


Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ru-

kou další výtisk zpravoda-
je „Vážanského hlásku“, 
ve kterém najdete infor-
mace a komentáře k dění 
v naší obci od června 
do prosince tohoto roku.

Ve svém úvodním člán-
ku vždy podrobně rozebí-
rám více důležitých témat, 

týkajících se zejména plánování obnovy a rozvoje 
majetku obce. Tentokrát se zaměřím na strategic-
ká rozhodnutí, která nás zastupitele obce nutí 
zamyslet se, jak dál ve zvelebování, údržbě a bu-
dování občanské vybavenosti.

Pokud to přiblížím pohledem všech občanů, 
tak jistě vnímáme, že obec vytvořila jisté pod-
mínky pro stabilizaci sociálně slabších občanů 
a místních občanů v dočasné tísni (zde mám 

na mysli rekonstrukci budovy „sociálky“, která je 
stále v běhu, s předpokladem finálního dokončení 
zateplením budovy a modernizací otopné sousta-
vy). Obec se rovněž zaměřila na podporu bytové 
výstavby a vytvořila možnost vzniku výstavby 18 
rodinných domů (lokalita za hřbitovem). 

Nyní jsou zastupitelé před dalšími rozhodo-
vacími kroky, z nichž dva vnímám osobně jako 
velice důležité a jsou pro mě jasnou prioritou pro 
další roky tohoto volebního období. 

1. Jedná se vybudování seniorského bydlení 
místním občanům, kteří z důvodu svého věku již 
nezvládají údržbu svých rodinných domů, chtějí 
zůstat ve své rodné obci a poohlíží se po nějakém 
„menším“ bydlení. Zde se nám nabízí vytipovaná 
lokalita v prostoru mezi horní hospodou a zá-
mečkem (bývalá konírna), kde by mohlo „vyrůst“ 
ca 6 samostatných bytů s příslušenstvím. Přilehlý 
dvůr vedle sokolovny, který zatím patří státu, by 
posloužil jako klidová zóna a prostor na kultur-

ní a společenské aktivity. Výstavba seniorského 
  bydlení je v současné době podpořena zajíma-
vými finančními dotacemi, takže startu tohoto 
projektu brání už jen odkoupení staré „konírny“ 
od TJ Vážany n/Lit. a rozhodnutí zastupitelů, že 
se touto cestou vydáme. Seniorské bydlení na ko-
nírně nastartuje i využití našeho zámečku, který 
bude v budoucnu zrenovován a z urbanistického 
pohledu bude v souladu s přilehlými stavbami. 
Vše bude tedy vycházet z jednotného projektu, 
s dílčí realizací.

2. Myslet musíme rovněž na naše nejmenší 
občany, proto do blízkého plánování dalšího 
zvelebování obecních nemovitostí je zařazen 
i objekt naší mateřské školy. Budova MŠ je re-
lativně v dobré kondici, potřebuje však několik 
zásadních oprav a postupnou modernizaci, aby-
chom našim dětem vytvořili ty nejlepší podmín-
ky pro jejich kvalitní rozvoj. Budova by měla pro-
jít rekonstrukcí, zateplením  obvodového  zdiva 

Vážanský

ZPRAVODAJ OBCE VÁŽANY NAD LITAVOU  •  12/2019

92

Ing. Václav Matyáš



2

Vážanský hlásek  •  12/2019

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Vážany n. Lit.
Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 6/2019  
ze dne 19. 6. 2019

ZO schvaluje:
(4.) převedení hospodářského výsledku 

ve výši 1.144,40 Kč do rezervního fondu pří-
spěvkové organizace MŠ Vážany nad Litavou.

(6.) závěrečný účet obce a souhlasí s ce-
loročním hospodařením obce za r. 2018, a to 
s výhradou, kdy přijímá opatření k nápravě 
chyb a nedostatků vyplývajících ze zprávy 
přezkumu hospodaření za rok 2018.

(7.1) podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, 
ve výši 200 tis. Kč, z rozpočtu Jihomoravského 
kraje č. JMK058478/19/OKH na akci „Obnova 
oplocení u hřbitova“.

(7.2) dodavatele dopravního automobilu pro 
SDH Vážany nad Litavou, kterým je CARent, a. 
s., IČ: 63485885 a současně pověřuje starostu 
podpisem kupní smlouvy a vyřízením dalších 
souvisejících náležitostí.

(8.3) příspěvek ve výši 3.000 Kč na podporu 
pozůstalým po místostarostovi R. Š., který byl 
zastřelen při výkonu veřejné funkce.

(9.) nákup pozemní trampolíny do prostor 
dětského hřiště.

ZO bere na vědomí: 
(5.) rozpočtové opatření č. 3 ze dne 31. 5. 

2019, které je uveřejněno na úřední desce obce. 
(8.1) zvolení starosty Ing. Václava Matyáše 

do pozice místopředsedy dozorčí rady Respono a.s.
(8.2) možnost snížení vývozu SKO z 1x týd-

ne na 1x za 14 dní.
(8.4) jednotlivé zprávy předsedů výborů 

a ukládá předsedům výborů vedení evidence 
případů v obdržené archivační složce. Zprávy 
od P. Smejsíka a výboru pro bezpečnost a po-
řádek, ze dne 10., 11. a 14. 6. 2019, se stávají 
nedílnou součástí tohoto zápisu 6. ZZO.

Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 7/2019  
ze dne 31. 7. 2019

ZO schvaluje:
(4.2) rozpočtové opatření č. 5 ze dne 31. 7. 2019, 

které bude uveřejněno na úřední desce obce. 
(5.) dodavatele stavebních prací na akci 

s názvem „Obnova oplocení u hřbitova“, fir-
mu SBP – holding, a.s., IČ: 06223061 a sou-

časně pověřuje starostu podpisem smlouvy 
o dílo.

(6.1) prodej části pozemku par. č. 12 o vý-
měře ca 2,8 m2 manželům P. Cena pozemku je 
stanovena částkou 1.350 Kč/m2. Náklady spoje-
né s převodem pozemku jdou na vrub manž. P.

(6.2) pronájem části pozemku parc. č. 1792 
o výměře 400 m2 panu B. H. (prostor bude 
přesně vyměřen na pozemku). Cena pronájmu 
pozemku je dána částkou ve výši 140,- Kč/rok.

(7.1) doplatek z vlastních zdrojů ve výši 
max. 250.000 Kč na nákup nového dopravního 
automobilu pro JSDH Vážany n/Lit.

ZO bere na vědomí: 
(4.1) rozpočtové opatření č. 4 ze dne 28. 

6. 2019, které je uveřejněno na úřední desce 
obce. 

(7.2) dopis od paní J. P., adresovaný zastupi-
teli obce Petru Smejsíkovi.

(8.) jednotlivé zprávy předsedů výborů 
a ukládá předsedům výborů vedení evidence 
případů a výsledků kontrol v obdržené archi-
vační složce

Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 8/2019  
ze dne 25. 10. 2019

ZO schvaluje:
(5.) neinvestiční příspěvek MŠ Vážany n. 

Lit. ve výši 50.000 Kč, který bude uhrazen 
na účet příspěvkové organizace v první dekádě 
měsíce října 2019.

(6.) Směrnici č. 1/2019 k proplácení cestov-
ních náhrad s účinností od 1. 1. 2019.

(7.) nové nastavení svozu směsného komu-
nálního odpadu (SKO) na 1x za 14 dní, a to 
s platností od 1. 1. 2020.

(8.1) pronájem pozemku parc. č. 1747 takto:
- panu F. Ž. 2 000 m2

- panu J. D. 5 794 m2,
- panu B. H. 5 794 m2.
Cena pachtu pozemku 0,35 Kč/m2. 
ZO pověřuje starostu obce k sepsání pach-

tovních smluv s platností na dobu neurčitou.
(11.) zvýšení nájmu na nemovitosti obce č. 

p. 20 (obchod) na 4.500 Kč měsíčně, a to od 1. 
1. 2020. Dále ZO pověřuje starostu obce podpi-
sem dodatku stávající nájemní smlouvy s uve-
dením nové výše nájemného.

ZO bere na vědomí: 
(4.) rozpočtové opatření č. 6 ze dne 30. 8. 

2019, které je uveřejněno na úřední desce obce.
(10.) jednotlivé zprávy předsedů výborů 

a ukládá předsedům výborů vedení evidence 
případů a výsledků kontrol v obdržené archi-
vační složce. 

ZO vydává:
(9.) ZO Vážany nad Litavou příslušné pod-

le ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
za použití ustanovení § 54 odst. 2 stavebního 
zákona, vydává ÚZEMNÍ PLÁN VÁŽANY NAD 
LITAVOU v předloženém znění.“

ZO neschvaluje:
(8.2) vyvěšení záměru na pronájem nebyto-

vého prostoru v budově obce číslo popisné 278. 

Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 9/2019  
ze dne 27. 11. 2019

ZO schvaluje:
(6.) rozpočtové provizorium na rok 2020, 

viz příloha, která se stává nedílnou součástí 
tohoto zápisu 9. ZZO 2019. 

(8.) rozpočet MŠ Vážany nad Litavou na r. 
2020, dle výnosových a nákladových položek 
a dále střednědobý výhled rozpočtu MŠ Váža-
ny nad Litavou. Rozpočet MŠ na rok 2020 
a Střednědobý výhled rozpočtu MŠ se stávají 
nedílnou součástí tohoto zápisu 9. ZZO 2019.

(9.1) pronájem části budovy bývalého hos-
podářského stavení při zámečku budova č. po-
pisné 7 – dvě místnosti 25 m2 a 20 m2 paní A. 
K. za cenu 2.400 Kč ročně. K nájemnému bude 
nájemce dále platit elektrickou energii, topení, 
vodné, stočné a drobné opravy. 

(9.2) paní J. S. jako nového nájemníka 
na provoz Dolní hospody, za podmínek dle ná-
jemní smlouvy a pověřuje starostu obce podpi-
sem nájemní smlouvy.

(10.1) Obecně závaznou vyhlášku obce Váža-
ny n. L. č. 1/2019 o místním poplatků ze psů.

(10.2) Obecně závaznou vyhlášku obce 
Vážany nad Litavou č. 2/2019 o místním po-
platku za užívání veřejného prostranství.

(10.3) Obecně závaznou vyhlášku obce 
Vážany nad Litavou č. 3/2019 o místním po-

a střechy, výměnou topné soustavy a doplně-
ním moderních prvků na větrání a výměnu 
vzduchu. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že plánů 
na budování a zvelebování obecního majetku 
máme dostatek a postupně se dopracováváme 
dále a dále v našem strategickém plánu obce 
z r. 2015.

Jako další důležité téma tohoto mého slova 
vnímám zachování tradic v naší obci a kvitu-
ji s povděkem, že se v letošním roce konaly 
HODY v „původním provedení“! Konečně 
máme partu mládeže, které není lhostejno 
bytí či nebytí Bartolomějských hodů ve Váža-
nech nad Litavou. Pevně věřím, že v roce 
2020 se zopakuje letošní hodové dění na obci 
a rozradostní nás všechny, kteří mají k této 
akci kladný vztah. Všem stárkám, stárkům 

a jejich rodičům moc děkuji za jejich aktivitu 
a ukázkový přístup k celé věci.

Vážení občané, rád se s Vámi setkám nejen 
při náhodných střetnutích na obci, ale rovněž 
na veřejných zasedáních zastupitelstva obce. 
Přijďte se podívat a projednávat společně 
s námi budoucnost naší moderní a dynamicky 
se rozvíjející obce.

Závěrem mého slova mi dovolte popřát 
všem příjemné prožití vánočních svátků, po-
hodu a radost o Štědrém dnu (kdy se sejdeme 
zase na návsi u čočkové polévky a vánočního 
punče) a do nového roku pevné zdraví, spo-
kojenost s žitím v naší obci a dobré sousedské 
vztahy.

Těším se na další spolupráci v příštím roce, 
kdy zde opět budu pro Vás. 

Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Slovo starosty Mobilní aplikace – informace 
z webu pro občany

Obec Vážany n. Lit. připra-
vila pro všechny občany vá-
noční dárek, a to možnost vy-
užívat od 1. 1. 2020 ve svých 
telefonech s operačním systé-
mem Android novou mobilní 
aplikaci spojenou s webem 
obce. Uživatel, který si apli-

kaci stáhne z webových stránek obce bude 
mít vždy aktuální přehled o dění na obci 
(aktuality, pozvánky a výzvy), informace 
z úřední desky obce a informace z důleži-
tých hlášení místního rozhlasu.

Věříme, že budete s novou aplikací spo-
kojeni.

Ing. Václav Matyáš, starosta obce
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platku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů.

