDA JIŘÍ (Vážany nad Litavou) 5,5
3. PAULÍK KAREL (Blažovice) 5
4. Hejdušek Ondřej (Slavkov) 4.5
5. Vykoukal Vít (Slavkov) 4,5
6. Drobný Jakub (Slavkov) 4,5
7. Perníkář Jiří (Slavkov) 4
8. Kropáček Roman (Hostěrádky R.) 4
9. Bartošek Jindřich (Ostrava) 3,5
10. Hornoch Lukáš (Brno) 3,5

Emil Novotný

Vánoční karetní turnaj 
ve hře „66“

Dne 28. 12. 2018, pořádal v horní hospodě 
pan E. Novotný karetní turnaj

ve hře „66“.
Konečná tabulka a umístění jednotlivých 

hráčů je ke zhlédnutí níže.

Skupina A
1. CENEK MILOSLAV 4
2. BAYER MILAN 3
3. JOCHMAN JOSEF 3
4. Novotný Emil 2
5. Staněk Jaroslav 2
6. Krejčíř Vlastimil 1

Skupina B
1. Partyka Miroslav 3
2. Kuba Jiří 3
3. Novotný Luděk 2
4. Boleslav Svatomír 1
5. Boleslav Josef 1

Tříkrálová sbírka 2019
Dne 5. 1. 2019 se ve Vážanech n. Lit. ko-

nala Tříkrálová sbírka 2019. Organizátorky 
akce opět standardně vytvořily 4 skupiny 
s očíslovanými kasičkami a obešly v dopo-
ledních hodinách celou naši obec. Výsled-
kem sbírky je částka ve výši 23.413 Kč (pro 
ilustraci v r. 2018 se vybralo 21.605 Kč).

Tuto částku předala pověřená osoba obce, 
pí. L. Nováková, přímo pracovnici Charity 
Hodonín, aby se peníze dostaly na určené 
místo, kde budou pomáhat potřebným lidem.

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

Komentář: V. Matyáš
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VH TJ Sokol Vážany n. Lit. 2019
V sobotu 19. ledna 2019 se konala valná 

hromada TJ Sokol Vážany nad Litavou. Pří-
tomni byli všichni dospělí členové spolku 
a byla zastoupena i početná část dětských 
členů Sokola. Nechyběli ani hosté z řad rodi-
čů děti ze Sokola a zástupci obce a TJ Váža-
ny nad Litavou. Úvodem nás přivítal starosta 
Sokola Miloslav Cenek, který pověřil sestru 
Zdenku Javůrkovou vedením valné hromady. 
V průběhu odpoledne jsme byli seznámeni 
s akcemi, které proběhly v roce 2018 – a že 
jich nebylo málo. Největší událostí byl samo-
zřejmě Všesokolský slet v Praze. Soňa Havlíč-
ková shrnula celý rok, který byl bohatý jak 
na sportovní, tak i na kulturní a společenské 
akce. Dále jsme se dozvěděli od Jarky Ou-
jezdské, co nás čeká v roce aktuálním a na co 
vše se můžeme těšit. Soupis událostí, které 
TJ Sokol bude organizovat je na webu obce. 
Již zmiňovaná hospodářka spolku Zdenka Ja-
vůrková nás seznámila s hospodařením spol-
ku a se stavem financí. V závěru oficiálního 
programu promluvil znovuzvolený starosta 
TJ Sokol Vážany nad Litavou, který shrnul 
aktivity minulé i budoucí a vyjádřil naději, že 
členů Sokola v naší obci bude přibývat a to 

napříč generacemi.
Čestnými hosty na valné hromadě byli sta-

rosta obce Ing. Václav Matyáš a zástupce TJ 
Vážany nad Litavou Ing. Ladislav Drkal. Sta-
rosta obce poděkoval našemu spolku za akti-
vity, které vyvíjíme a nabídl nám cenné rady 
a postřehy, jakých chyb se vyvarovat a jak dě-
lat některé věci lépe či je z důvodu jejich tzv. 
„toxicity“ nedělat vůbec. Ing. Drkal nám vyjá-
dřil podporu a přízeň Tělovýchovné jednoty, 
jakožto správce Sokolovny a fotbalového hři-
ště. Oběma tímto děkujeme nejen za příznivá 
slova, ale především za podporu.

Valná hromada zvolila předsednictvo na dal-
ší tři roky a to ve složení starosta TJ Sokol Mi-
loslav Cenek, místostarostka Soňa Havlíčková, 
jednatelka Jarmila Oujezdská, hospodářka 
Zdena Javůrková a vznikla nová funkce náčel-
nice, kterou byla zvolena Alena Stříbrná.

Věříme, že se naše řady budou postup-
ně rozšiřovat a členů, ať už v jakémkoliv 
věku bude přibývat. Těšíme se na viděnou 
na našich akcích a srdečně vás na ně zveme. 
Nazdar!

Za TJ Sokol Vážany nad Litavou, Alena 
Stříbrná

Indie – beseda, Vážany n. Lit. 2019
Také rádi cestujete? A umíte se o své zážitky 

podělit s ostatními? Tak dvakrát ano, by odpo-
věděla Ing. Renáta Ondrůšková, která v úterý 
8. 1. 2019 navštívila obecní knihovnu ve Váža-
nech nad Litavou a podělila se s námi o své 
čerstvé zážitky z prosincové návštěvy Indie.

Její zajímavé vyprávění doplňovaly jak fo-
tografie, krátká videa, tak i ukázky peněz, ob-
lečení a třeba i kalendáře. Některé věci jsme 
si nejen prohlédli, ale i osahali. Chuťové buňky 
pak byly podrážděny mléčným čajem – masa-
lou. A ty čichové mohly nasát vůně Indie, které 
zde představovaly různobarevné vonné tyčin-
ky. Kdo chtěl, mohl si některé odnést i domů.

Devadesátiminutový program jsme věnovali 
tématům – cestování, oblečení, bydlení, služ-
by, historie, odpady, hygiena, zvířata a přede-
vším nevšedním zážitkům.

Ing. Ondrůšková odpovídala na všechny do-
tazy přítomných nejen v průběhu svého poví-
dání, ale i po jeho skončení.

Naše pozornost a paměť byly v závěru bese-
dy vyzkoušeny krátkým testem. Všechny otáz-
ky byly správně zodpovězeny.

Děkujeme pořadatelům za přípravu a reali-
zaci akce, včetně malého občerstvení a všem 
účastníkům za jejich aktivitu a zájem.

Napsala: L. Pilátová
Tady je ještě vyjádření druhého nejmlad-

šího účastníka R. Stříbrného, který velmi 
pozorně poslouchal a měl i nejvíce dotazů 
v průběhu naší besedy.

Úterní přednáška v obecní knihovně byla 
plná informací a nových věcí. Naučil jsem 
se hodně o kultuře v Indii. Věřím, že Indie 
je velmi zajímavá země plná barev, hluku, 

chutí a vůní. Děkuji paní Renátě Ondrůškově 
za zajímavé povídání. Už teď se těším na další 
dobrodružství, která nám přijde opět někdo 
povyprávět. Cestujte…!

Turnaj v pexesu 
Vážany nad Litavou 
2019

V sobotu 26. ledna 2019 se od 15 hodin 
na Sokolovně konal turnaj v pexesu. Přesto-
že se ve vedlejší obci konala také velmi zají-
mavá akce, turnaje se zúčastnilo 17 dětí. Děti 
byly nejprve podle věku rozděleny do 3 ka-
tegorií. V kategorii od 4 do 6 let bylo celkem 
5 dětí, v kategorii od 8 do 11 let bylo 9 dětí 
a v kategorii od 12 do 15 let 3 děti. Děti hrály 
každou hru s jiným pexesem, tak to neměly 
jednoduché.

Po velmi napínavých hrách bylo po 2 hodi-
nách rozhodnuto.

V kategorii nejmladší děti se na prvních 
třech místech umístil, Ondra Drahokoupil 
na 3. místě, Karel Stříbrný na 2. místě a na 1. 
místě Stříbrná Pepinka. V kategorii od 7 
do 11 let se na 3. místě umístil Matěj Svobo-
da, na 2. místě Stříbrný Rudolf a na 1. místě 
Eliška Stříbrná. V kategorii nejstarších dětí 
od 12 do 15 let se na 3. místě umístil Ondra 
Zachoval, na 2. místě Maruška Havlíčková 
a jako 1. se umístila Julie Stříbrná.

Po vyhlášení dostaly všechny děti na pa-
mátku účastnický list a nové pexeso, které si 
doma můžou s rodiči nebo kamarády zahrát.

Turnaj plánujeme každý rok zopakovat, 
tak pokud jste se nemohli v letošním roce 
zúčastnit, můžete příští rok.

Za TJ Sokol Vážany nad Litavou
Zdeňka Javůrková
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VHS ČSCH Vážany n. L. 2019
Dne 26. 1. 2018 se konala v 16.00 hod, v cho-

vatelské klubovně, Výroční hodnotící schůze 
ČSCH.

