Vážanský

94
ZPRAVODAJ OBCE VÁŽANY NAD LITAVOU • 12/2021
V tomto čísle jsou uvedeny články a informace
od prosince 2020 do prosince 2021.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po roce dostáváte do
rukou další výtisk zpravodaje „Vážanský hlásek“, ve
kterém najdete informace
a komentáře k dění v naší
obci od prosince 2020 do
prosince 2021.
Letošní rok bohužel naIng. Václav Matyáš
vázal na covidovou zátěž
roku loňského a začínající
podzim a blížící se zima jen stupňuje nepříjemnou skutečnost jeho dalšího výskytu.
Zejména z tohoto důvodu bylo i u nás na obci
omezeno rozšířené organizování rozličných kulturních, sportovních a společenských akcí. Akce
konané v minulých letech se co do počtu redukovaly pouze na ty nejhlavnější, jako jsou HODY
a KOŠT. Nebylo možné pořádat například Obecní
ples nebo Dětský den a ani jsme si netroufali obnovit přípravy na plánovaný Sjezd rodáků. Přes

všechna omezení a zákazy jsme se přece jen
mohli sejít třeba na Drakiádě, Lampionovém průvodu anebo na koncertu J. Helána.
Do příštího roku lze těžko co plánovat. Zcela
určitě nebude pořádán Obecní ples či Sjezd rodáků, avšak na organizaci Koštu slivovice 2022 se
naši zahrádkáři připravují. Stejně tak uvažujeme
na zastupitelstvu obce o pořádání akce HODY
2022. Toto je zatím hrubý obrys co do pořádání
společenských a kulturních akcí…, no, neklesejme na mysli, ještě uvidíme.
Co se týká obnovy a rozvoje majetku obce,
tak na tomto poli se držíme nastavené strategie.
Stále usilujeme o opravu MŠ, a to jak jejího zateplení, nové fasády a modernizace kotelny, tak
i opravy střechy s instalací FVE. Na opravu střechy budeme znovu žádat o dotaci a rovněž tak
i na zateplení, a to hned v prvním pol. r. 2022.
Dalším problémovým objektem je tzv. sociálka,
kde bude bezpodmínečně nutné provést v příštím roce opravy nákladem do 0,5 mio. Kč, a to

alespoň opravu střechy. Na další úpravy si bude
muset sociálka z mnoha objektivních, ale i ryze
subjektivních důvodů ještě počkat.
MŠ a sociálka jsou však objekty a investice
do nich, které můžeme nazvat běžnými. Oproti skládce v lokalitě „Ve Žlebu“ se zde jedná
o standardní kroky a postupy pro realizaci jejich
obnovy. Avšak lokalita „Ve Žlebu“, to je těžce vybojovaný a nakonec draze vykoupený kus našeho katastru, který nás bude stát ještě velké úsilí,
abychom celou lokalitu sanovali, odvodnili a zrekultivovali do podoby řádného krajinného prvku,
navazujícího na svoje okolí a nenásilně zapadajícího do krajiny. Právě touto záležitostí se zaobíráme v poslední době ponejvíce, protože abychom
zde mohli začít poničenou a nebezpečnou oblast
rekultivovat, musíme nejen jednat s úřady, ale
i přesvědčovat zatvrzelé vlastníky (naštěstí se
nyní jedná již jen o jednoho ze všech dotčených
vlastníků sousedních pozemků skládky, který
nechce uznat společenskou prospěšnost věci 
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a nehodlá pro dobro většiny ustoupit ze svých
osobních nároků) k prodeji znehodnocených
částí jejich pozemků. Cenu za znehodnocený
pozemek nabízíme v plné aktuální tržní ceně
kvalitní neznehodnocené orné půdy, tj. korektních 35 Kč/m2 (nechceme kupčit a handlovat,
jak je příznačné pro spekulanty s pozemky,
chceme rychlý výkup pro rychlý postup v celém procesu obnovy krajiny). Teprve až budou
všechny znehodnocené části pozemků vykoupeny, bude možno žádat o stavební povolení
a celá akce se rozeběhne. Předpokládejme, že
ve střednědobém časovém horizontu bychom
mohli na skládce opět zahlédnout nákladní
auta, buldozery a těžkou techniku, tentokrát
však s cílem úplně jiným, než měl původní
majitel. S cílem obnovy poničené krajiny, její
stabilizaci a zajištění tolik potřebné bezpečnosti v katastru naší obce. Málokdo si dovede představit tu nekonečnou mravenčí práci, se kterou
se strategie procesu obnovy krajiny tvoří. Probíhají jednání na MěÚ Slavkov u Brna, právní
porady a návazné schůzky na KÚ JMK, kde se
nám postupně daří získávat důvěra úředníků
a souhlasná stanoviska pro započetí prací. Proces příprav na rekultivaci má několik etap, přičemž jsme už zahájili rozpracováním prováděcí studie (právě na jejím základě nyní jednáme
s úřady), dále bude na začátku roku 2022 následovat výběrové řízení na provedení projektové
dokumentace a výběrové řízení na dodavatele
stavby. Jsem rád, že na zasedání zastupitelstva
obce, které se konalo letos v sále dolní hospody
za velké účasti občanů, jsme v naprosté shodě
odsouhlasili nákup pozemků od spolku Bike
Park a vykoupení znehodnocených částí okolních pozemků od jejich jednotlivých vlastníků.
V rámci zastupitelstva obce, které v této věci
rozhodlo jednomyslně, to bereme jako jednoznačné souznění drtivé většiny vážanských