(11.1) příspěvek ve výši 3.000 Kč na podpo-
ru činnosti klubu PAPRSEK v r. 2020.

(11.3) prověření stavu komplexního vyjádře-
ní Ing. D. H. a pověřuje místostarostu Ing. Ja-
roslava Řezáče, aby oslovil Ing. H. s výzvou 
o doplnění žádosti podnikatelským záměrem.

(11.5) vymezení dvou parkovacích míst v pro-
storu odstavné plochy u RD p. V., za úplatu 1.000 
Kč ročně s platností nejdříve od 1. 12. 2019.

(12.1) podpis smlouvy o zřízení věcného 
břemene, č.: PV-014330056792/001 – stavbu 
realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. ka-
bel NN areál ZD Obec“, se společností E.ON 
Distribuce, a.s., na pozemcích obce parc. č.: 
638/5, 638/6, 649/2.

(12.2) podpis smlouvy o zřízení věcného 
břemene, č.: 014330053930/001 – stavbu rea-
lizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kabel 
NN Hložek“, se společností E.ON Distribuce, 
a.s., na pozemcích obce parc. č.: 142, 1781.

(12.3) podpis smlouvy o zřízení služebnosti, 
se společností VIVO CONNECTION, spol. s r.o., 
na pozemcích obce parc. č.: 10/9, 12, 30/1, 
30/3, 150/1, 150/2, 216, 230/1, 240/1, 250/1, 
310, 310/1, 360/1, 360/4, 400, 417, 445, 470/1, 
482, 484/5, 486/2, 488/2, 490/2, 492/3, 494/3, 
496/2, 498/2, 500/2, 506/2, 518/1, 519, 521, 
950/8, 950/9, 950/12, 1158, 2073/2, 2083, 2084.

(12.4) podpis smlouvy o zřízení služebnos-
ti, se společností VIVO CONNECTION, spol. 
s r.o., na pozemcích obce parc. č.: 1648, 2108.

(12.5) podpis Smlouvy o vzájemné propaga-
ci s KOMETA GROUP, a. s.

(12.6) podpis dodatku smlouvy s firmou Re-
spono a.s. o změně svozu komunálního odpa-
du 1x za 14 dní od 1. 1. 2020.

(14.1) uvolnění částky 100 tis. Kč z Fondu 
investic MŠ Vážany n/Lit. pro účely využití 
této částky na údržbu a opravy MŠ.

(14.3) otevření MŠ v r. 2020 ode dne 6. 1. 
2020.

(14.4) prodloužení pracovní činnosti A. S. 
na dobu do 30. 6. 2020, v případě, že se nenajde 
řešení zaměstnat paní A. S. přes pracovní úřad.

ZO bere na vědomí: 
(4.1) rozpočtové opatření č. 7 ze dne 9. 9. 

2019, které je uveřejněno na úřední desce obce.
(4.2) rozpočtové opatření č. 8 ze dne 31. 

10. 2019, které je uveřejněno na úřední desce 
obce. 

(4.3) rozpočtové opatření č. 9 ze dne 11. 
11. 2019, které je uveřejněno na úřední desce 
obce. 

(4.4) rozpočtové opatření č. 10 ze dne 20. 
11. 2019, které je uveřejněno na úřední desce 
obce. 

(5.1) výplaty odměn členům výborů v sou-
hrnné výši 8.000 Kč/výbor, které budou roz-
děleny dle určení předsedy výboru a následně 
vyplaceny k 30. 11. 2019, v prosincové výplatě 
odměn.

(7.) nařízení inventarizace majetku k 31. 12. 
2019 a složení inventarizačních komisí, a to: 

Předsedkyně komise pro inventarizaci ma-
jetku obce Mgr. A. Pišová, členové Ing. Jaro-
slav Řezáč a K. Škraňka, přičemž inventarizace 
skladu a materiálu se zúčastní P. Hégr a inven-
tarizace staveb, movitých věcí a pozemků se 
zúčastní H. Urbanová.

Předseda komise pro inventarizaci u pří-
spěvkové organizace MŠ K. Škraňka, členové 
R. Němcová, E. Šimoníková a E. Matušů.

(13.) jednotlivé zprávy předsedů výborů 
a ukládá předsedům výborů vedení evidence 
případů a výsledků kontrol v obdržené archi-
vační složce. Zprávy kontrolního a finančního 
výboru a zpráva předsedy výboru pro životní 
prostředí se stávají nedílnou součástí zápisu 
tohoto ZZO.

(14.2) jmenování komise ve složení L. Pilá-
tová, Ing. J. Řezáč a D. Halamka pro jednání 
o plánu oprav a údržby, dle požadavků vedení 
MŠ Vážany n/Lit. Komise následně předloží 
výsledky jednání na dalším ZZO.

ZO stanovuje:
(5.2) Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 

a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a s na-
řízením vlády č. 318/2017 Sb. stanovuje od-
měnu za výkon funkce místostarosty jako ne-
uvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 
15.000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytová-
na od 1. 1. 2020.

ZO neschvaluje:
(5.3) mimořádnou odměnu ve výši dvojná-

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

(5.3) mimořádnou odměnu ve výši měsíční 
odměny starostovi obce za zastavení provozová-
ní skládky v katastru obce Vážany nad Litavou.

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

(11.4) vyvěšení záměru na pronájem neby-
tového prostoru na sociálce.

Kulturní a sportovní akce ve Vážanech nad Litavou
Prosinec 2019
22. 12.  IV. NEDĚLE ADVENTNÍ (7.30 HOD)
24. 12.  TEKUTÝ KAPŘÍK (13.00 HOD) 
24. 12.   BOHOSLUŽBA – VIGILE NAROZENÍ 

PÁNĚ (20.00 HOD)
25. 12.   BOHOSLUŽBA –SLAVNOSTNÍ NARO-

ZENÍ PÁNĚ (7.30 HOD)
25. 12.  TURNAJ V PEXESU (15.00 HOD)
26. 12.   BOHOSLUŽBA – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁ-

NA (7.30 HOD)
27. 12.   VÁNOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ (14.00 

HOD)
28. 12.   VÁNOČNÍ KARETNÍ TURNAJ (15.30 

HOD)
29. 12.   BOHOSLUŽBA – SVÁTEK SVATÉ RO-

DINY (7.30 HOD)

Leden 2020
1. 1.  BOHOSLUŽBA – SLAVNOST MATKY 

BOŽÍ PANNY MARIE (7.30 HOD)
5. 1.  BOHOSLUŽBA – II. NEDĚLE PO NA-

ROZENÍ PÁNĚ (7.30 HOD)
5. 1.   KOLEDY DĚTÍ ZE ŠARATIC (14.30)
6. 1.  BOHOSLUŽBA – SLAVNOST ZJEVENÍ 

PÁNĚ (18.00 HOD)
12. 1.  BOHOSLUŽBA – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

(7.30 HOD)
BESEDA V KNIHOVNĚ (VKŠ)

Únor 2020
7. 2.  OBECNÍ PLES S ORIGINÁLNÍM DO-

PROVODNÝM PROGRAMEM A TOM-
BOLOU (Obec) 

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

18. 2.  CELODENNÍ TVOŘENÍ (VKŠ)
22. 2. OSTATKY (VKŠ, TJ SOKOL)
29. 2.  DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE 

(VKŠ)
 
Březen 2020
BŘEZEN MĚSÍC KNIHY (VKŠ)
7. 3.  KOŠT SLIVOVICE – 18. ROČNÍK (ČZS)
27. 3.  NOC S ANDERSENEM – PŘESPÁNÍ 

V KNIHOVNĚ (VKŠ)

Duben 2020
UKLIĎME VÁŽANY NAD LITAVOU (OBEC)
OKRSKOVÉ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU (SDH)
VÝLET PO OKOLÍ OBCE (VKŠ)
24. 4.   TICHÁ VZPOMÍNKOVÁ AKCE 

K OSVOBOZENÍ OBCE (OBEC) 
MOTOŽEHNÁNÍ (OBEC A ŘK FARNOST)
30. 4.  PÁLENÍ ČARODĚJNIC S PRŮVODEM 

(TJ SOKOL) 
 
Květen 2020
16. 5.  BABSKÉ HODY (TJ SOKOL)
SENIORSKÁ OLYMPIÁDA (VKŠ)
30. 5.   SOUTĚŽ V KOTLÍKOVÝCH GULÁ-

ŠÍCH (SDH)
 
Červen 2020
13. 6.   SJEZD RODÁKŮ (OBEC A VŠECHNY 

SPOLKY)
21. 6.  VELKÝ DĚTSKÝ DEN (OBEC) 

Červenec 2020
4. 7.  NOHEJBALOVÝ TURNAJ (SPORTOV-

CI)
20.–24. 7.  PŘÍVESNICKÝ TÁBOR (VKŠ)
25. 7.  LETNÍ NOC (TJ SOKOL)
25. 7.   FOTBALOVÝ TURNAJ (TJ – ODDÍL 

KOPANÉ)

Srpen 2020
22.–23. 8. BARTOLOMĚJSKÉ HODY (OBEC)
29. 8.  STANOVÁNÍ (VKŠ, TJ SOKOL)

Říjen 2020
8. 10.  DEN SOKOLSTVA (TJ SOKOL)
24. 10.  PYŽAMOVÁ PÁRTY S PŘESPÁNÍM 

V SOKOLOVNĚ (TJ SOKOL)
DRAKIÁDA (SPORTOVCI)

Listopad 2020
13. 11.   LAMPIONOVÝ PRŮVOD (OBEC, TJ 

SOKOL, SDH)
21. 11.   ŽUPNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ ČOS VE STOL-

NÍM TENISU (TJ SOKOL)

Prosinec 2020
30. 11.   ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

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

Akce  budou  průběžně  upřesňovány  a  doplňo-
vány.
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Změny v integrované dopravě JMK
Na základě žádosti občanů, zejména rodičů, 

dochází od nového jízdního řádu, tj. od 15. 12. 
2019 ke změně na pěti spojích linky 620. Po-
žadavkem bylo, aby i v odpoledních hodinách 
zajížděly spoje až k poliklinice, a naopak 
a aby zejména děti, které navštěvují kroužky 
ve Slavkově nechodily z bezpečnostních důvo-
dů přes celé město z autobusového nádraží až 
na polikliniku a naopak. 

Jedná se o následující spoje linky 620. Spoj 
číslo 20, číslo 74, číslo 36, číslo 23 a číslo 33.

Jednání nebyla jednoduchá, přesto se poda-
řilo, byť s přestupem na autobusovém nádraží, 
aby všechny požadované linky zajížděly až 
k poliklinice a obráceně.

U spoje číslo 20 lze přestoupit na linku 630 
směr poliklinika – Hodějice,

U spoje číslo 74 lze přestoupit na linku 630 
směr poliklinika – Hodějice,

U spoje číslo 36 lze přestoupit na linku 601 
směr poliklinika,

U spoje číslo 23 je v jízdním řádu P, kde je 
uvedeno, že spoj přijíždí do Slavkova po lince 
630 z Němčan přes zastávku poliklinika a na-
vazuje na linku 620 bez nutnosti přestupu,

U spoje číslo 33 odjíždí od polikliniky přímo 
linka 620.

Bohužel se to neobejde bez dalšího place-
ní jízdného. Kordis JMK nechtěl přistoupit 
na to, aby jízdenka platila i pro přestup. Po-
kud by se tak stalo, znamenalo by to revo-
luci pro celý Jihomoravský kraj. Takže když 
budete přestupovat, zaplatíte za jízdenku 
znovu a to podle toho za kolik jste jízdenku 
koupily při cestě z Vážan do Slavkova (např. 
senioři platící 2 Kč zaplatí znovu 2 Kč celkem 
4 Kč). Předplatní jízdenka používána na lince 
z Vážan do Slavkova platí zároveň jako před-

platní jízdenka na přestupní linku směřující 
k poliklinice.

Druhou důležitou věcí je, že od 15. 12. 2019 
již nekoupíte jízdenku ani předplatní jízdenku 
v Křenovicích, horní nádraží, kde se pokladna 
ruší. Jízdenku si koupíte přímo ve vlaku u prů-
vodčího a to ve vagonu, který bude označen 
zeleným pruhem. Předplatní jízdenku koupíte 
na vlakovém nádraží ve Slavkově nebo v Brně 
na hlavním nádraží. Předplatní jízdenku si 
můžete rovněž vyřídit na poště ve Slavkově 
nebo v Křenovicích.

Pokud jedete do Brna z Vážan je nejlepší si 
koupit jízdenku přímo u řidiče, a to až do Brna.

Mnoho úspěchů při cestování linkami IDS 
JMK.

Nový jízdní řád linky 620 je součástí tohoto 
čísla Vážanského hlásku.