Pánové E. Novotný a P. Piše ml., přednesli 
referáty o činnosti v r. 2018 a plán činnosti na r. 
2019. Následně R. Hložek přednesl zprávu 
o hospodaření spolku.

Ze zpráv uvádíme několik zajímavostí:
Výstavy: Vážanští chovatelé se účastní kaž-

dý rok hned několika výstav – místních (Jiří-
kovice, Slavkov z Brna, Vážany n. Lit.), okres-
ních (Křenovice, Otnice, Popovice) a krajských 
(Brno). Členská základna ČSCH Vážany n. Lit: 
14 členů.

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

dáno 420 ks, účast 77 stánkařů, návštěvnost 
731 lidí

2017: vystaveno 240 ks zvířat, z nich prodáno 
105 ks, účast 55 stánkařů, návštěvnost 269 lidí

2018: vystaveno 871 ks zvířat, z nich prodáno 
316 ks, účast 42 stánkařů, návštěvnost 480 lidí

ČSCH zajišťuje již po dlouhé roky tradiční 
Vážanský jarmark, spojený s burzou drobného 
zvířectva, který se letos koná pouze v jednom 
termínu, a to 10. 2. 2019.

Komentář: Ing. Václav Matyáš

Obecní ples ve Vážanech n. Lit. 2019
Dne 8. 2. 2019 se ve Vážanech nad Litavou 

konal, od r. 2015, v pořadí ji 5. Obecní ples.
Letošní Obecní ples byl tentokrát pojat 

jako setkání mnohonásobného českého slaví-
ka (Karel Gott) s králem popu (Michael 
Jackson).

Hudební a pěvecké vystoupení osvěd-
čeného kvarteta „Karel Gott revival Mora-
va“, bylo opět přijato návštěvníky plesu 
s ohromným nadšením a velkou chutí 
do tance, a když potom ve 21:45 hod. při-
šel do sálu dolní hospody pan Pavel Ja-
nák, aby imitoval krále popu, tak byl ten-
to zlatý hřeb večera za svůj výkon oceněn 
několikanásobným potleskem.

Obecního plesu se letos zúčastnilo ca 
120 hostů, účinkujících a obsluhujících, 

kteří si užívali tanečních kreací a výborné 
hudby. Ples a zábava na něm se vydařil, takže 
mnoho návštěvníků opouštělo sál dolní hospo-
dy až po 3 hodině ranní.

Bohatá tombola, kde bylo celkem 160 kusů 
cen, byla rozdělena do malé a velké tomboly 
(hlavní výhrou byla letos myčka nádobí).

Obec Vážany nad Litavou takto pokračuje 
nadále v obnovené tradici konání obec-
ních plesů, spočívající svým významem 
zejména v setkávání občanů a vzájem-
ným, společenským kontaktem i se za-
stupiteli obce...

Závěrem ještě poděkování všem spon-
zorům, kteří věnovali ceny do tomboly 
a rovněž i poděkování týmu obsluhy 
na dolní hospodě.

Do budoucna se můžeme těšit na další 
akce tohoto typu a zejména na Obecní 
ples v r. 2020.

Komentář k akci: Ing. Václav Matyáš

WORKSHOP – Studie využitelnosti zámečku 
Vážany n. Lit. 1.–3. 2. 2019

Právem by tento článek měl začínat úva-
hou „Jakým způsobem a jak vůbec by měla 
obec směrovat další využití objektu bývalého 
zámečku“, který je po stavební stránce stále 
ještě v kondici, ale bez nového razantnějšího 
finančního vstupu bude rychle chátrat.

A právě proto, kdy hledáme korektní využití 
této budovy a zejména i proto, že musíme „ně-
jak“ začít, byli pozváni studenti VUT Brno – Fa-
kulty stavební, aby nám náš zámeček posou-
dili a navrhli nám ve svých studiích možnosti 
budoucího využití tohoto objektu.

V pátek 1. 2. 2019 v 14.00 hod přivítal staros-
ta obce Ing. V. Matyáš spolu s místostarostou 

obce Ing. J. Řezáčem vedoucího skupiny 24 
studentů, pana Ing. arch. A. Guzdeka. V za-
sedací místnosti OÚ Vážany n. Lit. představil 
starosta studentům naši obec a spolu s mís-
tostarostou potom přiblížili skupině mladých 
architektů právě tolik skloňovaný objekt zá-
jmu – zámeček.

Studenti byli ubytováni v nové výcvikové 
místnosti hasičky a dostali k dispozici pro svoji 
práci i zasedací místnost OÚ. Následně je je-
jich vedoucí rozdělil do 6 týmů, z nichž každý 
měl svůj individuální úkol, který u všech sku-
pin vyúsťuje k jedinému cíli, kterým je studie 
využitelnosti objektu.

V 15:00 hod se všichni přesunuli na záme-
ček, který si budoucí architekti detailně pro-
hlédli (nutno zmínit, že studenti neváhali pro-
lézt nejen půdy a sklepní prostory, ale zajímali 
se i o přilehlou budovu bývalé konírny, souse-
dící s hospodou a navrhli, že do svých studií 
zahrnou i okolní prostory, kterými jsou dvůr 
bývalého JZD a park ze spodní strany budovy).

A tak započala náročná práce zaměřování, 
posuzování, porovnávání, studování projektů 
a pasportu budovy a jejího okolí, která se pře-
klenula i do sobotního dne.

V sobotu 2. 2. 2019 se v horní hospodě se-
šli studenti se starostou obce a s předsedkyní 
výboru pro KŠ L. Pilátovou, která jim udělala 
krátkou přednášku o historii obce, se zamě-
řením na dějiny zámečku a jeho provázanost 
k jednotlivým majitelům, kteří se v průběhu 
dlouhých let na objektu střídali. Následně pro-

vedl starosta obce studenty po obci a udělal 
jim komentovanou prohlídku, aby byli v obra-
ze, kde se vůbec nacházejí, jaká z obce vychází 
energie a zejména mentalita jejího dění.

V neděli 3. 2. 2019 dopoledne proběhly 
na OÚ v zasedací místnosti prezentace jed-
notlivých studentů, zaměřené na návrhy ar-
chitektonického a účelového využití zámečku. 
Poté budou studenti svoje materiály zpraco-
vávat ve svých ročníkových pracích a zhruba 
v dubnu 2019 proběhnou na Fakultě stavební 
tzv. kritická posouzení, kterých se můžeme 
za obec zúčastnit.

A tím se dostáváme k cíli celého této akce, 
čímž budou výstupní materiály, které může 
obec následně využít pro oslovení projektantů, 
rozpočtářů a dotačních subjektů tak, abychom 
měli jasno, co bude se zámečkem dál, kolik by 
to stálo finančních prostředků a kde bychom 
je měli zajistit.

Touto akcí nám v obci začala nová etapa 
v rámci ZUB (zhodnocování, udržování a bu-
dování), zaměřená na jednu z největších bu-
dov v majetku obce. Nutno podotknout, že 
studenti tuto studii pro obec vykonávají bez 
nároku na honorář. V případě, že by studii pro-
váděla odborná firma, dovedeme si představit, 
že by se toto odehrávalo ve finančním plnění 
několika stovek tisíc Kč.

Komentář podal Ing. V. Matyáš, který tímto 
děkuje všem studentům a vedoucímu Fakulty 
stavební při VUT Brno za jejich přínos pro naši 
obec!
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VH SDH Vážany n. Lit. 2019
SDH Vážany nad Litavou svolala na sobotu 

9. února 2019 valnou hromadu, které se mimo 
členů „domácích“ zúčastnili i členové okolních 
sborů z okrsku Hostěrádky-Rešov. 

Na začátek přivítal hosty: Ivana Musila 
– náměstka starostky KSH Jihomoravské-
ho kraje, starostu obce Vážany nad Litavou 
Ing. Václava Matyáše a všechny bratry a ses-
try z SDH Hostěrádky-Rešov, Velešovice, 
Šaratice a Kobeřice, Petra Hégra, který nás 

zároveň seznámil s programem schůze. 
Následně si vzal slovo starosta SDH Váža-
ny nad Litavou Pavel Přerovský a přednesl 
nám, co vše v minulém roce členové sboru 
absolvovali a jakých událostí se zúčastnili. 
Ani stránka financí nezůstala neprobrána, 
s tou nás seznámil hospodář Petr Hégr. Jiří 
Moškvan, velitel sboru, nastínil aktivity, kte-
ré na nás čekají v roce 2019. Mimo jiné zmí-
nil organizaci již tradičního utkání ve vaření 
gulášů či pravidelnou péči o výstroj a vý-
zbroj hasičů.