občanů, se kterým sice nemusí být všichni ztotožněni, ale v případě, že by měl někdo snahu
zpochybňovat toto schválené usnesení ZO, jednalo by se v podstatě o porušování zásad demokracie, na kterých je založena nejen obecní
samospráva naší obce, ale i samotné zřízení
naší republiky. V takovém případě by se dalo
hovořit o úmyslném poškozování obce (potažmo jejích občanů) a bránění jejímu rozvoji, což
bychom neváhali řešit všemi dostupnými právními prostředky. Těleso skládky se v dolní části
stále posunuje! Vznikají zde nové pukliny, takže není možno celou věc nesmyslně oddalovat
a ustupovat subjektům, které nám budou chtít
„házet klacky pod nohy“ a svým chováním
vše obstruovat, protože zde hrozí další sesuvy
půdy, které sebou nesou zcela jasné nepříznivé
následky pro všechny občany, které je třeba sanačními opatřeními chránit.
Já osobně vkládám do celé věci mnoho
energie. Chtěl bych dotáhnout započatou věc
do zdárného konce a to tak, aby obec měla
ve svém katastru překrásné a upravené místo
se zelení, s možností sportu a s nádhernou
vyhlídkou do krajiny a ne neutěšenou skládku
zeminy, jak je tomu nyní.
Co se týká ekonomiky a hospodaření v naší
obci, tak na obecních účtech máme narůstající finanční polštář, aktuálně ve výši 9 mio. Kč.
Rozpočet obce na r. 2022 bude však muset
respektovat zvýšení cen energií, bude počítat
s příspěvkem na připravované investice pro
vybudování svazkové školy a s dalšími navýšeními provozních nákladů. Přesto ale půjdeme
dál cestou v duchu oprav a zvelebování obecního majetku a získávání dotací pro realizace
plánovaných investic.
V polovině příštího roku očekáváme realizaci ještě jedné dlouho očekávané investice
od společnosti Povodí Moravy, a.s., kterou je