Jaroslav Řezáč, místostarosta

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Informace a podn�ty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020
Linka 729620: P�epravu zajiš�uje: SEBUS s.r.o.,Vini�né Šumice 371,664 06 Vini�né Šumice (spoje 1 až 11,15 až 23,29 až 35,201 až 207)
Linka 728620: P�epravu zajiš�uje: VYDOS BUS a.s.,Ji�ího Wolkera 416/1,682 01 Vyškov (spoje 71 až 77)

1 3 5 7 9 71 11 73 15 17 19 21 23 33 75 35 77 29 31 201 203 205 207
� � � � � ��� �� � � � � � � � � � � � � ���� ���� ���� ����

� P
635     6:28 7:28 7:28 8:28 9:28 10:28 12:28 13:28 15:28          
635 4:03 4:33 5:33 5:58 6:33 7:33 7:33 8:33 9:33 10:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 20:33 23:04 4:33 9:33 13:33 17:33
635 4:05 4:35 5:35 6:00 6:35 7:35 7:35 8:35 9:35 10:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 20:35 23:05 4:35 9:35 13:35 17:35
620 4:09 4:39 5:39 6:04 6:39 7:39 7:39 8:39 9:39 10:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 20:39 23:09 4:39 9:39 13:39 17:39
620 4:10 4:40 5:40 6:05 6:40 7:40 7:40 8:40 9:40 10:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 20:40 23:10 4:40 9:40 13:40 17:40
620 4:13 4:43 5:43 6:08 6:43 7:43 7:43 8:43 9:43 10:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 20:43 23:12 4:43 9:43 13:43 17:43
620 4:16 4:46 5:46 6:11 6:46 7:46 7:46 8:46 9:46 10:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 20:46 23:14 4:46 9:46 13:46 17:46

14:53
620 4:17 4:47 5:47 6:12 6:47 7:47 7:47 8:47 9:47 10:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 20:47 23:15 4:47 9:47 13:47 17:47
620 4:19 4:49 5:49 6:14 6:49 7:49 7:49 8:49 9:49 10:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 20:49 23:17 4:49 9:49 13:49 17:49

4:23 4:53 5:54 6:54 7:54 7:54 8:54 9:54 10:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:52 17:54 18:54 20:54 ��4:53 9:54 13:54 17:54

Vysv�tlivky:
spoje navazující na linku 620 �� nejede 25.12., 26.12. a 1.1.
spoj s bezbariérov� p�ístupným vozidlem �� jede také 31.12., nejede 24.12.
jede v pracovních dnech �� jede také 31.12.
jede v sobotu �� nejede 31.12., 31.1., od 17.2. do 21.2., 9.4., 29.10. a 30.10.
jede v ned�li a ve státem uznávané svátky �� jede 31.1., od 17.2. do 21.2., 9.4., 29.10. a 30.10.

Spoj p�ijíždí do Slavkova po lince 630 z N�m�an p�es zastávku poliklinika a navazuje na linku 620 bez nutnosti p�estupu.

Vzhledem ke stavebnímu stavu zastávek nelze garantovat bezbariérový nástup do a výstup z vozidla na všech zastávkách.

P

�
�
�
�
�

K�enovice, u h�bitova
� 630  Slavkov u Brna, poliklinika
K�enovice, Sokolská
K�enovice, hor.žel.st.
� S2  Brno

Vážany n. Litavou, u mlýna
Hrušky

620 Slavkov u Brna - Vážany nad Litavou - K�enovice

PRACOVNÍ DNY (nejede 31.12.)
�íslo spoje: 

Úsek Zóna Zastávka

SOBOTA + NED�LE

Slavkov u Brna, poliklinika
Slavkov u Brna, aut.st.
Slavkov u Brna, rozc.k žel.st.0.5
Vážany nad Litavou

������������������������

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Informace a podn�ty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020
Linka 729620: P�epravu zajiš�uje: SEBUS s.r.o.,Vini�né Šumice 371,664 06 Vini�né Šumice (spoje 2 až 12,16 až 22,30 až 38,202 až 206,210)
Linka 727620: P�epravu zajiš�uje: BORS BUS s.r.o.,Bratislavská 2284/26,690 02 B�eclav (spoj 350)
Linka 728620: P�epravu zajiš�uje: VYDOS BUS a.s.,Ji�ího Wolkera 416/1,682 01 Vyškov (spoje 70 až 80)

2 4 6 8 10 34 350 70 12 72 16 18 20 74 22 76 36 78 38 80 30 32 202 204 206 210
� � � � ��� � ��� ��� �� � � � � ��� ��� � � � � � � � ���� ���� ���� ����

� S
620 4:52 5:22 5:52 6:22 6:52 7:22 8:38 8:38 9:38 11:38 12:38 13:38 14:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 21:38 23:18 7:38 11:38 15:38 19:38
620 4:57 5:27 5:57 6:27 6:57 7:27 7:27 8:43 8:43 9:43 11:43 12:43 13:43 14:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 21:43 23:23 7:42 11:42 15:42 19:42
620 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 7:30 8:46 8:46 9:46 11:46 12:46 13:46 14:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 21:46 23:26 7:45 11:45 15:45 19:45
620 5:01 5:31 6:01 6:31 7:01 7:31 7:31 8:47 8:47 9:47 11:47 12:47 13:47 14:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:47 23:27 7:46 11:46 15:46 19:46
635 5:05 5:35 6:05 6:35 7:05 7:35 7:35 8:51 8:51 9:51 11:51 12:51 13:51 14:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 21:51 23:31 7:51 11:51 15:51 19:51

10:08 12:08 14:08 16:08 18:08 20:08 22:08 8:08 12:08 16:08 ��20:08
9:13 9:13 13:13 15:13 15:13 17:13

635 5:07 5:37 6:07 6:37 � � � � � � � � � � � � � � 18:53 � � � � � � �
5:13 ��5:43 6:13 ��6:43 19:13

18:58
635 5:09 5:39 6:09 6:39 7:07 7:37 7:37 8:53 8:53 9:53 11:53 12:53 13:53 14:53 14:53 15:53 16:53 17:53 19:53 21:53 23:33 7:53 11:53 15:53 19:53

5:13 5:43 ��6:13 6:43 7:13 7:53 7:53 9:13 9:13 12:13 13:13 14:13 15:13 15:13 16:13 17:13 18:13 20:13
16:54

��5:14 5:49 6:14 6:44 7:12 12:01 13:01 14:01 15:06 15:06 20:01 8:06 ���16:01
5:13 5:43 6:13 6:43 7:53 7:53 9:13 9:13 12:13 13:13 14:13 15:13 15:13 16:13 17:13 18:13 20:13 ���12:13 16:13

635   6:11 7:09 7:39 7:39 8:55 8:55 9:55 11:55                

Vysv�tlivky:
spoje navazující na linku 620 �� nejede od 23.12. do 3.1., 31.1., od 17.2. do 21.2., 9.4., od 1.7. do 31.8., 29.10. a 30.10.
spoj jede po jiné trase �� nejede 31.12., 31.1., od 17.2. do 21.2., 9.4., 29.10. a 30.10.
spoj s bezbariérov� p�ístupným vozidlem �� jede 31.1., od 17.2. do 21.2., 9.4., 29.10. a 30.10.
jede v pracovních dnech �� nejede od 23.12. do 3.1. a od 1.7. do 31.8.
jede v sobotu �� jede 23.12., 27.12., 30.12., 2.1., 3.1. a od 1.7. do 31.8.
jede v ned�li a ve státem uznávané svátky �� nejede 24.12., 10.4., 1.5., 8.5., 28.10. a 17.11., jede také 11.4., 2.5. a 9.5.
nejede 24.12., 25.12. a 31.12.
jede také 31.12., nejede 24.12.
jede také 31.12.
nejede 23.12., 27.12., 30.12. a 31.12.
Ze Slavkova, žel. st. pokra�uje jako linka 630 na aut. st, polikliniku a dále do Hod�jic
Vzhledem ke stavebnímu stavu zastávek nelze garantovat bezbariérový nástup do a výstup z vozidla na všech zastávkách.

�
��
��

S
��
��

� R56  Brno

�
�
�
�

�

� S6  Brno
Slavkov u Brna, žel.st.
� S6  Brno
� 630  poliklinika - Hod�jice
Slavkov u Brna, aut.st.
� 601  Brno
� 601  poliklinika
� 630  poliklinika - Hod�jice
� 631  Vyškov
Slavkov u Brna, poliklinika

K�enovice, hor.žel.st.
Hrušky
Vážany n. Litavou, u mlýna
Vážany nad Litavou
Slavkov u Brna, rozc.k žel.st.0.5

Úsek Zóna Zastávka

620 K�enovice - Vážany nad Litavou - Slavkov u Brna

PRACOVNÍ DNY (nejede 31.12.)
�íslo spoje: 

SOBOTA + NED�LE

������������������������
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SDH Vážany nad Litavou –  
Mladí hasiči

Mladí hasiči ve Vážanech 
nad Litavou po prázdni-
nách opět „obnovili“ pra-
videlné středeční schůzky, 
na kterých prohlubují své 
znalosti nejen o požární 
ochraně, technice či zdra-
vovědě, ale učí se i nové 
dovednosti pro soutěže 
a sběr odznaků zdatnosti. 
V sobotu 7. září jsme se zúčastnili Národo-
pisných slavností v Těšanech, kde se jako do-
provodný program uskutečnil závod o „Pohár 
starosty obce v uzlování“. Vzhledem k tomu, 
že naše děti se tomuto odvětví věnují teprve 
velmi krátkou dobu, byli jsme všichni pouze 
přihlížejícími. A že se bylo na co dívat! Mladší 
i starší nastoupili do soutěže s nadšením a fi-
nále „uzlovacího“ závodu, si co do podpory 
diváků, nezadalo s fotbalovým utkáním. Tento 
závod byl pro nás instruktory i pro naše děti 
inspirací, abychom se věnovali právě uzlování 
a s tím spojeným aktivitám. 

Využili jsme zářijové i říjnové příznivé po-
časí a na dvoře hasičky jsme běhali s hadicemi, 

uzlovali a vůbec trénovali 
hasičskou štafetu. Děti byly 
velmi šikovné, a hlavně je 
to bavilo.

Listopadová změna času 
nás už ale „zahnala“ do vý-
cvikové místnosti, kde dě-
tem zábavnou formou vště-
pujeme teoretické znalosti, 
které jsou také velmi důle-

žité pro výkon hasičské profese. Zopakovali 
jsme si nejen první pomoc s Evou Javůrkovou, 
ale i jednoduché hasební prostředky či postu-
py při různých typech nehod. V následujících 
středečních setkáních nás čekají nové infor-
mace, například z oblasti hasičských zásahů 
a funkcí jednotlivých členů sboru při zásahu 
u požáru. Ale hlavně už se děti těší na jaro, 
kdy budou opět moci být venku. Teorie je sice 
důležitá, ale praxe je mladým hasičům bližší.

Přejeme vám za SDH Vážany nad Litavou 
klidné prožití svátků vánočních bez hořícího 
stromečku či jiné nehody a do nového roku 
2020 především zdraví a štěstí. 

Alena Stříbrná

Údržba na obci a naší pracovní skupinou v r. 2019
Pracovní skupina pod naší obcí je ne-

odmyslitelnou součástí každodenního dění 
na obci. Stará se nejen o údržbu obecního 
majetku, ale pouští se i do větších akcí, které 
spadají do kategorie profesionálních řemesel.

Standardně a periodicky provádí:
-  úklidy odpadkových košů a u všech kontejne-

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

vně i uvnitř (1x týdně),
-  úklidy sportovišť (2x měsíčně),
-  odvozy velkoobjemového odpadu (1x kvar-

tálně),
-  sečení trávy (3–5x ročně a dle potřeby),
-  sečení sadů a travních velkoplošných pozemků,

-  pálení a ukládání bioodpadu (dle potřeby),
-  kompletní zametání chodníků a komunikací, 

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

-  pletí záhonů a údržba okrasných ploch 
v obci,

-  sezonní kácení a prořez stromů, úklid dřeva,
-  sezonní odvozy vaků s listím.

Za posledního půl roku 2019 bylo 
navíc zvládnuto: 
-  budování zdi v zahradě za obecním úřadem 

a na hasičce,
-  opravy mnoha poškozených částí chodníků 

v obci a budování nových úseků,
-  obnova a údržba zeleně, vč. výsadba a dosad-

ba stromů, 

-  kácení a výsadba stromů a zeleně na hřbi-
tově,

-  zkrášlení prostředí okolo pomníku padlých,
-  a mnoho dalších větších i menších realizací 

po celé obci a v jejím katastru...