Hlavním tématem, které rezonovalo celým 
odpolednem, byl však fakt, že v loňském roce 
započal sbor práci s dětmi. Právě mladí hasi-
či zpestřili úvod schůze svým vystoupením 
s básní inspirovanou jejich středečními se-
tkáními, při kterých se seznamují se vším, co 
souvisí s „hasičinou“. Starosta obce Ing. Vác-
lav Matyáš právě tuto aktivitu vyzdvihl a podě-

koval všem, jejíchž je to zásluhou. I náměstek 
z kraje, pan Ivan Musil, kvitoval s povděkem, 
že jeho dlouholeté výtky vůči našemu sboru 
stran absence družstva dětí konečně byly vy-
slyšeny. Je pravdou, že díky přízni naší obce, 
za což jí patří velký dík, mohla vzniknout vý-
cviková místnost, kde se děti mohou scházet 
se svými instruktory. Doufáme, že se podaří 
i další krok v modernizaci našeho sboru, a to 
obnova vozového parku.

Jsou před námi především výzvy a to pokra-
čovaní ve vzdělávání členů sboru nejen v ob-
lasti technickém, ale i edukativním, abychom 
mohli děti lépe vést a plnit požadavky přede-
psané normami. Je však třeba i prohlubovat 
spolupráci nejen vně (okolní sbory, obec, 
ostatní spolky v obci), ale i uvnitř sboru. Stále 
je co zdokonalovat.

Sv. Florián stojí v našem konání při nás!
Komentář: A. Stříbrná

24. Vážanský 
jarmark

Dne 10. 2. 2019 pořádali chovatelé ve spo-
lupráci s Obcí Vážany n. Lit. prodejní výstavu 
drobného zvířectva a jarmark.

Počasí celé akci přálo a počet návštěvníků 
se přiblížil k hranici 450 příchozích.

Na jarmarku bylo účastno 45 trhovců, o je-
jichž zboží byl ze strany návštěvníků poměr-
ně velký zájem.

Chovatelé vystavovali králíky (105 ks vy-
staveno/48 ks prodáno), holuby (128/44 ks), 
drůbež (95/43 ks), morčata (40/38 ks), křeč-
ky (17/5 ks), želvy (4/1 ks) a exotické ptactvo 
(97/39 ks). Celkem bylo vystavováno téměř 
500 ks zvířat.

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

Akce byla povedená, s velkým zájmem 
místních občanů a účastí mnoha přespolních 
nadšenců do chovatelství...

Komentář podává: Ing. Václav Matyáš

Výlet z Vážan n. Lit. do Brna –
návštěva Moravské zemské knihovny

Hned v pondělí 11. 2., prv-
ní den jarních prázdnin, jsme 
se vypravili do Brna a naším 
cílem byla „Moravská zem-
ská knihovna“.

Prohlídku nám domluvili 
dospělí, kteří tuto akci navští-
vili v prosinci loňského roku. 
A moc se jim líbila.

V MZK nás přivítala 
a po celou dobu se nám věno-
vala Mgr. Monika Kratochví-
lová.

A zajímá vás, co jsme při 
prohlídce druhé největší 
knihovny v Česku s více než 
čtyřmi miliony knih viděli?

Společně jsme se podívali 
do prostor digitalizace, kde 
nás zaujala nejen rychlost kopírovaných knih 
a časopisů, ale i poměrně velký hluk. Další za-
stávka patřila zahraničním knihám, kde si děti 
vyplnily i krátký test a kdo to uměl, mohl od-
povídat i v anglickém jazyce. Pepinka zde ob-
jevila jediný dětský koutek v knihovně a hned 
některé hry vyzkoušela. Ve skladech jsme, 
s pomocí paní knihovnice, společně vyhledali 
i poslední vydaný Vážanský hlásek, ve kterém 
se jsme se všichni našli, protože uplynulé ob-
dobí v naší obci bylo plné různých akcí a kul-
turních i sportovních událostí, kterých jsme se 
zúčastnili.

Velkým zážitkem byla prohlídka ve skla-
dech kompaktních regálů, kde při zhasnutí, 
krátce před nástupem do výtahu, bylo přímo 
„hororové prostředí“. Tyto prostory se běžně 
vůbec nenavštěvují.

V malém sále nám bylo promítnuto několik 
krátkých ukázek z historie knihovny, histo-
rické fotografie Brna, mohli jsme nahlédnout 
do knih o MZK, zkusili si poskládat přísloví 
nebo vyluštit tajenku.

Naše návštěva byla naplánována původně 

jen na dvě hodiny, ale tento čas jsme nedodr-
želi, vzhledem k tomu, že MZK je velmi zají-
mavým místem a všichni pracovníci knihovny, 
se kterými jsme se setkali, nás dovedli svým 
výkladem nadchnout a neúnavně odpovídali 
na naše zvědavé dotazy, za což jim moc děku-
jeme.

Děkujeme za srdečné přijetí, všechny in-
formace, občerstvení i milé dárečky paní 
Mgr. Monice Kratochvílové a věříme, že přijme 
naše pozvání do „nové“ obecní knihovny, kte-
ré pečlivě připravujeme a chceme uskutečnit 
v dubnu.

Cestou pěšky z knihovny na vlakové nádraží 
jsme si stačili popovídat něco málo o historii 
míst, kterými jsme právě procházeli a zastavit 
se i na malé občerstvení.

A tak i tento netradiční výlet se už stává his-
torií...

Doufáme, že než nejmladší účastníci se 
do MZK v Brně vrátí jako pravidelní čtenáři, 
budou navštěvovat naši obecní knihovnu a po-
dílet se na všech jejích akcích.

Napsala L. Pilátová
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Český zahrádkářský svaz Vážany n. L. hodnotil rok 2018

Dne 16. 2. 2019 se uskutečnila v přísálí 
Obecní hospody výroční členská schůze ZO 
ČZS Vážany nad Litavou. Z celkového počtu 36 
členů se výroční členské schůze zúčastnilo 31 
členů. Ostatní byli omluveni.

Členskou schůzi zahájila paní předsedkyně 
Jarmila Černáková, která přivítala jak přítomné 
členy svazu, tak naše hosty, kterými byli před-
nášející pan Jiří Svoboda z ČZS Slavkov u Brna 
a Ing. Václav Matyáš, starosta obce Vážany nad 
Litavou. Pan Ing. Jaroslav Řezáč zhodnotil rok 
2018, hodnocení činnosti za roky 2014 až 2019 
a přednesl plán činnosti na rok 2019. Paní Ma-
rie Zachovalová předložila rozbor hospodaření 
za rok 2018 a rozpočet na rok 2019. Předseda 
kontrolní komise pan Josef Holub přednesl 
zprávu kontrolní komise.

Dalším bodem byly volby výboru ZO a kon-
trolní komise na období 2019 až 2024. Výbor 
a kontrolní komise zůstávají ve stejném slože-
ní, takže členská základna potvrdila dosavadní 
složení.

Pan Jiří Svoboda přednesl přednášku o slou-
pových jabloních, jaké odrůdy jsou vhodné 
pro pěstování, kdy vysazovat, ošetřovat, stří-
kat, hnojit a zalévat. Starosta obce Ing. Vác-
lav Matyáš poděkoval za spolupráci, pohovo-
řil o současné situaci v obci. Dále pohovořil 
o třech lokalitách, kde jsou na ca 5 hektarech 
vysázeny stromy a to jak okrasné tak ovocné 
aleje. Zmínil se i o zálivce těchto stromů, kte-
rá je velmi důležitá pro přežití stromů a proto 
obec pořídí cisternu na zalévání. Dále poho-
vořil o předzahrádkách, kdy postupně ubývá 
zeleně a keřů a spíše jsou upraveny tak, aby 
se nemusely moc ošetřovat. Závěrem proběhla 
všeobecná diskuse o všem možném.

Komentář: Ing. Jaroslav Řezáč,  
ČZS Vážany nad Litavou

Dětské maškarní odpoledne ve Vážanech n. Lit.
V letošním roce se konalo v sále dolní hos-

pody v neděli 24. 2. 2019.
Celý program zahájil průvod všech krásných 

a nápaditých masek. Dobře, že jsme nedělali 
soutěž o nejkrásnější masku, protože vybírání 
by bylo, i pro zkušenou porotu, velmi, ale velmi 
těžké. Však někteří dospěláci neodolali poku-
šení, aby si alespoň klobouček nevyzkoušeli…

Jiné bylo i to, že program jsme tentokrát 
nesvěřili žádné specializované agentuře, ale 
zajistili jsme DJ Járu, který pro děti připravil 
mnoho známých písniček. A vybral je opravdu 
moc dobře.

Naše tanečky byly prokládány několika 
„soutěžemi“. Svoje dovednosti v chůzi s kni-
hou na hlavě si mohli vyzkoušet všichni. Malí 

i velcí a vzájemně si mohli i pomáhat. Ostat-
ní soutěže byly uzpůsobeny úplně stejně. 
Na kaž dého čekala sladká odměna a ani tom-
bola nám nechyběla.