revitalizace dolního poldru. Vyjednávání probíhala dlouhé roky a já bych zde chtěl velmi
poděkovat M. Žampachovi (představitel našeho rybářského spolku) a P. Kučerovi (rodák
a soukromý zemědělec, hospodařící v našem
katastru) za jejich pomoc při působení na vedení Povodí Moravy, a.s., za Petrův přínos v podobě umožnění uložení odtěženého sedimentu a za Mirkovu záštitu provozování poldru
ve stejném duchu jak bývalo v dobách nedávno
minulých.
Vážení občané, současná doba je plná zvratů, určitých pochyb a obav z dalšího bytí. Já při
diskuzích s Vámi, kdy se potkáváme na obci,
často zmiňuji výhodu naší obecní komunity,
určitou jistotu v daný řád, který je zde zaveden a starou pravdu říkající, že na vesnicích se
vždy lidé uživí snáze, než ve městech.
Přeji Vám do nového roku hodně zdraví,
ke kterému patří i zdravá mysl. Přál bych si
rovněž i Vaši víru v konání zastupitelstva naší
obce, které se snaží rozhodovat proobčansky
a neodbývá jakékoli racionální náměty přicházející z Vašich řad. Proto také najdete v tomto
čísle hlásku jednoduchou anketu, ve které můžete anonymně, ale klidně i pod vlastním jménem, vyjádřit svoje názory nejen na současné
dění a rozvoj obce, ale i Vaše přání, co byste
chtěli zlepšit a kam by se podle Vás měla obec
více směrovat. Vašimi náměty se bude zastupitelstvo obce zabývat a nevylučuje se jejich
zařazení do plánu realizace změn v naší obci.
Závěrem si dovolím popřát radostné prožití
vánočních svátků, naprostou pohodu v období
od Vánoc až do Silvestra a do nového roku spokojenost s žitím v naší obci a dobré mezilidské
vztahy.
Těším se na další spolupráci v příštím roce.
Jsem zde pro Vás!
Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Vážany n. Lit.
Usnesení z jednání Zastupitelstva
obce Vážany nad Litavou, č. 16/2020
ze dne 2. 12. 2020

ZO schvaluje:
(5.) rozpočtové provizorium na rok 2021,
viz příloha, které se stává nedílnou součástí
tohoto zápisu 16. ZZO 2020
(6.) střednědobý výhled rozpočtu Obce Vážany nad Litavou, dle výše uvedených částek, kdy
tento zůstává vyvěšen na úřední desce do doby
schválení dalšího výhledu rozpočtu obce.
(8.) Rozpočet MŠ Vážany nad Litavou na r.
2021 se změnou ve výnosových a nákladových
položkách. Příspěvek od zřizovatele se mění
na 495.000,- Kč a v souvislosti s tím se snižují náklady na účtu 501 - spotřeba materiálu
na 395.508,- Kč a na účtu 511 - oprava a udržování na 70.000,- Kč a dále Střednědobý výhled
rozpočtu MŠ Vážany nad Litavou, který bude
upraven dle změn Rozpočtu MŠ 2021. Rozpočet MŠ na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu MŠ se stávají nedílnou součástí tohoto
zápisu 16. ZZO 2020.
(9.1a) pronájem pozemku parc. č. 266/2
o výměře 149 m2 paní N. B., bytem Vážany nad
Litavou za cenu 52 Kč.
(9.1b) pronájem pozemku parc. č. 262/2