Obecní pracovníci zajišťují povětšinou pořá-
dek na obci a v jejím okolí. Je milé a na vesni-
ci zcela samozřejmé, když se občané připojí 
s úklidem alespoň před svými domy a je milé 
a v dnešní době zcela nutné, když občané třídí 
komunální odpad.

Pracovníci obce vždy ochotně pomohou 
občanům, zejména těm starším, s vyřešením 
jejich požadavků stran úklidu veřejného pro-
stranství.

Společenská kronika
Narození
2019
2. 4.  Nikolas Putna
19. 6. Barbora Dvořáková
12. 7. Viktor Čudrnák
7. 8. Vojtěch Ryšánek
3. 9. Sofie Hanousková
22. 9. Peter Cigánek
23. 9. Damián Štrajt
29. 9. Alex Fuksa
18. 10. Tereza Absolonová
26. 10. Pavel Přerovský
26. 10. Jan Přerovský
3. 11. Kryštof Procházka
19. 11. Matěj Zachoval

Úmrtí
2019
21. 7. Jana Cigánková (ve věku 85 let)
26. 10. Věra Kostihová (ve věku 75 let)

Výročí
Zlatá svatba
27. 4. Marie a Oldřich Spáčilovi
11. 10. Anna a Jan Kunderovi

Jubilea
2019
Září
86 let Lydie Lelitovská
89 let Jana Hrabovská

70 let  Emil Novotný
92 let Ludmila Růžičková
87 let  Lidmila Kosíková
70 let František Dvořáček
90 let  Věra Dobrovolná

Říjen
75 let Eva Partyková

Listopad
86 let Jan Dostál

Prosinec
93 let Marie Nádeníčková

Sleťáci
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám 

zde popsala činnost volného občanského 
sdružení s názvem „Sleťáci“. Za uplynulý rok 
2019 jsme pořádali dvě představení Divadel-
ního spolku ze Slavkova u Brna, a to Doba 
kamenná a Tango demente aneb Jak pravila 
Betynka. Na konci tohoto roku nás čeká již 
tradiční pochod „Okolo Vážan cestička“, kte-
rý se uskuteční 27. prosince 2019. 

Další naší aktivitou je spoluúčast na po-
řádání akcí Výboru pro kulturu a školství 
ve Vážanech nad Litavou. Například jsme 
pomáhali při tvořeních v knihovně či na pří-
vesnickém táboře. Jsme ochotni pomoci kte-
rémukoliv spolku či organizaci v naší obci. 

V poslední době jsme ustoupili poněkud 
do pozadí, protože většinu akcí, které jsme 
dříve pořádali, ať už to byli Ostatky, country 
večer s doprovodnou akcí či pálení čaroděj-
nic převzala organizace T.J. Sokol Vážany 
nad Litavou.

Přesto věřím, že i to málo, co jsme podnik-
li nebo ještě podnikneme se v obci setkalo 
s úspěchem. Za všechny Sleťáky vám přeji 
příjemné prožití vánočních svátků a hodně 
zdraví v novém roce 2020.

Stanislava Halamková



6

Vážanský hlásek  •  12/2019

Velký dětský den – Vážany n. Lit. 2019
Řinčení mečů, střelba z muškety a dobové 

kostýmy. Tak přivítali členové historické sku-
piny S.P.G. OLD GUARD děti v neděli odpo-
ledne na zahrádce Sokolovny, kde pro ně byl 
připraven netradiční program dětského dne.

Vojna není kojná, tak zněl název představe-
ní, ve kterém jsme byli zábavně seznámeni se 

středověkými vojáky a jejich šermířským živo-
tem. Děti byly nadšeny a rodičům se program 
také velmi líbil. V druhé části odpoledne měla 
skupina nachystány soutěže. Na šesti různých 
stanovištích na děti čekalo např. chytání ryb, 
boj na „kládě“ či střelba z kuše. Padesátka dětí 
všeho věku se prostřídala u všech disciplín 

a 5 nejúspěšnějších děvčat a chlapců bylo od-
měněno. Ale ani ostatní nepřišli zkrátka. Slad-
ké odměny a špekáček čekal na všechny.

Všichni zúčastnění odcházeli s úsměvem 
na tváři a pocitem velmi příjemně stráveného 
odpoledne.

A. Stříbrná

Soustředění mladých hasičů – Holubice 2019
V páteční podvečer 21. června 2019 se sešlo 9 

mladých hasičů s velitelem SDH Vážany nad Li-
tavou Jiřím Moškvanem a dvěma členkami sbo-
ru Janou Kozlíčkovou a Alenou Stříbrnou, aby 
vyrazili směr Holubice – střelnice. Zde na nás 
čekali dětští i dospělí členové SDH Velešovice, 
kteří uspořádali soustředění mladých hasičů.

Areál holubické střelnice se ukázal jako ide-
ální místo pro tuto akci. Nejen krásný výhled, 
ale i příjemně zalesněné okolí spolu s obrov-
skou loukou si užívali nejen děti, ale i my do-
spělí. Po nezbytném ubytováním jsme nastou-
pili jako správná hasičská jednotka. Děti byly 
rozděleny do tří družstev: Sedma, Hasiči a Ky-
tary, aby v průběhu soustředění mohly plnit 
různé úkoly, soutěže a zadání. Zbytek prvního 
dne už byl v duchu volnější zábavy a nezbyt-
ného opékání špekáčků.

V sobotu jsme začali zostra, a to třemi stano-
višti, na kterých si děti mohly vyzkoušet různé 
části soutěžních disciplín v hasičském sportu. 
Hadice, špice, rozdělovač a taky vzduchovka. 
To byly „rekvizity“, které dětem umožnily strá-
vit celé dopoledne zábavně, ale přitom poučně.

Odpoledne jsme někteří zahájili odpočin-
kem, jiní aktivně hrou „ocásky“ či kopanou. 
Pak nastal čas pro buzolu, mapy, vzduchovku 
a bazén. Děti v družstvech se prostřídaly opět 
na třech již zmíněných stanovištích, aby si 
jednak procvičily mozek, ale i tělo. Večer če-
kala na děti stezka odvahy, kterou i ti nejmenší 

zvládly hrdě a statečně. V neděli bylo v plánu 
hledání pokladu, ale počasí chtělo, abychom 
už se vydali k domovu. Což jsme také učinili.

Akce to byla velmi vydařená a věřím a dou-
fám, že to bylo poprvé, ale rozhodně ne na-
posledy.

Za SDH: Alena Stříbrná

Sjezd rodáků obce Vážany nad Litavou v r. 2020
V pondělí 23. září 2019 se uskutečnila první 

schůzka realizačního týmu k organizaci Sjezdu 
rodáků ve Vážanech nad Litavou v roce 2020. 
Sešli se zástupci obce (starosta Ing. Václav Ma-
tyáš), zástupci spolků (ČSZ a TJ Sokol) a občané 
Vážan n/Lit., kteří mají zájem se aktivně podílet 
na přípravách sjezdu. Hlavním bodem schůzky 
bylo seznámení s průběhem příprav, které zahr-
nují především vytvoření seznamu rodáků spolu 
s jejich kontaktními údaji. Rodáci, které budeme 
oslovovat, jsou lidé do ročníku narození 1980. 

Dolní hranice stanovena nebyla. Dále pak se 
hovořilo o sběru fotografického materiálu, jehož 
shromažďování si vzala za své Zuzana Oujezd-
ská. Nastínili jsme i program Sjezdu rodáků a te-
oretickou podobu této akce. Mělo by se jednat 
o „Otevřený den Vážan n. Lit.“, kdy dostanou 
prostor ke své prezentaci firmy, spolky, zájmová 
sdružení i jednotlivci spojení s naší obcí. 

Během této úvodní schůzky jsme se do-
mluvili na pravidelných setkáváních, která se 
budou uskutečňovat do konce roku 2019 v tří-

týdenních intervalech. V roce 2020 se budou 
schůzky realizačního týmu konat častěji. 

V současné době kompletujeme seznam 
rodáků, probíhá sběr fotografického materiálu 
a řeší se další organizační záležitosti (audio-
-vizuální záznam akce, propagační materiály 
a další potřebné věci). Termín Sjezdu rodáků 
je stanoven na červen 2020.

Za realizační tým 
BcA. Alena Stříbrná, DiS. 

Výbor pro kulturu a školství



7

Vážanský hlásek  •  12/2019

Přívesnický tábor ve Vážanech n. Lit. 2019
Již třetím rokem, třetí týden v červenci (15. 

- 19. 7.) se pro děti pořádal přívesnický tábor. 
I tentokrát jsme mohli využít prostor knihovny 
a části mateřské školy. Děti si nejvíce oblíbi-
ly školní hřiště, kde uplatnily svoji tvořivost 
– byly hudebníky, prodavači, táborníky, spor-
tovci a našlo se i několik stavitelů. Oranžové 
hřiště jsme využili ke sportovním aktivitám 
a k různým hrám.  Dobré obědy jsme letos 
odebírali ze Slavkova a svačinky byly připravo-
vány ve školní kuchyni těsně před podáváním.

Účastníci našeho tábora se v pondělí sezná-
mili s prostorami, ve kterých jsme pořádali náš 
tábor a hlavně se svými kamarády. V úterý nám 
počasí přálo, tak byly upřednostněny všechny 
sportovní aktivity. Ve středu byla na pořadu 
dne procházka a návštěva dvora horní hospo-
dy, kde jsme se zastavili na zmrzlinu a udělali 
si kulturní půlhodinku. Děti mohly ukázat, že 
se před ostatními nebojí přednést básničku, 
zazpívat písničku nebo povědět pohádku. Po-
tleskem byla oceněna jejich příprava, kreativ-
nost a odvaha vystoupit.

Ve čtvrtek jsme navštívili ČOV ve Váža-
nech nad Litavou, kde nás pan Raušer zají-

mavým způsobem seznámil s historií a pro-
vozem čističky. Pro některé děti to nebylo 
nic nového, protože zde byly s mateřskou 
školkou a mohly ostatní seznámit se svými 
dřívějšími poznatky a zážitky. Cestou zpět 
do knihovny jsme si všímali kontejnerů 
na různé druhy odpadů a věnovali pozornost 
obecním studnám. 

No a už byl pátek… Na autobusové zastáv-
ce, při odjezdu na výlet a oběd do Slavkova, 
všechny pozdravil i pan starosta. Ve Slavkově 
nás čekala napřed procházka alejí. Pokračova-
la zámeckým parkem, kde jsme si udělali krát-
kou zastávku na svačinku, odpočinek, pozná-
vání listů a stromů, viděli jsme, jak se učí hrát 
golf a jak se opravuje socha Flóry. Na zámku 
jsme navštívili výstavu gumových hraček a pak 
už nás čekal oběd, zmrzlina a cesta autobusem 
zpět do knihovny.

Po svačince náš letošní tábor skončil.
Určitě se doma děti pochlubily různými 

výrobky, které si vyrobily v čase, který trávily 
v knihovně. A pokud si nestihly vytvořit všech-
no co chtěly, budou mít možnost to napravit. 

Závěrem zbývá moc poděkovat všem, kte-

ří se o děti různým způsobem starali a všem, 
kteří nás podporovali. Seznam by byl dlouhý 
a všichni to dělali tak, jak nejlépe uměli.

Povedlo se toho letos zase mnohem více než 
v loňském roce, ale je dobře, že se i něco ne-
líbilo, protože je moc fajn, když můžeme spo-
lečně věci zlepšovat...

L. Pilátová

Nohejbalový turnaj Vážany n. Lit. 2019
Letošní nohejbalový turnaj ve Vážanech nad 

Litavou se opět konal první sobotu v červenci. 
Tentokrát to vyšlo na 6. 7. 2019.

Bylo přihlášeno 14 družstev, ale ve skuteč-
nosti se dostavilo 13 družstev. I tak to byl rekord 
za posledních pár let. 

Družstva byla ve 14 hod. rozlosována do dvou 
skupin a ve 14.30 hod. se začalo hrát. Je nutno 
pochválit všechny účastníky, neboť pochopili, 
že je potřeba rychle se střídat na hřišti po jed-
notlivých zápasech, aby soutěž skončila tzv. 
„za světla“. Družstvo, které prohrálo pak vždy 

postavilo rozhodčího na další zápas. Zhruba 
v 19 hod. skončily souboje v základních skupi-
nách a dva nejlepší celky ze skupiny postoupily 
do finálového souboje. 

Po opravdu velmi dobrých zápasech se uká-
zalo, kdo je nejlepší. Na prvním místě skončili 
pánové Landa, Konečný, Konečný a Vrábek, 
na druhém Holec, Spánek, Béďa a na třetím 
Fuksa, Soukup, Dvořák.