Děkujeme všem šikovným maskám za za-
pojení do tanečků a soutěží, rodičům za pří-
pravu kostýmů, obsluze za vstřícnost a všem 
za příjemnou atmosféru. Ta by nebyla, kdyby 
pořadatelé neměli podporu ostatních – Sleťá-
ků, paní knihovnice, členů TJ Sokol a dobro-
volníků z řad naší mládeže. Za vše moc děku-
jeme a těšíme se na další společné akce.

(Akce se zúčastnilo: 50 dospělých a 65 dětí 
od 3 do 16 let a 15 dětí do tří let)

Za výbor pro školství a kulturu:  
L. Pilátová

Ostatky Vážany nad Litavou 2019
Ostatky nebo také masopust, fašank či kar-

neval. Tradice typická pro období mezi Váno-
cemi a Velikonocemi zavítala i do naší obce. 
V letošním roce tato lidová zábava „připadla“ 
na sobotu 2. března 2019. Sešli jsme se v nepří-
liš velkém počtu kolem 14 hodiny před Obecní 
hospodou. Postupně se k nám v průvodu při-
dávaly další a další masky a jejich doprovod, 
takže u naší pamětní lípy už nás bylo kolem 
padesátky. Masky se sešly různorodé. Některé 
tradiční, jako medvěd a jeho vodič či smrtka, ale 
k vidění byly i pohádkové či komiksové postavy. 
Prošli jsme celou obcí. Mnozí sousedé nás vítali 
tradičně s občerstvením v podobě jidášů či jab-
lečného závinu a pro dospělé nechyběla kapka 
povzbuzujících nápojů všech chutí a vůní. Tím-
to jim děkujeme, že i oni svou pohostinností 
a příspěvkem do pokladničky udržují tradici 
ostatků. Večer se potom konala ostatková zába-
va. Bohužel měla velice nízkou účast. Podpořit 
tuto akci přišly pouze zástupkyně zahrádkářů 
a několik našich příznivců. Velmi nás tato sku-
tečnost mrzí, že naše snaha vyšla naprosto na-
prázdno. Asi není v obci o tento druh zábavy 
zájem. Je to pro nás ponaučení, že máme pře-
hodnotit realizaci a organizaci akcí tohoto typu. 
Přesto doufáme, že na příštích ostatcích se se-
jdeme alespoň ve stejném počtu, ale případnou 
organizaci večerní zábavy pečlivě zvážíme.

Příspěvek dodali členové TJ Sokol Vážany 
nad Litavou a k akci dodává L. Pilátová násle-
dující komentář:

Ostatky ve Vážanech n. Lit. byly veselé 
a bylo příjemné se setkat a popovídat si s ob-
čany, které z domů vytáhla hudba a rejdění 
masek. Vyslechli jsme i řadu názorů, jak tato 
akce probíhala dříve. Masky chodily dopoled-
ne a po obědě byl čas si odpočinout a pak jít 
na večerní zábavu. A to je možná i klíč k tomu, 
jak zajistit i účast na večerní zábavě. Důležité 
je i to, že v okolí jsou stejné akce také pořádá-

ny a mnohým zabránila nemoc v účasti v prů-
vodu masek nebo na zábavě. Jsou to vlastně 
dvě akce v jeden den a to je náročné na přípra-
vu, organizaci a zajištění účasti.

Přestože všechno nedopadlo podle představ 
organizátorů, přálo nám počasí, společně jsme 
prošli obcí a mohli si všimnout, co se kde no-
vého děje a myslím, že i zastávek na společné 
popovídání a „občerstvení“ bylo více než mi-
nule. Proto patří velké poděkování všem, kdo 
se na přípravě podíleli a všem občanům, kteří 
tuto tradiční akci podpořili.



17

Vážanský hlásek  •  6/2019

Beseda nad kronikou obce Vážany n. Lit.
V pondělí 18. 3. 2019 odpoledne patřily pro-

story knihovny účastníkům besedy nad kroni-
kou obce. Paní kronikářku Hanu Holubovou 
jsme přivítali před pátou hodinou. V úvodu 
nás seznámila se vším, co je třeba znát a vě-
dět, aby vznikl zápis do kroniky, 
včetně platné legislativy. Zmínila 
se o historii kronik, o historii obce, 
znaku atd.

Přinesla kroniky obce, které do-
hromady vážily možná více než 
patnáct kilogramů. O nejstarších 
kronikářích jsme se mohli dočíst 
i v knize o Vážanech. Kroniky se 
vedou v naší obci od roku 1922 
a prvním kronikářem byl farář 
Maximilián Horák a od roku 2001 
kroniku vede Hana Holubová.

Během dvou hodin jsme si 
mohli nejen prohlédnout kroniky, 
ale také jsme si zkusili něco na-
psat upraveným rákosem, husím 

brkem nebo perem. Do této činnosti jsme se 
zapojili skoro všichni.

Paní kronikářka nám připravila ofocené 
ukázky různého písma, nebo různých pod-
kladů, na které se dříve psalo – např. voskové, 

břidlicové tabulky. K podívání byly i různé sta-
ré fotografie nebo i „Zřizovací listina pro řím-
sko-katolickou jubilejní faru ve Vážanech L.“ 
ze dne 16. 5. 1910, kterou nám přinesla ukázat 
S. Halamková.

Moc děkujeme kronikářce Haně 
Holubové za velmi pečlivou a vy-
čerpávající přípravu pro besedu 
nad kronikami naší obce, za všech-
ny zajímavé informace i za skvělý 
štrúdl. K netradičnímu občerstvení 
patřily i zelné placičky a bábovka 
od M. Novotné, za které také dě-
kujeme.

Poděkování patří všem dospě-
lým účastníkům besedy za vytvo-
ření příjemně tvořivé atmosféry 
a všem přítomným dětem za to, jak 
pozorně poslouchaly a byly šikov-
né v psaní a kreslení s „netradiční-
mi psacími potřebami“.

Za VKS: L. Pilátová

Hravé odpoledne  
v knihovně Vážany n. Lit.

Sobota odpoledne 10. března 2019 
přímo vybízela k tomu se sejít v knihov-
ně a zahrát si různé deskové hry. Tuto 
velmi příjemnou aktivitu vyhledalo 
bezmála 20 dětí a dospělých. V míst-
nosti to chvílemi vřelo hráčským vzru-
šením, ale hlavně bylo slyšet smích. 
Děti i jejich doprovod se výborně bavili.

Někteří poměřili své štěstí v kar-
tách, další propadli hře Monopoly. 
Došlo i na domino, lodě, Dobblo či 
klasické Člověče, nezlob se! My větší 

jsme zavzpomínali na to, co jsme jako 
děti hrály my. Bylo to tak příjemné, že 
zkusíme zavést tato setkání coby Klub 
deskových her, který budeme svolávat 
převážně na nedělní odpoledne. Po-
kud jste hraví a rádi se třeba jen tak 
potkáváte u dobré kávy či čaje, jste 
vítáni.

O dalším setkání Klubu deskových 
her budeme včas informovat. Těšíme 
se na vás!

Za VKS A. Stříbrná

Mladí hasiči Vážany n. Lit. – první ostrý trénink 2019
Mladí hasiči SDH Vážany nad Litavou využi-

li krásného nedělního odpoledne a sešli se, aby 
trénovali v hasičském sportu.

Den 17. březen 2019 byl ve znamení vody, kte-
rá tekla proudem v areálu discgolfového hřiště. 
Děti ve věku od 8 do 15 let vytvořily tým, který 
během chvilky působil jako by děti spolu tréno-
valy už několik týdnů, ale opak byl pravdou. Ně-
kteří stály na startu úplně poprvé. Mladé hasiče 
to velmi bavilo a čas 1 minuta, který se ukázal 
po závodě na stopkách, vzbuzuje velké naděje, 
že by naši sportovci mohli v nepříliš vzdálené 
budoucnosti dovézt z nějakého závodu třeba 
i trofej. Nemusí být hned zlatá, ale určitě jaké-
koliv ocenění by děti ještě více podpořilo v je-
jich snažení. Ta souhra, snaha, nadšení a píle, 
se kterou všichni trénovali, byla až neuvěřitelná. 
Přiznám se, že jsem na ně byla hrdá. A právem!

Děkuji nejen dětem, ale i jejich rodičům, že je 
v tomto snažení podporují a samozřejmě i svým 
sestrám a bratrům z SDH Vážany nad Litavou, 
že obětovali svůj volný čas a věnovali se mladé 
naději našeho sboru. Těším se na další setkání.

Sv. Floriáne, stůj při nás!
Za SDH Vážany nad Litavou: A. Stříbrná
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Zájezd z Vážan n. Lit. do termálních lázní v Maďarsku
Naše zájezdy do termálních lázní 

organizujeme přes CK Čebus, takže 
odpadají všechny organizační zále-
žitosti spojené se zajišťováním au-
tobusu, počtem účastníků atd. Jen 
si vybereme místo pobytu a vhodný 
termín. Pak už víme, že se můžeme 
starat jen o to, abychom si náš „rela-
xační den“ co nejvíce užili. A to se 
podařilo i tentokrát.