o výměře 82 m2 panu D. K., bytem Vážany nad
Litavou za cenu 29 Kč.
(9.1c) pronájem pozemku parc. č. 404 o výměře 1268 m2 manželům D., bytem Vážany
nad Litavou za cenu 444 Kč.
(9.1d) pronájem pozemku parc. č. 263/2
o výměře 37 m2 panu M. K., bytem Vážany nad
Litavou za cenu 13 Kč.
(9.1e) pronájem pozemku parc. č. 269/2
o výměře 153 m2 paní T. V., bytem Vážany nad
Litavou za cenu 54 Kč.
(9.1f) pronájem části pozemku parc. č. 2096
o výměře ca 1000 m2 panu J. P., bytem Vážany
nad Litavou za cenu 350 Kč.
(9.1g) pronájem části pozemku parc. č.
265/2 výměře ca 113 m2 L. M., bytem Vážany
nad Litavou za cenu 40 Kč.
(9.1h) pronájem části pozemku parc. č.
264/2 výměře ca 38 m2 panu J. F., bytem Vážany nad Litavou za cenu 14 Kč.
(9.1ch) pronájem části pozemku parc. č.
268/2 výměře ca 99 m2 paní H. K., bytem Slavkov u Brna za cenu 35 Kč.
(9.2) pronájem pozemků parc. č. 1033/32
o výměře 3 226 m2 a parc. č. 1033/34 o výměře
891 m2 panu P. P., bytem Vážany nad Litavou
za cenu 1.441 Kč.
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(9.3) pronájem pozemků parc. č. 1737/1
o výměře cca 360 m2 panu M. S., bytem Vážany
nad Litavou za cenu 126 Kč.
(10.1) podpis Smlouvy o poskytnutí dotace č.
JMK067604/20/OKH, ve výši 70.000 Kč, z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Obnova vybavení školní jídelny“ v roce 2020.
(10.2) podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-001030061483/001-ADSG – stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kabel NN
Gottwald 195“, se společností E.ON Distribuce,
a.s., na pozemku obce parc. č. 1781.
(10.3) úplatný převod předmětných pozemků parc. č. 50/2 a části pozemku parc. č. 53/3
(nově dle GP č. 644-20066/2020 parc. č. 53/11)
při budově sociálky do vlastnictví obce.
(10.4) podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR-001030056278/001-ENGB – stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit. kabel NN
Hradil“, se společností E.ON Distribuce, a.s.,
na pozemku obce parc. č. 2096.
(10.5) podpis dotační smlouvy mezi Obcí
Vážany nad Litavou a FC Vážany nad Litavou.
Výše dotace pro FC Vážany nad Litavou činí
50.000 Kč na činnost v r. 2020.
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(11.2a) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č.
1033/20.
(11.2b) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc.
č. 1033/23.
(11.2c) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č.
1033/17.
(11.3) vyvěšení záměru na prodej pozemků
parc. č. 2040, 2041 a 2042.
(14.1) pro vypracování projektové dokumentace na opravu budovy MŠ variantu B studie firmy Petit atelier.
ZO bere na vědomí:
(4.1) rozpočtové opatření č. 5 ze dne 23. 9.
2020, které se stává nedílnou součástí tohoto
zápisu ZZO.
(4.2) rozpočtové opatření č. 6 ze dne 30. 10.
2020, které se stává nedílnou součástí tohoto
zápisu ZZO.
(4.3) rozpočtové opatření č. 7 ze dne 27. 11.
2020, které se stává nedílnou součástí tohoto
zápisu ZZO.
(7.) nařízení inventarizace majetku k 31. 12.
2020 a složení inventarizačních komisí, a to:
Předsedkyně komise pro inventarizaci majetku obce Mgr. A. Pišová, členové Ing. Jaroslav
Řezáč a K. Škraňka, přičemž inventarizace
skladu a materiálu se zúčastní P. Hégr. Inventarizace staveb, movitých věcí a pozemků se
zúčastní H. Urbanová.
Předseda komise pro inventarizaci u příspěvkové organizace Mgr. A. Pišová, členové
Ing. J. Řezáč, R. Němcová, E. Matušů, H. Štanglová a M. Jašíčková.
(12.) výplaty odměn výborů – kontrolního,
finančního a pro kulturu a školství ve výši
8.000 Kč/výbor, které budou rozděleny dle
určení a odůvodnění předsedy výboru a vyplacena jako odměna jednotlivým členům výborů
v prosinci 2020.
(13.a) opravu administrativní chyby při zápisu ze ZZO o schválení podpisu smlouvy s firmou RESPONO, a.s. ze dne 28. 2. 2020, kde
je uvedeno číslo 17030190 namísto správného
čísla 17090190.
(13.b) jednotlivé zprávy předsedů výborů
a ukládá jim vedení evidence případů a výsledků kontrol v osobní archivační složce.
Zprávy kontrolního a finančního výboru,
zpráva předsedy výboru pro životní prostředí a zpráva inventurní komise v MŠ se stávají
nedílnou součástí zápisu tohoto ZZO. Zároveň
bere na vědomí žádost Mgr. A. Pišové o přešetření mimořádné inventury, viz písemná
žádost ZO, která se stává nedílnou součástí
zápisu ZZO.
(14.2) účast obce Vážany n/Lit., při budování spolkové ZŠ ve Slavkově u Brna. Dále svoji
účast v nově, za tímto účelem vzniklém, DSO
a financování podílu obce, které bude předloženo ve smluvním ujednání ke schválení.
(14.4) zrušení všech plánovaných akcí minimálně do konce roku 2020.
(14.5) návrh na přijetí daru ve výši 70.000 Kč
od neregistrovaného subjektu – spolku rybářů
Vážany nad Litavou. Podmínkou převzetí daru
je souhlas majoritní skupiny členů spolku,
který bude zaprotokolován a bude doložen výsledek hlasování z jednání rybářského spolku.
Případ se odkládá na r. 2021.
ZO pověřuje:
(9.4) starostu obce sjednáním schůzky