Odměnou pro vítěze byl nejen dobrý po-
cit z vítězství, ale i medaile a příjemný dárek 
ve formě litrové plechovky piva ve zlatém, 

stříbrném a bronzovém provedení. Odměnu 
si ale zasloužili všichni, proto každý účastník 
dostal pamětní medaili a plechovku prémio-
vého piva.

Letošní ročník byl, jak jinak, díky podpoře 
obce, několika dobrovolníků a perfektního za-
bezpečení občerstvení Kamilem Zborovským 
a jeho spolupracovníky, opravdu povedený 
(možná až na to horko).

Všichni se těšíme na další turnaj v roce 2020.

Komentář: M. Žampach

Letní noc 2019
V sobotu 20. července 2019 se od 18 ho-

din začali scházet nejen návštěvníci, ale 
i soutěžící se vzorky do soutěže o nejlepší 
pochutinu k pivu a vínu. Sešlo se celkem 
12 vzorků. Diváci mohli v průběhu večera 
ochutnat mimo jiné, domácí utopence, čes-
nekovou pomazánku, slané tyčinky a mnoho 
dalších dobrot. Vítěznými pochutinami byly 
na 3.místě nivové pečené jednohubky Lenky 
Frýbortové, na 2. místě pečení šneci Blanky 
Matulové a na 1.místě plněné rohlíčky Zdeň-
ky Javůrkové. 

Po soutěži už byl prostor pro tanec, čehož 
využili především děti, které to „rozbalily“ 
za doprovodu country skupiny Savana. Při-
dali se i dospělí.

Celkem se nás na tuto krásnou Letní noc 
sešlo přes 80 platících návštěvníků.

Nechyběla ani tombola, jakožto zpestření 
i tak velmi příjemného večera. Děkujeme 
tímto všem sponzorům za jejich dary.

Myslím, že tato akce se vydařila a ohlasy 
na ni jsou veskrze pozitivní za což my, TJ So-
kol Vážany nad Litavou děkujeme především 
vám, návštěvníkům, protože atmosféru vždy 
vytvářejí lidé.

Těšíme se zase za rok. Nazdar
Komentář podala: A. Stříbrná
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Bartolomějské hody 2019
Ve dnech 23.–25. 8. 2019 se ve Vážanech n. 

Lit. konaly tradiční Bartolomějské hody.
Hodové dění v obci bylo tentokrát pojato 

v ryze tradičním módu, protože po dlouhé 
době se našli noví stárci a stárky, kteří společ-
ně vzali na svá bedra zachování tradice našich 
Bartolomějských hodů, ujali se velice přesvěd-

čivě své role a nad očekávání kvalitně zvládli 
svoje první stárkování.

Hody 2019 s mladými stárky a stárkami ne-
měly chybu. Jen jedna věc se zcela nepodařila, 
a tou byl atrakcemi ne dostatečně vybavený 
lunapark. Vedení lunaparku se dodatečně 
omlouvá obci a všem občanům (zejména mlá-

Pohárový turnaj v kopané – Vážany n. Lit. 2019
V sobotu 27. 7. 2019 uspořádala TJ Vážany 

nad Litavou – oddíl kopané na našem hřišti 
tradiční pohárový turnaj. Před touto akcí byly 
obavy z počasí, protože ve dnech předcházejí-
cích bylo nesnesitelné vedro. To se nesplnilo, 
ale naopak přesně v době začátku se spustil 
vydatný déšť, takže se muselo čekat. Naštěstí 
asi po půl hodině se počasí umoudřilo a přes 
občasné přeháňky nakonec bylo ideální fotba-
lové počasí. I diváci postupně přicházeli, takže 
nakonec bylo 155 platících, cca 60 aktivních 
účastníků (hráči, rozhodčí) a několik neplatí-

cích (děti, obsluha) takže dohromady hodně 
přes 200 lidí.

Asi v půl druhé byl zahájen první kvalifikač-
ní zápas, ve kterém domácí Vážany změřili síly 
s mužstvem SK Křenovice. Začali jsme dobře 
a brzy vedli 1 : 0, postupem času nás však sou-
peř začal přehrávat a celkový výsledek zněl  5:1 
pro Křenovice. Nepsané pravidlo, že domácí 
mají být ve finále se tentokrát nevyplnilo. K dal-
šímu utkání proti sobě nastoupila mužstva Slav-
kova a Němčan. Ambiciózní Němčany, které 
nyní postoupily do okresního přeboru dlouho 

svého soupeře trápily, nakonec však dominova-
la zkušenost Slavkova a konečný výsledek 7:2 
je až příliš krutý. Došlo tedy v zápase o 3. místo 
k souboji mužstev, která se vyměnila v okres-
ním přeboru – Vážany sestoupily, Němčany po-
stoupily. Zde domácí předvedli, proč jsou tam, 
kde jsou: neschopnost vstřelit branku ani z nej-
vyloženějších šancí se opět projevila, soupeř dal 
dvě poměrně šťastné branky a odsoudil domácí 
k poslednímu místu po výhře 2:0. K finálové-
mu zápasu pak nastoupila mužstva Slavkova 
a Křenovic a podle úrovně předvedené hry to 
bylo správné finále. Dlouho byl stav vyrovnaný, 
nakonec fotbalovější Slavkov soupeře přetlačil 
a po výhře 4:1 se stal zaslouženým vítězem na-
šeho turnaje. Blahopřejeme.

Před finálovým zápasem byla vylosována 
tradičně bohatá tombola, která každoročně 
přiláká také pěkných pár diváků. Cen bylo jako 
vždy hodně přes 50, takže bylo nutno spěchat, 
ale vše se zvládlo bez větších potíží. Hlavní 
cena, což bylo krásné horské kolo, tentokrát 
zůstala ve Vážanech.

Ještě jednou touto cestou děkujeme všem 
sponzorům, kteří přispěli do výše zmíněné 
tomboly, děkujeme všem, kteří se nějakým 
způsobem podíleli na přípravě a zdárném 
průběhu této vydařené akce a těšíme se na to, 
že zase za rok se na našem fotbalovém turnaji 
opět všichni ve zdraví sejdeme.

Komentář: Ing. Ladislav Drkal

Celodenní tvoření v knihovně 
ve Vážanech nad Litavou

Celodenní tvoření proběhlo v pondělí 5. 8. 
2019. Už od 7 hodin se v knihovně děti začaly 
scházet, aby prožily se svými kamarády další 
prázdninový den. Kdo chtěl, mohl si vytvořit 
svou „knihu“, do které si nakreslil, nebo napsal, 
co tento den prožil. Měli jsme možnost vyrobit 
si „vzpomínku“ na společné setkání a to i s foto-
grafií, kterou děti určitě udělaly radost rodičům.

Do čtyř hodin odpoledne jsme všichni 
zvládli buď: vytvořit si „knihu“, nebo obrá-
zek; zahrát si pexeso, nebo „Člověče, nezlob 
se“; pokusili jsme se složit puzzle; na Oran-
žovém hřišti jsme využili různé možnosti her 
a soutěží; trošku odpočívali; pomáhali s pří-
pravou svačinek a oběda; snažili se po sobě 
všechno uklízet; zahráli si na schovávanou; 
učili jsme se jeden druhému pomáhat.

Každý den je něčím nový a nezapomenutel-
ný. Zkušenost, ať dobrá nebo horší, nás vždyc-
ky někam posune a něco nového nás naučí.

Celodenní tvoření v obecní knihovně jsou 
úžasnou příležitosti sledovat, jak se naše děti 
vyvíjí, rostou, učí se novým věcem a vůbec 
se stávají skvělými společníky. Věřím, že 
tuto akci přeměníme v příjemnou tradici.

Za VKŠ: A. Stříbrná
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Národopisné slavnosti za účasti  
SDH Vážany nad Litavou v Těšanech 2019

V sobotu 7. září 2019 se „delegace“ mladých 
hasičů z Vážan nad Litavou zúčastnila Národo-
pisných slavností v Těšanech, kde se jako do-
provodný program uskutečnil závod o „Pohár 
starosty obce v uzlování“.

Vzhledem k tomu, že naše děti se tomuto 
odvětví věnují teprve velmi krátkou dobu, byli 
jsme všichni pouze přihlížejícími. A že se bylo 
na co dívat! Mladší i starší nastoupili do soutě-
že s nadšením a finále uzlovacího závodu, si 
co do podpory diváků, nezadalo s fotbalovým 
utkáním.

Zastoupení v soutěži měli mladí hasiči 
z Těšan, Sokolnic, Šaratic a nechyběla ani No-
sislav. Bylo to pro nás velmi poučné a děti si 
určitě odnesly velkou motivaci na sobě, přes 
zimu, pracovat.

Po tomto hasičském zážitku, kdy jsme měli 
možnost si projít krásnou a zajímavou těšan-
skou „hasičku“, jsme se přesunuli do vyhlá-
šené kovárny, kde bylo spousta ohně, řinčení 
kladiv a děti nevěděly kam se dříve podívat.

Expozice historických kovářských výrobků 
i živá ukázka tkalcovství byla velmi zajímavá. 
Bohužel, deštivé počasí nepřálo ani výstavě 
veteránů. Akce to byla velmi zajímavá a nám 

nepříznivé počasí nevadilo. Vše jsme si užili 
a věříme, že se za rok vrátíme a zúčastníme 
se, v plné síle, i jako soutěžící.

Za SDH: A. Stříbrná

Prázdninové stanování Vážany n. Lit. 2019
V sobotu 31. srpna 2019 jsme se kolem druhé 

hodiny odpolední sešli na autobusové zastávce 
v naší obci, abychom vyrazili vstříc dobrodruž-

ství v podobě již tradičního prázdninového 
stanování. Další kroky vedly do bývalé cihelny 
na konci Vážan, kde hospodaří naši mysliv-

ci. A hospodaří vskutku velmi dobře. Čeka-
la na nás posekaná louka, upravené ohniště 
a především příjemné a čisté zátiší s lavičkou 
a stolem, které děti ihned využily k táboření.

Vzhledem k příznivému počasí, trávila před-
poslední prázdninovou noc, převážná většina 
táborníků, „pod širákem“.

Věnovali jsme se sportovním i vědomost-
ním aktivitám. Nebe plné hvězd dalo prostor 
praktickému poznávání souhvězdí a objevová-
ní letadel. Snílci pak rozvíjeli svoje teorie o exi-
stenci jiných galaxií. 

Proběhla i stezka odvahy, kterou absolvovali 
jak děti, tak i dospělí. Pro dospělé připravily 
děti zajímavou trasu noční krajinou.

Myslím, že jsme se s prázdninami rozloučili 
stylově. Jen trochu smutně, s vědomím, že už 
nám zase začnou ty všední povinnosti školní-
ho roku.

Už teď se těšíme, že příští rok budeme naše 
stanování zase opakovat.

Nazdar 
Za TJ Sokol: A. Stříbrná

deži). Vše letos negativně ovlivnilo úmrtí v ro-
dině provozující lunapark a nehoda při stěho-
vání kolotoče. Buďme objektivní a dopřejme 
pozůstalým klid. V příštím roce bude lunapark 
zajištěn opět s vyšší kvalitou vybavení, tak je 
to slíbeno.

Stárkování tedy vzala do svých rukou naše 
mládež, vedená Sabinou Hrabovskou, které 
patří velký dík za podporu nových stárků, zor-
ganizování nástupu a za dlouhodobé vedení 
celé skupiny, až do nedělního finále.

To, že jsou hody, bylo vidět na každém kro-
ku, v každém koutě naší obce. Dědinka byla 
krásně uklizená a snad jen malá účast občanů 
na dílčích akcích celého programu může vnést 
zamyšlení, pro koho se hody vlastně organizu-

jí a pro koho stárci přináší do naší obce tolik 
potřebnou hodovou náladu.

Hody byly organizovány Obcí Vážany n. Lit. 
(hodové přípravy, nedělní hodové dění a hodo-
vá zábava), společně s TJ Vážany n. Lit. (sobot-
ní předhodová zábava).

Co se statistiky týká, tak sobotní – předho-
dovou zábavu navštívilo ca 150 hodovníků, 
nedělní hodovou zábavu ca 120 návštěvníků 
a nedělní odpolední hodový program – v po-
stupném součtu zhruba 200 přihlížejících ob-
čanů.

Program HODŮ 2019 byl bohatý, naplněn 
úsilím nové stárkovské krve a snahou o udrže-
ní tradice, což se podařilo nad očekávání.