Cesta rychle ubíhala, počasí bylo příjemné 
a prostory termálních lázní v Mosonmagya-

róváru v pondělí nejsou přeplněné lidmi, tak 
jak tomu bývá ve dnech volna.

Využili jsme téměř všechny na-
bízené možnosti – krytý bazén, 
venkovní sedací bazény, relaxační 
místnosti i nově vybavené místnosti 
pro občerstvení. Na focení tentokrát 
nebylo moc času, protože den rychle 
ubíhal a my jsme veškerý prostor vě-
novali všemu příjemnému, co tento 
den nabízel. Všem účastníkům dě-
kuje za skvělý den a na setkání při 

dalších akcích v naší obci se těší 
L. Pilátová, VKŠ

Noc s Andersenem Vážany n. Lit.
Už druhým rokem se naše knihovna při-

hlásila do akce Noc s Andersenem, která byla 
poprvé uskutečněna v knihovně B. B. Buchlo-
vana v Uherském Hradišti. Před dvaceti lety 
vymyslely tuto akci dvě místní knihovnice. 
Nyní už probíhá Noc s Andersenem nejen 
u nás, ale i v mnoha jiných zemích. V ČR se 

letos zúčastnilo 652 knihoven. V pátek 29. 3. 
2019, v 18.00 hodin přišlo 21 dětí, kterým rodi-
če pomohli se vším, co budou děti následující 
noc potřebovat. Paní knihovnice A. Zobačová 
nás přivítala a pak už začal společný program.

Po občerstvení jsme vyšli na stezku po obci, 
kde byly připraveny různé dovednostní i vě-

domostní úkoly. V prostorách 
knihovny pak děti vyplňovaly 
křížovku. Tentokrát, kromě při-
pomínek pohádek H. Ch. Ander-
sena, se děti věnovaly knihám O. 
Sekory. Tento zajímavý program 
nám připravila Alena Stříbrná, 
pro všechny děti teta Alka.

Po pozdější večeři jsme se vě-
novali různým aktivitám, dle zá-
jmu dětí. Pak už byl čas spánku. 
Minulý rok jsme šli spát dříve, 
ale letos děti usínaly postupně, 

což bylo ovlivněno hlavně tím, na jaké pod-
mínky jsou při usínání doma zvyklé. Měly 
možnost zjistit, že je někdy velmi těžké si vzá-
jemně vyhovět. Sedm hodin spánku nám stači-
lo k tomu, abychom byli všichni fit a po snída-
ni se vrhli na přípravu další akce – „Vynášení 
Moreny“.

Noc s Andersenem skončila. Určitě bude 
pořádána i v příštím roce. My věříme, že bude 
i tak zajímavá a různorodá jako ta letošní.

Děkujeme rodičům za všechny dobroty pro 
děti a hlavně za to, že dětem umožnili další 
zajímavý zážitek v naší obecní knihovně. Přes-
tože je každý z nás jiný, dovedeme se ostat-
ním přizpůsobit, vzájemně si pomoci a jeden 
od druhého se něco přiučit.

Děkujeme všem za každou drobnou pomoc 
a podporu a to především Sleťákům, OÚ, MŠ, 
TJ Sokol a aktivním jednotlivcům.

Za pořadatele L. Pilátová

18. ročník koštu slivovice – Vážany n. Lit. 2019
V sobotu, 9. 3. 2019 se sešlo v dolní hos-

podě, v dopoledních hodinách, 13 degustáto-
rů a měli před sebou odpovědnou a nezávidění 
hodnou činnost, vyhodnotit 123 vzorků pálen-
ky (52 slivovic, 45 meruňkovic, 13 hruškovic 
a 13 letních pálenek). 

Všem degustátorům (Ing. Vlastimil Horák, 
Vladimír Hanák, Milan Bayer, Jiří Pernes, Mar-
tin Matyáš, Viktor Zachoval, David Záhorec, 
Pavel Ludín, Karel Schoř, Luděk Bayer, Václav 
Richter, Jan Dostál a Aleš Sedlák) moc děku-
jeme. 

Novinkou letošního 18. ročníku bylo to, že 
likéry hodnotil vážanský „babinec“.   

Ve večerních hodinách, téhož dne, se se-
šly degustátorky (Bělouchová Jana, Schořová 
Dana, Richterová Eva, Ludínová Věra a Máč-
ková Lenka), aby ochutnaly a vyhodnotily 19 
vzorků různých likérů.

Následně pak v sobotu 23. 3. 2019 pro-
běhla hlavní akce – KOŠT, s taneční zábavou 
a na zpestření i losování o pěkné ceny. Celkem 
se akce zúčastnilo téměř 180 platících návštěv-
níků, kteří ochutnali vzorky pálenek dle své 
chuti, zazpívali a zatancovali si s hudební sku-
pinou RED 77, z Olomouce. 

Letošní ročník byl výjimečný, a to jak v po-
čtu zatím nejvíce dodaných vzorků, tak i v po-
čtu návštěvníků na této akci.

Výbor zahrádkářů touto cestou děkuje 
všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli 
na této akci, ať už darovali vzorek slivovice, 
přispěli do tomboly nebo jen svou účastí pod-
pořili tradiční akci.

Těšme se na další ročník, tentokrát již 19. 
ročník koštu v r. 2020.

Vyhodnocení:
Absolutním vítězem 18. ročníku koštu se stal 
Milan Kunderka z Milešovic.

SLIVOVICE
1. KUBÍČKOVÁ Dagmar, Vážany n. L.
2. SCHOŘ Karel, Vážany n. L.
 ŠVAŘÍČEK Tomáš, Němčany

3. KALOUDA Josef, Hostěrádky-Rešov
 URBAN Martin, Kobeřice
 BOUDNÝ Michal, Slavkov

MERUŇKOVICE
1. KREJČÍŘ Vlastimil, Vážany n. L.
2. LUDÍN Pavel, Vážany n. L.
3. ŠTROF Antonín, Křenovice
 URBANOVÁ Hana, Slavkov

HRUŠKOVICE
1. HANÁK Vladimír, Kobeřice
2. STŘÍŽ Luboš, Vážany n. L.
3. OBORNÝ Zdeněk, Milešovice

LETNÍ
1.   ZACHOVAL Viktor, Vážany n. L. (mirabelka 

žlutá)
2. NEČAS Jaroslav, Slavkov (třešně)
  VESELÝ Martin, Hostěrádky-Rešov (černý 

bez – květy)
3. VLADÍK David, Bošovice (vínovice)

LIKÉRY
1. LEKAVÝ Jaromír, Slavkov (diviznový)
2. LUDÍN Pavel, Vážany n. L. (rakytník + med)
3. ZACHOVAL Vít, Vážany n. L. (pivní)

Zprávu z akce podala Marie Zachovalová
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Beseda k Mezinárodnímu dni ptactva 1. 4. 2019
Letos poprvé jsme si chtěli, besedou 

v knihovně, připomenout Mezinárod-
ní den ptactva, který se slaví v České 
republice již od roku 1924. Ve světě už 
od roku 1906. Myšlenka ochrany ptáků, 
vznikla ale už mnohem dříve.

Pro zajímavost nám pan Jiří Halamka 
přinesl vycpané ptáky, které známe z příro-
dy. Také nám přiblížil zajímavou práci or-
nitologů. Celou hodinu odpovídal na naše 
dotazy, které se týkaly především ptactva, 
které můžeme pozorovat v okolí naší obce.

Děti si mohly vymalovat obrázky ptáků, 
které využijeme jako pexeso. Mohli jsme 
nahlédnout do Mysliveckého kalendáře z roku 
1957, který byl černobílý. Barevné obrázky ptá-
ků jsme si prohlédli v knize, kterou také přine-

sl pan Halamka. Tady jsme mohli využít svých 
nových znalostí k tomu, abychom poznali jed-
notlivé ptáčky.

Zmínili jsme i to, že některé zoologické 
zahrady tento den pouští zdarma, nebo 
se zvýhodněným vstupným, návštěvníky 
s „ptačím jménem“. Dokonce jsme přišli 
i na to, kdo z Vážan by tuto výhodu mohl 
příští rok využít.

Vystavené budky zůstanou v knihovně 
do pátku, kdy děti, které přijdou do kroužku 
„Pátek her a pohádek“, mohou budku ještě 
trochu vyzdobit. Také si mohou prohlédnout 
vystavené vycpané ptáky a zkusit i jiné akti-
vity spojené s tímto dnešním tématem.

Manželům Halamkovým moc děkuje-
me za velmi zajímavé povídání a věříme, 

že své nové vědomosti uplatníme při procház-
kách vesnicí i jejím okolím.

L. Pilátová

Ukliďme Česko – Vážany n. Lit. 2019
V sobotu 6. 4. 2019 se opět po roce konala 

úklidová akce v katastru obce Vážany nad Lita-
vou, pod celorepublikovou záštitou „Ukliďme 
Česko“.

V 8.30 hod se sešlo zhruba 30 místních 

občanů (ca 10 dětí a 20 dospělých), kteří se 
rozdělili do 2 sběračských skupin a vydali se 
na předem určené trasy.

Koordinátor akce, David Halamka (předse-
da výboru pro ŽP), určil zcela jednoznačně 
trasy sběru a zavedl nový organizační prvek 
- postupné rozdělování skupin na sběračské 
podskupiny.

První skupina čítající ca 15 lidí byla pře-
vezena na hranice katastru obce Vážany n. 
Lit. s katastrem Kobeřice. Odtud se vydaly 
dvě podskupiny do dvou směrů a následně se 
ještě jednou rozdělily na další dvě podskupi-
ny… To stejné realizovala i druhá skupina sbě-
račů, která byla přepravena až ke státní silnici 
ke Slavkovu. Organizačně to bylo zvládnuto 
na jedničku a tímto systémem dělení skupin se 
efektivně vyčistil od odpadků téměř celý kata-
str naší obce.

Všechny skupiny a podskupiny se na so-
botní akci zaměřily výhradně na úklid lehčího 
odpadu, přičemž měly za úkol zmapovat černé 
skládky většího rozsahu a nahlásit je na závěr 
akce starostovi, který následně s pracovní sku-

pinou pod obcí a za pomocí mechanizace, ne-
chá tyto černé skládky odstranit.

Sbíralo se do plastových a jutových pytlů, 
kterých bylo na závěr spočteno celkem 38 ks.

V porovnání s minulými roky lze hovořit 
o malém zlepšení situace, bylo sebráno menší 
množství lehkého odpadu a velký odpad z čer-
ných skládek nebyl hlášen letos vůbec.

Statistika:
- v r. 2016 zhruba 20 občanů a sebralo se to-

lik odpadu, který byl prezentován jedním a půl 
7 t traktorových vleků,

- v r. 2017 se na akci podílelo ca 40 občanů 
a sebrala se pouze 1/3 odpadu z r. 2016,

- v r. 2018 bylo 40 ti občany sesbíráno 40 pyt-
lů odpadu a další kusový odpad.

Všem účastníkům úklidové akce, kteří si na-
šli na úklid okolí naší obce čas, a kterým není 
lhostejný případný nepořádek na okrajích 
cest a komunikací vedoucích kolem naší obce 
a uvnitř naší obce, patří velký dík a uznání 
za jejich nasazení.

Akci budeme opakovat opět v příštím roce.
Komentář k akci podává: Ing. V. Matyáš

Vynášení Moreny Vážany n. Lit. 2019
Morenu, kterou jsme společně v sobotu 30. 

3. 2019 vynášeli, jsme si připravili už v knihov-
ně, hned po probuzení po skončené Noci s An-
dersenem. Děti namalovaly Morenu napřed 
na papír a potom svoji představu přenesly 
na Morenu, kterou jsme vynesli za obec, aby 
už skončila zima, chlad a všechny nemoci.

Věříme, že když jsme slaměnou figurínu 
vynesli za vesnici, zapálili, vrhli ji do potoka 
a obešli část vesnice, tak už začne očekávané 
jaro a teplo.

Celou cestu děti zpívaly písničky, které si 
připravily hned v knihovně. Čas rychle ubíhal, 
proto naše akce skončila tak akorát, abychom 
stihli oběd a další odpolední aktivity.

Děkujeme všem účastníkům a dětem (a pře-
devším dětem z kroužku „Patek her a pohádek“) 
za aktivní účast a vytvoření takové atmosféry, 
která určitě vyvolala trvalé veselé jarní počasí.

Za pořadatele: L. Pilátová
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2. motožehnání Vážany n. Lit. 2019
V sobotu 27. 4. 2019 se v naší obci konalo 

2. motožehnání. 
O akci byl opět velký zájem. Tuto skuteč-

nost potvrzuje účast nejen místních a pře-
spolních motorkářů, ale i velký počet míst-
ních občanů, kteří se přišli na motorkáře 
podívat.

Když pan farář zahájil bohoslužbu, tak 
bylo v kostele ca 50 lidí. Proslov pana fa-
ráře byl poučný a hlavní téma bylo o ces-
tování a putování s určitým cílem a bez-
pečným návratem, což pro motorkáře 
znamená zejména bezpečnou jízdu, klid 
na silnici a šťastné návraty.

Před oltářem bylo položeno k žehnání 
ca 30 příleb a venku před kostelem stálo 
25 motorek, různých značek, stáří, typů 
a obsahu motorů.

Po posvěcení příleb a motorek se vydali 
motorkáři na tzv. okružní jízdu, která je ved-
la z Vážan n. Lit. do Násedlovic, dále na Čejč 
a odtud po státní silnici přes Krumvíř do Těšan 
a přes Šaratice zpět do Vážan n. Lit. Trasa byla 

dlouhá ca 65 km a doba trvání – v poklidné 
a spořádané jízdě – necelou hodinku. Na auto-
busové zastávce se udělalo společné foto a ná-
sledně se všichni motorkáři sešli v dolní hospo-
dě na gulášku a zaslouženém pivečku, kde si 

pochvalovali i přívětivé odpolední počasí.
Hlavní organizátoři akce byli V. Vitoul, 

M. Žampach, P. Novotný a D. Záhorec. 
Tito vše naplánovali, a zajistili bezpečný 
průjezd okružní jízdy.

Organizační slovo pronesl M. Žampach 
už v kostele, kde upřesnil zásady okružní 
jízdy a kladl velký důraz na vzájemnou 
ohleduplnost a bezpečnost.

Těšíme se na příští rok a na 3. ročník 
MOTOŽEHNÁNÍ a motorkáři se samozřej-
mě těší zejména na letošní sezonu!

Komentář podává: V. Matyáš

Okrsková hasičská soutěž Vážany n. Lit. 2019
V sobotu 13. dubna 2019 od 17.00 hodin se 

v areálu vážanského discgolfu uskutečnila Okrs-
ková soutěž v požárním sportu. Sjela se družstva 

z Hostěrádek-Rešova, Šaratic, Velešovic a Kobe-
řic. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale přesto 
byla k vidění ukázka požárního útoku našich 

menších i větších hasičů. Nejprve vystartovali 
nejmenší. Přestože byly ztížené podmínky, káď 
s vodou byla ve vzdálenosti určené pro dospělé 
závodníky a děti musely manipulovat s většími 
hadicemi, zvládly to výborně. Starší děti dosáhly 
času kolem jedné minuty, což je obdivuhodné, 
vzhledem k tomu, jak dlouho trénují.

A pak už nastoupili dospělí závodníci, kteří 
předvedli profesionální výkony. Vítězným tý-
mem byly Šaratice s časem pod 20 sec. Násle-
dovaly Hostěrádky-Rešov, Vážany nad Litavou, 
Kobeřice a poslední Velešovice, které měly při 
startu technické problémy. Vzhledem k poča-
sí se všechny sbory rády přesunuly do tepla 
na hasičskou výcvikovou místnost, kde na ně 
čekalo teplé občerstvení a především sucho. 
„Hasička“ byla během chvilky plná.

Děkujeme všem zúčastněným za předvede-
né výkony, dětem a jejich rodičům za trpěli-
vost a divákům za přízeň.

Za SDH: A. Stříbrná

74. výročí osvobození obce
Dne 25. 4. 2019 se shromáždilo u pomníku 

padlých, ve Vážanech n. Lit., téměř 45 občanů, 
aby uctili památku obětí z 1. a 2. světové války.

Kladení věnce provedli za doprovodu repro-
dukované hudby místní hasiči, kteří současně 
drželi u pomníku čestnou stráž. Poté následo-
val projev starosty obce, který v závěru svého 
slova vyzval přítomné k minutě ticha za oběti 
ve světových válkách. Pietní akt byl završen 

státní hymnou České republiky. Následně se 
většina přítomných odebrala do místní knihov-
ny, kde proběhla beseda na téma poválečné 
období v naší obci. Besedu organizoval Výbor 
pro kulturu a školství.

Starosta obce děkuje všem přítomným 
za účast a děkuje hasičům, kteří na akci spo-
lupracovali, a to jak organizačně, tak i držbou 
čestné stráže u pomníku.

Velikonoční tvoření
Velikonoční tvoření proběhlo v pondělí 15. 

4. 2019 od 15.00 hodin do 19.00 hodin a bě-
hem odpoledne se v prostorách knihovny vy-
střídalo 21 šikovných dětí. Ze svých výtvorů 
se těšily nejen děti, ale i 12 dospělých, kteří 
byli jako doprovod nebo si za paní knihovni-
cí přišli vypůjčit nové knihy.

Ve l i ko n o č -
ní svátky jsou 
svátky jara 
a oslavují pro-
buzení přírody, 
naději a lásku 
a patří mezi ty 

nejoblíbenější. Také je to nejvýznamnější 
křesťanský svátek a je spojen s různými veli-
konočními zvyky a tradicemi, které se často 
liší v různých místech naší země.