Hody se jistě všem líbily a je zcela na místě 

zveřejnit zde jedno poděkování od místního 
občana: „Milí stárci, chci vám vyjádřit vel-
ký dík za to, že jste nám letos připravili tak 
báječné hody. Po delším období sucha, zapr-
šelo! Věřím, že ten déšť přinese do budouc-
na bohatou, silnou, kvalitní a hojnou úrodu 
i v podobě Bartolomějských hodů, které bu-
dou vzkvétat a stanou se opět ozdobou naší 
obce. Ještě jednou velké DĚKUJI za protanče-
ný a prozpívaný víkend. A to nejen stárkám 
a stárkům, ale i všem organizátorům, kteří 
vytvořili takové podmínky, že vše probíhalo 
hladce a byla dotvořena atmosféra krásné ho-
dové zábavy. Sv. Bartoloměji byl jsi uctěn se 
vší parádou...“

Komentář: Ing. V. Matyáš
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Prohlídka modelů obnovy zámečku a panského 
dvora – Vážany n. Lit. 2019

Občané naší obce se ještě jednou mohli se-
známit s modely, studiemi a technickými zprá-
vami studentů VUT – ústavu architektury. Stu-
denti zpracovávali svoje nápady na možnost 
obnovy zámečku a panského dvora ve Váža-
nech nad Litavou.

Tato akce se konala v obecní knihovně 

v úterý 10.9. a ve čtvrtek 12.9. vždy od 17.00 
do 19.00 hodin. Velká většina návštěvníků se 
shodla na tom, že by stavba měla dodržet co 
nejvíce svoji nynější podobu. Líbily se i velké 
zatravněné plochy, možnost seniorského byd-
lení, venkovního krytého posezení, nebo zří-
zení bezbariérové knihovny.

Děkujeme všem občanům, kteří projevili 
zájem a podělili se s námi o svoje názory a do-
jmy.  Doufejme, že brzy budou některé nápady 
studentů a poznatky od občanů použity pro 
zpracování projektové dokumentace na obno-
vu zámečku.

Za pořadatele: L. Pilátová

Zahájení školního roku v MŠ Vážany n. Lit. 2019
Dne 2. 9. 2019 započal v naší Mateřské škol-

ce, stejně jako v jiných obcích a městech, nový 
školní rok.

Tento školní rok byl ve znamení velkých 
personálních změn, protože s nástupem nové 
paní ředitelky Radky Němcové se zcela změ-
nilo pedagogické osazenstvo. Z původních 
zaměstnanců zůstala jen paní školnice a paní 
kuchařka. Pedagogický sbor čítá nyní 4 učitel-
ky (vč. paní ředitelky) a 1 asistentku pedagoga.

Bývalá paní ředitelka Stanislava Babušíko-
vá na základě svého vlastního rozhodnutí již 
v loňském roce avizovala ukončení činnost 
na pozici ředitelky MŠ a navíc těsně před kon-
cem letošních prázdnin oznámila, že v MŠ 
nebude nadále působit ani jako řadová učitel-
ka. Bývalé paní ředitelce Babušíkové přejeme 
do její další práce mnoho úspěchů a děkujeme 
jí za letitou dosavadní činnost ve vážanské 
školce.

MŠ Vážany n. Lit. navštěvuje v současnosti 
39 dětí. Přestože budova školky je v dobré kon-
dici a poskytuje dětem dostatečně kvalitní zá-
zemí, plánuje zastupitelstvo obce postupnou 
modernizaci budovy, spočívající ve výměně 
kotlů na topení, zateplení budovy a celkového 
zkvalitnění prostředí, a to jak uvnitř budovy, 
tak i vně.

Přejme si klidný a personálně vybalancova-
ný tým v MŠ Vážany n. Lit. a zde ještě prostor 
pro slovo nové paní ředitelky:

„Školka  je  místo,  kde  by  děti  měly  zažívat 
první dětská přátelství, radost z každého dne 
a také se připravovat na další kroky jejich škol-
ní  docházky.  S  celým  kolektivem  zaměstnan-
ců  mateřské  školy  věříme,  že  se  nám  podaří 
vytvořit  příjemné  a  podnětné  prostředí,  kam 
děti  budou  přicházet  vždy  s  radostí.  Během 
dne  v  naší  mateřské  škole  děti  čeká  tvoření, 
pohybové hry, divadla, zpěv s klavírem a také 

spontánní činnosti dle zájmu dětí, během kte-
rých budeme rozvíjet přirozeně jejich osobnost, 
kreativitu  a  přirozenou  zvídavost.  Do  nové-
ho  školního  roku  bych  přála  mateřské  škole 
spoustu spokojených dětí a rodičů s úsměvem 
na tváři. Všem ostatním bychom popřáli potě-
šení z našich veřejných vystoupení, které nás 
s dětmi čekají.“ 

Radka Němcová – ředitelka MŠ
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Beseda s knihovnicí – Vážany n. Lit. 2019
V pondělí 7. 10. 2019, hned po skončení půj-

čovní doby, tedy úderem šesté hodiny večerní, 
začala beseda s paní knihovnicí. Tato beseda 
byla pořádána k „TÝDNU KNIHOVEN“ a na-
vazovala na úspěšnou besedu nad kronikou 
obce.

Po přivítání přítomných nás Alena Zoba-
čová, naše knihovnice, seznámila s různými 
informacemi, které se týkaly chodu a historie 
knihovny, jejích čtenářů a také málo známých 
aktivit naší knihovnice, které doplnila i zajíma-
vými fotografiemi.

Alena Zobačová vede obecní knihovnu 
od roku 2008. Již čtvrtým rokem 
je knihovna umístěna v budově 
MATEŘSKÉ ŠKOLY a za posled-
ní rok zde byla provedena řada 
změn – nová podlaha, výmalba, 
nové regály na knihy atd. Nejví-
ce knih bylo v knihovně v roce 
2013 a to 4753. Nejvíce jich bylo 
vyřazeno v roce 2016, což bylo 
1979 svazků. Největší přírůstek 
knih byl zaznamenán, za posled-
ních šest let, v roce 2017 a to 104 
nových knih. Zvyšují se i výpůjč-
ky knih, návštěvnost knihovny 
i rozmanitost pořádaných akcí. 
V roce 2007 bylo pravidelných 
čtenářů 13 a v loňském roce to 
byl už dvojnásobek.

V závěru našeho setkání 
s knihovnicí obce Vážany nad 
Litavou, jsme ji potěšili tím, že 
někteří donesli ukázat knihy, 
které je nějakým způsobem nej-

více oslovily… Zkusili jsme i malé předčítání, 
protože mezi toho, kdo knihu napsal, a toho, 
kdo příběh v knize napsaný poslouchá, vstu-
puje předčitatel. Tak všichni přítomní na sebe 
mohli nechat působit nejen způsob, mimiku, 
gestikulaci, hlasitost a tempo předčítání, ale 
i atmosféru ztichlé knihovny, kde na nás čekají 
všechny ty – krásné, poučné, zajímavé, skvělé, 
smutné, nevšední i docela obyčejné – knihy 
s příběhy, které se mohou stát na několik ho-
din, nebo i dnů, našimi společníky. Budeme-li 
chtít.

Znovu jsme se přesvědčili o tom, že i pouhá 

hodina času, podobně naladěných lidí, může 
člověka naplnit velkou dávkou pozitivní ener-
gie. Závisí pouze na něm, jak a k čemu ji po-
tom využije.

Děkujeme A. Zobačové za všechny připra-
vené informace, za její laskavý přístup k nám 
čtenářům a těšíme se na další naše společná 
setkání.

Všem účastníkům patří poděkování za to, 
že se přišli podělit o své rozmanité „čtenářské“ 
zkušenosti a za nové nápady, které bychom 
mohli v knihovně uskutečnit.

L. Pilátová – VKŠ

Divadlo KRÁL ŠALAMOUN ve Vážanech n. Lit.
Společenství dětí a rodičů z farnosti Šaratice 

uvedli v kostele sv. Bartoloměje ve Vážanech 
nad Litavou dne 15. 9. 2019 malou divadelní 

hru o králi Šalamounovi. Příběh ze Starého zá-
kona. Kdo to byl král Šalamoun ?

Král  Šalamoun  syn  krále  Davida a  Batše-

by se narodil v Jeruzalémě  a  vládl  přibližně 
v letech 970–931 př. n. l.

Za jeho vlády dosáhlo království největšího 
hospodářského a územního rozmachu. Nechal 
v Jeruzalémě vystavět Chrám, který byl stře-
diskem židovského náboženství až do zničení 
Chrámu roku 586 př. n. l.

Šalamoun byl uznávaný pro svoji moudrost 
a jistě všichni znají poučný příběh o rozsouze-
ní 2 žen při hádce o dítě, nebo návštěvy králov-
ny ze Sáby, která vzdala chválu Šalamounovi 
a jeho Bohu.

Šalamoun se později odklonil od Božích zá-
konů. Zemřel v Jeruzalémě ve věku 79–80 let. 
Po jeho smrti bylo království rozděleno na dvě 
části a to na severní Izraelské království a jižní 
Judské království.

Hra o životě krále Šalamouna zavedla divá-
ky právě na známé příběhy. Děti zahrály scén-
ky o rozsouzení 2 žen při hádce o dítě, stavbě 
chrámu, návštěvě královny ze Sáby.

Každý příběh byl vždy ukončen písní o krá-
li Šalamounovi. Scénky s dětmi nacvičila Míša 
Cenková, Katka Palečková a Markéta Koutná. 
Hudebního doprovodu se ujala Míša Cenková. 
Divadelního představení, které se uskutečnilo 
netradičně v kostele, se zúčastnilo celkem 40 di-
váků, kterým se herecké výkony dětí velmi líbily.

Zapsal: Ing. Jaroslav Řezáč
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Památka padlých sokolů – Vážany n. Lit. 2019
 V úterý 8. října 2019 jsme se v 18 hodin sešli 

u památníku padlých ve Vážanech nad Lita-
vou, abychom uctili památku padlých sokolů 
ve 2. světové válce, jakožto významný den, 
který se v letošním roce poprvé začlenil mezi 
ostatní státní svátky a významné dny.

 Sokolové se od prvních dnů po vzniku Pro-
tektorátu Čechy a Morava zapojili do činnosti 
prakticky všech odbojových organizací. Vytvo-
řili ale i vlastní organizaci Obec sokolská v od-
boji. V čele odbojové sítě, která se od ústředí 
odvíjela přes župy až do místních jednot, stáli 
čelní činovníci sokolské obce. Taková síť ne-
mohla zůstat před gestapem dlouho utajena.

V dubnu 1941 nařídil K. H. Frank, aby byla 
zastavena činnost Sokola. Konečné vypořádání 
se Sokolem proběhlo v noci ze 7. na 8. října 
roku 1941 v „Akci Sokol“. Podle připravených 
seznamů byli zatýkáni funkcionáři z ČOS 
a i náčelníci a místonáčelníci z žup a představi-
telé jednot. Celkem bylo zatčeno na 1500 soko-
lů, kteří vesměs putovali přes Terezín do Osvě-
timi. Většina podlehla špatným podmínkám, 
někteří byli popraveni.

Ještě během vlny zatýkání 8. října podepsal 
Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění 
České obce sokolské. Nejvýznamnějším skut-
kem sokolského odboje se stala spolupráce při 
atentátu na Reinharda Heydricha.

Celkové ztráty ČOS z let 1939–1945 byly 
po válce zpracovány na podkladě odpovědí 

z 80 % sokolských jednot Čech a Moravy. Věz-
něno bylo 11 611 členů, 1 212 sokolů a sokolek 
nacisté popravili, v koncentračních táborech 
a věznicích zemřelo dalších 2 176. V českém 
povstání padlo 654 sokolů, raněno bylo dal-
ších 164.

Je třeba si tyto skutky připomínat, protože 
je to naše minulost, která formovala naši pří-

tomnost a jsem ráda, že i přes nepřízeň počasí 
se sešlo dvacet tři občanů, kterým tato oběť 
není lhostejná. Nebýt statečnosti nejen sokolů, 
ale i všech těch obyčejných lidí, tak bychom tu 
možná dnes nestáli.

Čest jejich památce.
BcA. Alena Stříbrná, Dis.

Divadelní představení  
„Tango demente“

V neděli 20. 10. 2019 od 16.00 hodin se mohli 
vážanští občané, i hosté z okolí, podívat na před-
stavení Tango demente aneb „Jak pravila Betyn-
ka“, které uvedl sám pan režisér Stanislav Ol-
brich. Krátce nám přiblížil, jak vznikla absurdní 
komedie autora Nenada Djapiće, kterou připra-
vil Divadelní spolek ze Slavkova u Brna. Nepří-
liš uváděné a rozebírané téma nám přiblížily 
herečky Marie Gottwaldová, Elena Knotková, 
Marta Tesáková a Alena Doležalová, které za své 
výkony sklidily zasloužený potlesk.

Představení bylo uváděno v sále dolní hos-
pody a trvalo něco málo přes hodinu. Kdo ne-
spěchal, mohl si zbytek odpoledne užít s přáte-
li a ještě posedět, protože teplé počasí k tomu 
přímo vybízelo.

Děkujeme všem z Divadelnímu spolku ze 
Slavkova u Brna, kteří už v naší obci několik 
úspěšných divadelních představení uváděli.  
Také všem divákům a pořadatelům za vytvoře-
ní milé atmosféry.

Za VKŠ: Ludmila Pilátová

Tvoření 29. 10. – Vážany 
n. Lit. 2019

Úterní celodenní tvoření začalo v obecní 
knihovně po sedmé hodině ráno a skončilo 
v pět hodin odpoledne.

Naplánováno bylo vytváření „lapače snů“, 
ale jako obvykle se vše přizpůsobilo tvořivé 
náladě, fantazii a nápadům přítomných dětí, 
takže došlo i na vytváření podzimních deko-
rací, vymalovávání obrázků, vystřihování, 
stavění kostek a podobně.

Po obědě nechybělo čtení krátkých po-
hádek, které nám přinesla a přečetla „čtecí 
babička“ Staňka.

A i tentokrát zbylo dost materiálu na to, 
abychom v naší „tvořivé tradici“ i nadále 
mohli pokračovat.

Za VKŠ se těší L. Pilátová,  
A. Stříbrná a S. Halamková
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Pyžamová párty Vážany n. Lit. 2019
V neděli 27. října 2019 se v sále Sokolovny 

uskutečnila Pyžamová párty s přespáním. Tuto 
akci pořádala TJ Vážany nad Litavou ve spolu-
práci s VKŠ.

Po páté hodině odpolední jsme se začali 
scházet s různými druhy za-
vazadel, ve kterých jsme měli 
nachystány nezbytnosti pro 
přespání v přísálí Sokolovny.

Hned po „zabydlení“ čekaly 
na děti nepřeberné hry. Hle-
dání pohádkových dvojic, hra 
na barevné garáže, či oblíbené 
probíhání pod lanem. To vše, 
a ještě mnoho dalšího děti ab-
solvovaly před večeří. 

A po jídle pokračoval veselý 
rej při hudbě z různých filmů, 
pohádek a seriálů. Atmosfé-
ru doplnily balónky všech 

možných barev a svítící náramky.
Po bujarém tanci nás čekalo večerní překva-

pení v podobě promítání videí z loňského Vše-
sokolského sletu, kdy se děti poznávaly na růz-
ných záběrech a všichni jsme vzpomínali, jak 

úžasná to byla atmosféra a nezapomenutelný 
celoživotní zážitek. Po rychlé hygienické vsuv-
ce následovalo ukládání ke spánku a nezbytná 
pohádka před spaním. Pohádka O vodnících 
od Karla Čapka nejednoho spolunocležníka 

ukolébala ke spánku.
Myslím, že to byl velmi pří-

jemně prožitý čas, který nám 
opět přinesl řadu nových spo-
lečných zážitků. Věřím, že to 
nebylo naposledy, kdy jsme 
se u takové akce s dětmi se-
šli. Je to vždy zpestření nejen 
pro děti samotné, ale i pro nás 
organizátory.

Tímto děkuji všem zúčast-
něným a těším se další zajíma-
vé a netradiční akce.

Nazdar.
Zapsala: A. Stříbrná

5. ročník drakiády
Zase se sešel rok s rokem, přišel podzim 

a s ním, dnes již můžeme říct tradiční, vážan-
ská drakiáda. Jako už skoro obvykle, ráno nic 
nenasvědčovalo tomu, že by drakiáda proběh-
la, protože mrholilo a absolutně nefoukalo. 
Nebyli by to ale nohejbalisté, kteří tuto akci 
pořádají, aby neměli zajištěnu i tuto stránku. 
Drakiáda začala v sobotu 19.října v 15 hodin 
a ještě ve 14.20 hod byla rychlost větru 0 m/s. 
Pak se ale rozfoukalo a draci vzlétli. Ve vzdu-
chu bylo v jednom okamžiku až 35 draků 
a na poli jsme napočítali okolo devadesáti dětí, 
rodičů a prarodičů. Dokonce přišli i přespolní 
z Hrušek a Křenovic. Občerstvení se špekáč-
ky, čajíčkem pro děti a svařáčkem pro dospělé 
bylo perfektně zajištěno a hodnotící komise 
ve složení Tamara Kavlíková a Dana Schořová 
mohla začít hodnotit. Předpokládaný konec 
byl zamýšlen pořadateli na 16.30 hod, ale pří-
roda rozhodla sama a přibližně v 16.20 přesta-
lo foukat. Draci během pár minut popadaly je-
den za druhým na zem. Toto vyvolalo nejeden 
překvapený úsměv.

Děti pak při vyhodnocení dostávaly diplo-
my, cukrovinky, dárečky a netradičně i masky 

(třeba na příští dětské maškarní odpoledne). 
Určitě zmíníme vítěze jednotlivých kategorií 
a těmi byli:

Ondra Zachoval, Julinka Smejsíková a David 
Sis s nejhezčími draky, Míša a Eliška Daňkovi, 
Daneček Závodný a Pepinka Stříbrná s nej-
menšími draky. S největšími draky zvítězili 
Marek a David Puškáčovi, Martínek Chlup 
a Boris Hanousek a s nejzajímavějšími draky 
Denisek Krůl (Strmiska), Erik Oujezský a Ka-
milka Sebešová. Zvláštní ocenění za draka 
vyrobeného vlastnoručně byla vyhodnocena 
Emička Tůmová, za nejbarevnějšího Terezka 
Daňková a draka s nejdelším ocasem měla 
Anetka Píšová.

Na závěr se jistě sluší poděkovat jmenovitě 
těm, kteří se o povedené odpoledne postarali 
a vše zajistili. Dík patří za finanční podporu 
představitelům obce, Majce, Vítkovi a Vikto-
ru Zachovalovým, manželům Bělouchovým 
a Žampachovým, Romanu Janštovi, Davidu 
Záhorcovi a v neposlední řadě panu Petru Ku-
čerovi za posečení kukuřice na poli, abychom 
měli kde drakiádu uskutečnit.

Bylo to fajn a příští rok zas!

Lampionový průvod 
ve Vážanech nad Litavou 
15. 11. 2019

Páteční pozdní odpoledne - téměř v před-
večer 17. listopadu – bylo jako již tradičně 
věnováno osvětlenému průvodu lampionů. 
Spousta světýlek a svíček, letos trochu ne-
tradičně, v úplné tmě. Vítr nám neumožnil 
rozsvícení svíček na trase průvodu.

Ale větru dík. Atmosféra byla úžasná 
a myslím, že všech – bezmála 170 účastníků 
– si ji patřičně užilo.

Náladu jistě podpořil i svařák, teplý čaj 
a společné opékání špekáčků. Toto všech-
no bylo příjemným zakončením podvečerní 
procházky naší obcí, které se tentokrát ko-
nalo na zahrádce Pivnice Sokolovna (Horní 
hospoda).

Děkujeme obci Vážany nad Litavou za ma-
teriální podporu a spolupráci, také dobrovol-
ným hasičům, všem členům TJ Sokol Vážany 
nad Litavou i těm, kteří tradičně při této akci 
pomáhají.

Děkujeme především všem zúčastněným 
– dětem, ale hlavně rodičům a prarodičům, 
kteří měli práci s přípravou krásných lam-
pionů.

Na viděnou na lampionovém průvodu 
2020.

BcA. Alena Stříbrná, Dis.
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Beseda ke dni televize
Čtenáři, kteří zamířili v pondělí 18. 

listopadu 2019 do knihovny, aby vráti-
li knihy dočtené a půjčili si opět něco 
nového a napínavého, měli možnost se-
trvat v knihovně o něco déle. Konala se 
totiž BESEDA KE DNI TELEVIZE, která 
nabídla zajímavé informace ke vzniku 
nejen samotného přístroje – televize, 
ale i ke vzniku vysílání ve světě, i u nás, 
v České republice.

Byl dán i prostor pro vzpomínání, 
kdy jsme poprvé viděli barevné dresy 
našich sportovců v přímých přenosech, 
či jak se v dobách ještě dřívějších, pro-

hlubovali mezilidské vztahy návštěvou 
šťastnějších sousedů, kteří televizor vlast-
nili. Bylo to jistě velmi zajímavé, přínosné 
i zábavné. Na konci besedy čekal na ná-
vštěvníky malý test znalostí v podobě do-
plňování názvů českých seriálů.

Věřím, že jsme si tento společně strá-
vený čas užili a ti co se nezúčastnili, si 
mohou zavzpomínat doma. Vzpomínání 
bude lehké, protože je jen málo těch, kte-
ří nevyužívají tohoto „společníka“ v kte-
roukoliv denní nebo i noční dobu.

Za: Výbor pro kulturu a školství
BcA. Alena Stříbrná, Dis.

Žákovský turnaj ve stolním tenise
V neděli 24. listopadu 2019 se v přísálí So-

kolovny ve Vážanech nad Litavou uskutečnil 
žákovský turnaj ve stolním tenise pod záštitou 
župy Dr. Bukovského ve Vyškově.

Na župní utkání, bohužel, přijela pouze 
sokolská jednota z Lulče s 9 nadějnými hráči. 

Turnaje všeho druhu jsou v plném proudu, 
takže hráči jsou plně vytíženi a hůře se hledá 
volný termín. Proto jsme rádi, že si naše sestry 
a bratři z T.J. Sokol Luleč našli čas a přijeli si 
k nám zahrát. A bylo se na co dívat. Chlapci 
„pinkali“ jako o život.

Ale první může být jen jeden. V našem 
případě to byl Antonín Hála. Tímto gratu-
lujeme nejen jemu, ale i jeho soupeřům 
na druhém (Daniel Kingma) a třetím místě 
(Marc Kingma).

Děkujeme všem zúčastněným i pořadatelům 
za vytvoření příjemné sportovní atmosféry.

Nazdar
Za TJ Sokol Vážany n. Lit.: A. Stříbrná

Vítání občánků Vážany n. L. 2019
V sobotu 23. listopadu 2019, přivítal sta-

rosta obce, spolu s dětmi z naší MŠ a za hu-
debního doprovodu flétny a klavíru (v podání 
Anetky Pišové a Kristýnky Krčové), do řad 
občanů Vážan nad Litavou naše nové, malé 
občánky.

Paní Urbanová zahájila tradiční akci krát-
kým úvodním slovem a po vystoupení dětí, 
představila občánky starostovi obce, který ná-
sledně pronesl slavnostní proslov.

Vzhledem k počtu nově narozených občán-
ků (celkem 9), bylo vítání rozděleno na dva 

samostatné bloky. 
V doprovodu občánků se 

na oba vítací bloky dosta-
vilo zhruba 40 příbuzných 
a známých.

Přejme našim malým spo-
luobčanům, aby si užili ra-
dostné dětství v naší krásné 
obci a jejím okolí a přilnuli 
k ní tak, že se sem budou 
v dospělosti vždy rádi vracet 
nebo rovnou zůstanou a za-
loží si zde rodiny...

Jmenný seznam našich 
nových občánků:

Natálie, Barbora, Vik-
tor, Nikolas, Vojtěch, Sofie, 
Alex, Damián a Tereza

Beseda o Japonsku
V pondělí 25. 11. 2019 proběhla v obecní 

knihovně další beseda. Tentokrát nám Iva 
Dvořáčková přišla přiblížit Japonsko.

Každý z nás asi rád cestuje, ale ne všich-
ni se dostaneme do tak vzdálených míst. 
Potom jsme rádi, když se o těchto místech 
dozvíme něco více z fotografií a vyprávění 
od někoho, kdo tam byl.

A hlavně – chce se o tyto zážitky podělit.
Všichni to známe. Nadšeně na svých ces-

tách fotíme leckterou situaci nebo zajíma-
vost a pak je vidíme jednou, dvakrát... Proč 
tedy nepřijít do knihovny a neukázat jak, to 
ve „světě“ vypadá, protože každý má jiné zá-
žitky, jiné fotografie, jiné zkušenosti... Takže 
se nebojím, že bychom o nějakém místě sly-
šeli stejné vyprávění.

Moc děkujeme Ivě Dvořáčkové za pouta-
vé vyprávění, zajímavé fotografie i za mož-
nost podráždit chuťové buňky přinesenou 
rýžovou pochoutkou.

Všem zúčastněným děkujeme za to, že 
si udělali čas a mají zájem o akce pořáda-
né v knihovně, které jsou většinou plánová-
ny na jednu hodinu. Tentokrát dotazů bylo 
tolik, že se naše beseda protáhla.

Za VKŠ: L. Pilátová
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Rozsvícení vánočního stromu a Mikuláš
Pondělí 2. 12. 2019, resp. jeho navečer patřil v naší 

obci rozsvěcování vánočního stromečku, příchodu 
Mikuláše a krásnému ohňostroji, doprovázenému 
motivační hudbou.