Děti zkoušely především zdobení vajíček 
z různých materiálů a také použití veliko-
nočních motivů na sklenice, papír nebo jiné 
dekorace. 

Za VKŠ: L. Pilátová
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Divadelní představení Vážany n. Lit. 4/2019
V neděli 28. 4. 2019 mohlo vidět více než 

šedesát návštěvníků představení Pavla Němce 
s názvem Doba kamenná.

Představení nám přijeli zahrát 
herci z Divadelního spolku Slavkov 
u Brna. Přestože se děj odehrával 
v dávné minulosti a svět se hodně 
změnil, chování lidí se zase tak 
moc nezměnilo.

Každý, kdo si na představení našel 
čas, se určitě pobavil. A zároveň si 
mohl prohlédnout nově opravenou 
podlahu a výmalbu sokolovny, která 
byla dokončena v loňském roce.

Přítomné děti se zde cítily dobře, protože 
většina z nich sem přes zimu chodila cvičit 
a prostory dobře zná.

Děkujeme hercům za další pěkný kultur-
ní zážitek a budeme se těšit na další setkání 
s nimi. Návštěvníkům děkujeme za vytvoření 

příjemné atmosféry a TJ Vážany 
nad Litavou, oddílu kopané za po-
moc a veškerou podporu při usku-
tečnění této akce.

Sleťáci věří, že prostory soko-
lovny budou sloužit občanům 
nejen pro sportovní účely, ale 
i k takovým kulturním akcím, jako 
uvedené divadelní představení.

L. Pilátová

Župní atletické závody ve Vyškově 4/2019
Mladí členové TJ Sokol Vážany 

nad Litavou se v neděli 28. dubna 
2019 zúčastnili župních atletických 
závodů ve Vyškově.

Celé dopoledne se děti různého 
věku střídaly na sokolském hřišti 
a to v běhu na krátkou trať, skoku 
do dálky, hodu kriketovým míčkem 
a v běhu na dlouhou trať.

Všechny to velmi bavilo a násled-
ná odměna v podobě medailí (ať už 
perníkových či těch „opravdových“ 
kovových) byla naprosto oprávněná.

Naše sokolská parta ve složení: 
Marie Havlíčková, Kristýna Kolejko-

vá, Katka Kolejková, Tobiáš Svoboda, 
Daniel Kupka, Adam Randýsek, Ka-
rolínka Javůrková, Markétka Javůr-
ková a Josefína a Rudolf Stříbrní si 
dovezla 4 stříbrné a 2 zlaté medaile.

Řekla bych, že nejen oni, ale i my 
– rodiče jsme právem hrdí na naše 
ratolesti.

Samozřejmě musím poděkovat 
i doprovodnému týmu za trpělivost 
a fandění, které jistě nemalou měrou 
přispělo k tak krásným výsledkům.

Jen tak dál. Silou lví a vzletem so-
kolím. Sportu nazdar.

Komentář: A. Stříbrná

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic nebo také Valpružina noc 

či Filipo-Jakubská noc připadá každoročně 
na 30. dubna. I my ve Vážanech n. Lit. jsme 
ctili tradici a sešli jsme se v tento den, aby-
chom v kostýmech čarodějnic a čarodějů nejen 
opekli špekáčky, ale se i zasmáli, zatancovali si 
a nakonec spálili naši čarodějnici, kterou nám 
připravily děti z knihovny, za což jim velmi 
děkujeme.

Sešlo se nás bezmála 70. Masky byly rozma-
nité. Byly k vidění čarodějnice nejrůznějších 

provedení, velikostí i věku a dokonce nás svou 
návštěvou poctili i Harry Potterové a další je-
jich spříznění čarodějové. Asi právě díky tak 
velké koncentraci kouzel na jednom místě se 
nám umoudřilo počasí a slavili jsme za velmi 
přívětivého ovzduší. Prostě magická noc, jak 
má být.

Děkujeme všem účastníkům za vytvoření 
úžasné atmosféry a těšíme se zase za rok.

TJ Sokol Vážany nad Litavou  
a Obec Vážany nad Litavou

Župní závody v plavání
Sobota 5. května 2019 svým počasím vybí-

zela k aktivitám někde „pod střechou“ a pro-
to jsme my, členové TJ Sokol Vážany nad 
Litavou vyrazili směr Aquapark Vyškov, kde 
se konaly Župní závody v plavání. Nebylo 
nás mnoho, ale o to víc jsme si to užili. A do-
vezli jsme opět i medaile. Karolínka Javůr-
ková a Matěj Svoboda získali zlatou medaili, 
Zdena Javůrková stříbrnou a Alena Stříbrná 
bronzovou, Markétka Javůrkova a Ruda Stří-
brný byli ve svých kategoriích na 4. místě. 
Jsme hrdí na to, že byť jsme relativně nový 
a nepříliš početný spolek daří se nám vozit 
medaile ze župních závodů. Doufáme, že se 
budou nejen rozmnožovat naše úspěchy, ale 
i rozšiřovat naše řady. 

Silou lví, vzletem sokolím
Nazdar

Komentář: A. Stříbrná



22

Vážanský hlásek  •  6/2019

Seniorská Olympiáda – Vážany n. Lit. 2019
Seniorská olympiáda 29. 5. 2019 ve Váža-

nech nad Litavou byla pořádána jako další akce 
pro seniory nejen z Vážan, ale přijeli i přátelé 
z Rousínova a okolí, které jsme přivítali hned 
na autobusové zastávce.

Už se stalo tradicí, že chvilku času na naše 
společné setkání si udělá i starosta obce 
Ing. Václav Matyáš. S některými se setkává-
me už třetím rokem nejen v naší vesnici, ale 
i na kulturních a sportovních akcích v Rousí-
nově. Společné zážitky jsou velkým zdrojem 
inspirace, energie a životního optimismu.

I když byla zvolena „mokrá varianta“, pro-
běhlo vše podle plánu a každý si mohl vybrat, 
co ho bavilo. Sportovní soutěže proběhly 
v knihovně. Počasí nám umožnilo příjemnou 
procházku po Vážanech se zastávkou na Oran-
žovém hřišti a nakouknutím, jak probíhá vý-
stavba nových rodinných domů. Nevynechali 
jsme náš zámeček a skončili jsme nejen u ob-
čerstvení v Sokolovně - horní hospodě, ale 
hlavně u učení se hry Molkky.

Moc děkujeme S. Babušíkové, ředitelce MŠ, 
za možnost nahlédnout do třídy na dopolední 
„práci“ našich nejmenších. Dále pak A. Kypro-
vé, Kozí farmě, L. Stříbrné – všem za spolu-

práci při vytvoření pestrého programu a pří-
jemné atmosféry. Za nachystání občerstvení 
pro všechny „soutěžící“ J. Bayerové, Z. Syslo-
vé, J. Černákové a L. Chalupové. Poděkování 
za organizační zajištění, diplomy, jmenovky, 
soutěže, úklid aj. patří A. Stříbrné, Fr. Dvořáč-
kovi a J. Janečkové. OÚ děkujeme za upomín-
kové předměty, které nám budou dnešní den 
připomínat.

A ještě jedna poznámka. Přestože Vážany 
nad Litavou jsou obec s 290 budovami a 726 
obyvateli, jsou velmi zajímavé svou historií 
i současností a nelze jejich podrobnou pro-
hlídku udělat za jedno odpoledne. Každá část 
obce má svůj příběh a nevšední atmosféru... 
a proto se můžeme těšit na další naše společ-
né akce…

Zapsala: L. Pilátová

Babské hody ve Vážanech nad Litavou 2019
Čí só hode, naše hode... tato i mnoho dalších 

tradičních hodových písní zněla v sobotu 18. 
května 2019 naší obcí. Po 12 letech se usku-
tečnily ve Vážanech nad Litavou Babské hody, 
které organizoval TJ Sokol Vážany nad Litavou 
a obecní úřad. Svou ruku k tomuto příjemné-
mu dílu přidali i další, kterým za pomoc ze 
srdce děkujeme.

Krojovaný průvod obcí sice příliš mnoho di-
váků neměl, ale na večerní hodové zábavě nám 
to bylo vynahrazeno. Bezmála 80 návštěvníků 
si přišlo zazpívat a především zatančit za zvu-
ků kapely Podboranka, která nám hrála nejen 
večer, ale i při průvodu obcí. Krojovaná děvča-
ta a mládenci roztančili a rozezpívali během 
večera celý sál. Nechyběli ani sklepníci, kteří 
nám dělali společnost jak v průvodu, tak při 
večerní zábavě. Děti i dospělé to velmi bavilo 
a myslím, že to bylo znát...

Nechyběla ani bohatá tombola, která jistě 

uspokojila i ty náročnější návštěvníky nejen 
hodových zábav. Všem sponzorům ještě jed-
nou děkujeme.