Akci, kterou pořádala naše Mateřská škola, 
za účasti Obce Vážany n/Lit., letos zase podpořili 
členové Českého zahrádkářského svazu, kteří obsta-

rali kompletní servis občerstvení (svařák, čaj s i bez 
rumu a dobroty z udírny).

Program byl zahájen v 16.30 hod. milým vystou-
pením dětí z Mateřské školy. Tematické pásmo bás-
niček a zpívání bylo krásně nacvičeno. V režii paní 
ředitelky Němcové, za doprovodu jejího klavíru 
a reprodukované hudby z dětí postupně opadávala 
tréma a ve finále, kdy byly za své vystoupení odmě-
něny zaslouženým potleskem přihlížejících, se jim 
ani nechtělo odejít z pódia.

Kolem 17 hod. mezi děti zavítal Mikuláš v dopro-
vodu anděla a čerta, kteří mu pomáhali s rozdáváním 
dárků přítomným dětem.

V průběhu akce bylo k dispozici občerstvení, tak-
že přítomní se měli čím zahřívat, neboť počasí bylo 
sychravé.

Akci navštívilo bezmála 200 občanů z Vážan 
n. Lit. a blízkého okolí.

Závěr akce patřil již tradičně ohňostroji, který byl 
ještě o trochu honosnější než ten vloni.

Hon na drobnou zvěř Vážany n. Lit. 2019
V sobotu 23. listopadu 2019 se v honit-

bě Vážany nad Litavou konal první a jediný 
společný hon na drobnou zvěř. Již po sedmé 
hodině ranní se v pohostinství Sokolovna za-
čali scházet zelení kamarádi z blízkého i vel-
mi dalekého okolí včetně Slovenské repub-
liky. Po sladké snídaní, kávě a nutné úvodní 
registraci a kontrole se všech 71 účastníků 
spolu s 19 lovecky upotřebitelnými psy za-
čalo řadit na nádvoří k nástupu k honu. Sa-
motné zahájení by nám mohl závidět sám 
císařpán, neboť o to se postaral kvintet borlic 
a lesnic Mendelovy univerzity Brno a České 
zemědělské univerzity v Praze. S příjemným 
mrazením v zádech z nádherného troubení 
a zpěvu přivítal Ing. Radim Hložek všech-
ny zúčastněné. Seznámil s hlavními faktory 
honu, mezi které patří zejména bezpečnost, 
správné chování při honu a předal slovo hos-
podáři. Myslivecký hospodář David Halamka 
pokračoval ve vyjmenování hlavních zásad 
bezpečného lovu a vysvětlil, jak bude dnešní 
společný hon vypadat. Na plánu byli čtyři leče 
a to Rybníky, Prostřední, Vinohrady a Poldr. 
Následně již nic nebránilo, aby trubači zahá-
jili hon a jak se zpívá v zahajovací fanfáře: 
Začínáme vesele. V bujaré atmosféře probíhal 
společný lov a po třetí leči se všichni přesunu-
li do remízu Cihelna kde pan Miroslav Synek 
podával cigáru rovnou 
z udírny, koláčky a jiné 
pochutiny. Po občer-
stvení nastoupila my-
slivecká společnost 
v dobrém rozpolože-
ní k lečí čtvrté, která 
měla být závěrem a byl 
to závěr hodný mistrů. 
Když byla leč ukončena 
bylo na výloži na hrázi 
poldru 58 zajíců a 42 
bažantích kohoutů což 
dávalo tušit, že výsle-
dek nejen dnešního 
honu, ale letošní lovec-
ké sezóny jako takové 

bude rekordní a velmi veselý. V Cihelně se 
tedy zvěřináři Pavel Píše a Martin Horyanský 
notně zapotili, než všechnu ulovenou zvěř 
srovnali do řad tak jak velí myslivecký mrav 
k řádnému výřadu. Po fanfáře k ukončení 
honu bylo možno konstatovat že na dnešním 
honu bylo uloveno celkem 102 zajíců polních, 
61 bažantích kohoutů a dvě kachny divoké. 
Halali z říše snů a výsledek který zde nebyl 
v řádech desetiletí.

Po závěrečné fanfáře zbyl čas i na každo-
roční taškařice jako je čestná salva na počest 
České myslivosti a společná hromadná fotka. 
Jelikož všem již vyhládlo spěchalo se do tep-
la pohostinství Sokolovna, kde kolektiv paní 
Stříbrné připravil vynikající polévku a neméně 
chutné výpečky se zelím a knedlíkem. Když 
byli bříška plné přišel čas na kulturu, vyhlá-
šení krále honu, nejlepšího honce a psovoda 
a samozřejmě vrcholem byla opět velmi boha-
tá tombola, jak věcná, tak zvěřinová.

A jelikož stále bylo co zobnout ze stolu, 
o štamprdličku a pivo nebyla nouze, harmonikář 
hrál a zážitky nejen z honu jen pršeli, rozcházeli 
jsme se, když už neděle klepala na dveře. 

Dnešní hon lze tedy hodnotit pouze na vý-
bornou a je na místě poděkovat všem, kdo se 
podíleli nejen na úspěchu dnešního honu, ale 
hlavně na stavu naší honitby Vážany nad Lita-

vou, která je unikátem nejen na úrovni okresu 
Vyškov.

Zákon o myslivosti umožňuje lovit bažantí-
ho kohouta dvakrát na stejném místě v jedné 
sezóně a zajíce polního jedenkrát přičemž 
není nijak stanoveno kolik honů je možno 
pořádat a jaké procento z celkové výměry ho-
nitby se má lovit. V honitbě Vážany nad Lita-
vou lovíme zásadně pouze jednou na jednom 
místě a každý rok se snažíme abychom lovili 
maximálně 60 procent celkové výměry honit-
by a zbytek vynecháváme zcela ve prospěch 
klidu zvěře a každý rok lovené lokality mírně 
pozměňujeme. V letošním roce jsme tedy lovili 
pouze na jednomu společném honu a to ca 45 
procent celkové výměry honitby a z toho zají-
ce polního pouze v 30 procentech celkové hek-
tarové výměry honitby. Stejně tak se snažíme, 
aby náš lov byl pouze nutným chovatelským 
zásahem s včasným ukončením, a nikoliv 
bezmyšlenkovým masakrem. Zároveň se celý 
rok snažíme o tlumení škodné zvěře a přikr-
mování zvěře v době nouze. Mimořádný stav 
a situace v naší honitbě naše snahy jen potvr-
zuje a je opět na místě poděkovat všem kteří se 
jakýmkoliv způsobem podíleli a podílí na péči 
a rozkvětu naší honitby a naší přírody obecně.

Myslivosti zdar!
David Halamka-myslivecký hospodář

Mikuláš u mladých 
hasičů

Předčasný Mikuláš u mladých 
hasičů.

Pravidelné středeční setkání 
mladých hasičů 4. prosince 2019 
bylo ozvláštněno vzácnou ná-
vštěvou. Za dětmi přišel Mikuláš 
i se svými pomocníky – andělem 
a čertem.

Naši malí hasiči dokázali, že 
se nebojí, a navíc přednesli bás-
ničky a zazpívali písničky, aby 
si zasloužili nadílku. A všichni 
byli odměněni. Máme totiž samé 
hodné děti. Čert si nikoho neod-
nesl.

Děkujeme Mikuláši i jeho do-
provodu, že si na nás udělali čas 
v jejich tak nabitém programu.

Zaznamenala: A. Stříbrná
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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 n. L. v roce 2020
POHOSTINSTVÍ (dolní hospoda) – Jana 
Střelcová
Otevírací doba:
Pondělí–čtvrtek:	 14.00	hod–23.00	hod
Pátek–sobota:	 14.00	hod–24.00	hod
Neděle:	 14.00	hod–21.00	hod

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

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

Myslivost a příroda v naší obci
Tak jako v loňském roce došlo 

v naší obci k zajímavé události v obo-
ru přírody a myslivosti v podobě ná-
vštěvy loupeživých lišek v hospodář-
stvích našich občanů, ani rok letošní 
nezůstane v této oblasti pozadu.

Letos se ovšem jedná o mimořádné 
události z oboru ornitologie. Nejpr-
ve jsme měli tu čest na rozhraní léta 
a podzimu podvakráte pozorovat Orla 
Mořského (Haliaeetus Albicilla). Let 
nádherného dravce monumentální ve-
likosti byl skutečným zážitkem a naše 
Káňata vypadala vedle královského 
dravce jako vrabci. Jeho výskyt není 
dle odborníků v naši oblasti ojedině-
lý, nicméně já osobně jsem jej v naší 
lokalitě viděl poprvé. 

Podruhé došlo k mimořádné udá-
losti dne 28 října. Při pravidelné 
obchůzce v honitbě jsme v lokalitě 
Záhumenice zahlédli neznámého 
ptáka, který jevil známky poranění 
a nebyl schopen letu. Při bližším 
ohledání bylo zjištěno, že se jedná o nád-
herný exemplář Výra Velkého (Bubo Bubo). 
Výr měl zraněný pravý pařát a levou letku 
(křídlo). Naše největší sova není v našem 
kraji rozhodně obvyklým návštěvníkem 
a vidět jej ve volné přírodě bylo neskuteč-
né a jsem rád že se mnou byl na obchůzce 
můj syn Vojta. Pro srovnání Výr Velký může 
vážit až 3 kg, (ten náš měl 2,5 kg) a naše 
nejběžnější sovy Puštík Obecný (Strix Alu-
co) maximálně 720 gramů a Kalous Ušatý 
(Asio Otus) dokonce pouhých 400 gramů.
Okamžitě jsem zahájil záchrannou akci 
na pomoc přísně chráněnému živočichu. 
Po mnoha neúspěšných telefonátech se ko-
nečně začalo dařit. Na místo se na ohnivém 
oři značky Babeta dostavil zkušený chovatel 
a myslivec Pavel Píše a společnými silami 
se nám podařilo již notně vysíleného Výra 
odchytit, což bylo spojeno s notnou dáv-
kou adrenalinu, neboť Výr Velký je schopen 
ulovit zajíce, lišku, nebo srnče a svými pa-

řáty by ustřihl neopatrný prst zcela snad-
no. Ve stejnou dobu se mi na telefon ozval 
kolega a kamarád myslivec z oddělení or-
nitologické ochrany letiště Václava Havla 
z Prahy a doporučil mi záchrannou stani-
ci Ptačí centrum v Brně. Velmi sdílný pan 
Zdeněk Machař (www.ptacicentrum.cz) byl 
ochoten Výra ihned přijmout, pouze s tím, 
že se nemůže nadlouho vzdálit od svých tří 
set svěřenců, tudíž jsme vyrazili do Brna 
a zde mu Výra předali. Dle jeho vyjádře-
ní šlo u Výra o typické zranění způsobené 
elektrickým proudem ze sloupů vysokého 
napětí, čemuž odpovídalo i místo kde jsme 
Výra našli. Stejně tak nám sdělil že zranění 
není nijak fatální a Výr bude po nedlouhém 
léčení opět schopen nejen letu, ale i normál-
ního způsobu života a bude opět vypuštěn 
do volné přírody ve vhodné lokalitě, pravdě-
podobně ve skalách Moravského krasu.

David Halamka, myslivecký hospodář

Český zahrádkářský svaz 
Vážany nad Litavou

Máme adventní dobu, dobu kdy se poma-
lu chystáme na Vánoce. Tak jako každý rok, 
tak i v letošním roce připravil ČZS Vážany 
nad Litavou Vánoční koncert, letos s decho-
vou hudbou SOKOLKA Šakvice. Koncert se 
uskutečnil v sobotu dne 14. 12. 2019 v sále 
obecní hospody. Kapela zahrála všem pří-
tomným krásné a příjemné melodie v podání 
lidových písní a nechyběly i koledy. Zaplně-
ný sál se tak naladil na vánoční atmosféru. 

Následující týden se budeme těšit na nej-
krásnější svátky roku a tím je Štědrý den, kdy 
se nám narodí Ježíšek. 

Výbor místního zahrádkářského svazu 
přeje všem členům ČZS a všem obyvatelům 
obce Vážany nad Litavou, krásné prožití 
svátků vánočních, ať Vánoce naplní naše srd-
ce a naše domovy světlem radosti a do nové-
ho roku 2020 hodně štěstí, zdraví, pohody, 
lásky a spokojenosti. Budeme se těšit na Vaší 
účast na další akci a to je již 19. ročník Koš-
tu slivovice, který se bude konat v sobotu 
7. 3. 2020 v sále obecní hospody.

Výbor ČZS Vážany nad Litavou