Věřím a doufám, že se nám podaří obnovit 

tradici Babských hodů v naší obci a stanou se 
každoroční součástí kalendáře akcí v naší obci

„Ať žijó Babské hody 2020.“
Za pořadatele: A. Stříbrná

V. ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů
V sobotu 25. května 2019 se uskutečnil 

V. ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů.
Letos poprvé mohli organizátoři soutěž pře-

sunout z obvyklého místa konání do areálu 
hasičské zbrojnice. Počasí všem sedmi týmům 
přálo. Kolem 9 hodiny už všichni soutěžící 
kmitali kolem kotlů, ze kterých se po chvíli li-
nula vůně cibule, koření a posléze i masa. 

Akcí nás provázel DJ Jára (Jarda Horáček 
z SDH Šaratice). Návštěvníci měli také mož-
nost se před i během degustace občerstvit 
čepovanými nápoji či kávou. Ochutnávka gu-
lášů byla netrpělivě očekávána. Soutěžící vařili 
hovězí guláš (v pěti provedeních), segedínský 
guláš a vepřový guláš s topinkami. Návštěvní-
ci zvolili nejlepším gulášem hovězí od týmu 
Karla Schoře. Odborná porota vybrala jako ten 

nejlepší guláš od Jany a Jany (Přerovské a Koz-
líčkové), který byl též hovězí. Na druhém mís-
tě se umístil guláš vepřový od Jiřího Moškvana 
a Oldřicha Fuksi a na třetím místě byl hovězí 
guláš Ladi Zukala. Mimořádné ocenění získal 
Jiří Moškvan a to v podobě řádu zlaté vařeč-
ky, který mu byl udělen jménem SDH okrsku 
Hostěrádky-Rešov.

Myslím, že akce se vydařila.
Děkujeme všem návštěvníkům, příznivcům 

a především účastníkům soutěže. Už teď se 
těšíme na VI. ročník soutěže ve vaření kotlíko-
vých gulášů.

Na shledanou za rok
O akci napsala A. Stříbrná
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Setkání „VÁŽAŇÁKŮ“ Vážany n. Lit. 2019
Setkání obcí Vážany z Jižní Moravy se usku-

tečnilo v sobotu 8. června 2019. V 10 hodin 
dopoledne jsme netrpělivě vyhlíželi příjezd 
„delegací“ z Vážan u Kroměříže a z Vážan 
u Vyškova. Bohužel jsme obdrželi zprávu, že 
hosté z Vážan u Kroměříže se z důvodu one-
mocnění nedostaví. Z Vážan u Vyškova přijela 
paní starostka Mgr. Ivana Wagnerová se svými 
třema syny.

Po komentované prohlídce, kterou fundova-
ně zabezpečila Ludmila Pilátová, doplňovaná 
Ing. Jaroslavem Řezáčem a Jarmilou Černáko-
vou (za což jim oběma patří velký dík), jsme 
v dolní hospodě poobědvali.

Následoval přesun na fotbalové hřiště, kde 
jsme měli připraveny soutěže pro všechny vě-
kové kategorie. Na nejmenší čekal hod krouž-
ky, ti větší házeli tenisákem a krikeťákem. I my 
dospělí jsme poměřili své síly, a to ženy v hodu 
válečkem a muži v hodu (plyšovým) sudem 
piva. Všichni byli odměněni cenami a diplomy, 
ale především příjemně strávenými chvílemi 
na čerstvém vzduchu.

Zpestření akce, v podobě koni taženého ko-
čáru pana Fuksi, mělo obrovský úspěch.

Po těchto sportovních zážitcích nás čekal 
zážitek kulturní. Přes sedmdesát vážanských 
i „přespolních“ se k nám přidalo, aby si zazpí-

vali a zatančili spolu s Jiřím Helánem, Hankou 
Cvrkalovou a jejich hudebním doprovodem.

Zážitek to byl vskutku nevšední. I slzička 
dojetí sem tam někomu ukápla. Ale hlavně 
bylo slyšet smích, krásné písničky a slova plná 
pohody.

Myslím, že tento den byl dnem zdraví, mla-

dosti, přátelství a porozumění. Věřím, že se 
nám podaří prohloubit navázané přátelství 
s Vážany u Vyškova a do budoucna třeba i roz-
šířit na další Vážany z Jižní Moravy.

Těšíme se na vás při dalším setkání.
Silou lví, vzletem sokolím...

Za TJ Sokol: Alena Stříbrná

Vzdělávací seminář pro zastupitele obcí SMO
Ve čtvrtek 30. 5. 2019 se v odpoledních hodi-

nách konal na hasičce vzdělávací seminář pro 
zastupitele obcí, organizovaný Svazem měst 
a obcí (SMO, ve kterém je i naše obec Vážany 
n. Lit. členem).

Semináře se zúčastnilo celkem 20 zastupi-
telů z obcí sdružených pod DSO ŽlaP, přičemž 

z naší obce z volených 7 zastupitelů byli 4 pří-
tomni.

Seminář vedl sám předseda SMO, pan Fran-
tišek Lukl. Jeho praktické poznatky a zkuše-
nosti, jakož i výborná rétorika, to vše zaujalo 
přítomné zastupitele, kteří si odnesli mnoho 
nových informací.

Jsme potěšeni, že se tato akce konala v naší 
obci a mohli jsme se takto prezentovat před 
našimi kolegy i sdružením SMO jako obec, 
otevřená svému okolí s dynamickým rozvo-
jem a chutí účastnit se různých otevřených 
akcí.

Komentář: Ing. V. Matyáš

Co bude se zámečkem? Vernisáž a prezentace 
studentů VUT Brno, Vážany n. Lit. 2019

Zcela ojedinělá akce se konala dne 5. 6. 2019 
na místním zámečku, kde se sešli občané se 
studenty VUT - ústavu architektury, kteří v le-
tošních zimních měsících navštívili naši obec 
a posuzovali na svém workshopu náš záme-
ček, aby z této činnosti následně vznikly stu-
die využitelnosti pro výše uvedenou stavbu.

O vernisáž a prezentaci byl velký zájem, vždyť 
se dostavilo více jak 50 občanů, kteří měli mož-
nost detailního seznámení se s 24 studiemi, které 
byly doplněny technickými zprávami a modely 
obnovené budovy zámečku a jejího okolí.

Naše obec využije zcela jistě nápadů stu-
dentů VUT při jednání s projektanty, kteří 
budou osloveni, aby zpracovali projektovou 
dokumentaci na obnovu zámečku.

Jedná se o další počin na dlouhé cestě, ve-
doucí k vybudování společenského centra 
a seniorského bydlení, ke kterému směruje 
ve svojí strategii obnovy obce stávající zastu-
pitelstvo obce.

Komentář: Ing. 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. 
Provozní doba – pondělí až pátek
Tel. 722 534 080

Otevírací doby provozoven 
ve Vážanech nad Litavou
POHOSTINSTVÍ (dolní hospoda) – Jana 
Poláková
Otevírací doba:
Pondělí:  15.00 hod–21.00 hod
Úterý–Čtvrtek: 15.00 hod–22.00 hod
Pátek: 14.00 hod–24.00 hod
Sobota: 15.00 hod–24.00 hod
Neděle: 15.00 hod–21.00 hod 

POHOSTINSTVÍ (horní hospoda) –  
Ludmila Stříbrná
Otevírací doba:
Pondělí:  Zavřeno
Úterý–Čtvrtek: 16.00 hod–22.00 hod
Pátek–neděle: 16.00 hod–24.00 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

Slavnostní pasování prvňáčků
Ve  školce  nám  hezky  bylo,  moc  vzpomínek 

navždy zbylo.
Měli jsme se všichni rádi, zůstaneme kama-

rádi.
Rozlučte  se  kluci,  holky,  už  je  tady  konec 

školky.
Na vás starší šesti let, čeká nový školní svět.

Náš slavnostní den připadl na středu 19. 
6. 2019. Děti si připravily básničky a písničky 
pro všechny, kteří se přišli podívat. Po vystou-
pení požádala paní ředitelka starostu obce 
o pasování předškoláků na školáky. Společně 
jsme popřáli mnoho úspěchů a štěstí ve ško-
le. Na památku dostaly všechny děti tašku se 
školními potřebami, knížku, tričko se společ-
nou fotografií a drobné sladkosti. Zahradní 
slavnost pokračovala volnou zábavou všech 

zúčastněných. Budoucí školáci si nejprve 
přiťukli dětským šampaňským a rozkrájeli 
dort s krásnými pastelkami, na který pozvali 
všechny svoje kamarády. Byl výtečný! A pak 
jsme řádili na školní zahradě, nejvíce ovšem 
na skákacím hradě. Ten, kdo dostal hlad, nebo 

spíše chuť, tak ten si mohl opéci špekáčky, po-
chutnat si na melounu či bábovce. Slavnostní 
odpoledne jsme si všichni moc užili. Naše po-
děkování patří všem, kteří se jakýmkoli způso-
bem podíleli na zdárném průběhu této akce. 

Stanislava Babušíková, ředitelka MŠ