se zájemcem na pronájem obecní hospody
ve věci jednání o podmínkách nájmu.
ZO neschvaluje:
(11.1) pořízení změny územního plánu
Obce Vážany nad Litavou.
(11.5) vybudování komunikace za humny
a odkoupení potřebných přilehlých pozemků.
(11.6) finanční podporu pro Oblastní charitu
Rajhrad v celkové výši 21.600 Kč
(14.3) nákup Vážanského mlýna na přebudování objektu pro seniorské bydlení.
ZO přesunuje:
(11.4) řešení prodeje pozemku parc. č. 2031
a 2032 na další konané ZZO s tím, že do této
doby bude provedeno zaměření těchto pozemků a určení, zda jsou pozemky ještě vhodné
k výstavbě garáží vzhledem k terénu a okolnímu prostředí.

Usnesení z jednání Zastupitelstva
obce Vážany nad Litavou, č. 17/2021
ze dne 13. 1. 2021

ZO schvaluje:
Vytvoření dobrovolného svazku obcí
Dr. Václava Kounice a schvaluje předloženou
smlouvu o jeho vytvoření a stanovy.

Usnesení z jednání Zastupitelstva
obce Vážany nad Litavou, č. 18/2021
ze dne 17. 2. 2021

ZO schvaluje:
(5.) návrh rozpočtu na r. 2021, dle výše uvedených paragrafů a částek, s těmito změnami:
Ve výdajích v paragrafu 2219, položka 6121 se
navyšuje původní částka 300.000 Kč o částku
100.000 Kč na částku 400.000 Kč. V příjmech
stejnou částku, tj. 100.000 Kč navýšení na položce 8115 (třída 8 – financování a saldo). Dále
z důvodu překlepu v paragrafu 4356, položka
5321se navyšuje částka 17.700 Kč na 17.800 Kč.
Vyrovnání rozpočtu bude ve výši 100 Kč řešeno opět navýšením na položce 8115 (třída 8
– financování a saldo). Současně je schváleno
poskytnutí dotací spolkům, takto: TJ Vážany
n/L. – 100 tis. Kč, ŘKF – 25 tis. Kč, SDH – 20
tis. Kč. Případné další fin. příspěvky na činnost spolků budou poskytovány formou darů.
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 se po schválení na ZZO stává rozpočtem obce na rok 2021.
(6.) rozpočet sociálního fondu na r. 2021.
(7.) střednědobý výhled rozpočtu Obce Vážany nad Litavou, dle výše uvedených částek, kdy
tento bude vyvěšen na úřední desce do doby
schválení dalšího výhledu rozpočtu obce.
(9.) rozdělení hospodářského výsledku MŠ
Vážany nad Litavou. Dokument se stává nedílnou součástí tohoto zápisu ZZO.
(10.1a) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č.
1033/14 a parc. č. 1033/45.
(10.1b) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc.
č. 1033/37.
(10.1c) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č.
1033/43.
(10.1d) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc.
č. 1033/31.
(10.1e) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č.
1033/44.
(10.2) prodej pozemků parc. č. 2040, 2041,
2042, 2031 a 2032 na výstavbu garáží, všem
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za jednotnou cenu pozemku, ve výši 17.000 Kč,
níže uvedeným zájemcům:
pozemek parc. č. 2040 paní H.
pozemek parc. č. 2041 panu K.
pozemek parc. č. 2042 panu F.
pozemek parc. č. 2031 panu B.
pozemek parc. č. 2032 paní G.
(13.2) zavedení příspěvku na provoz ČOV
pro majitele nebytově užívaných budov s plochou větší, než 100 m2, a to ve výši 11,63 Kč/
m2/rok. Na platbu příspěvku na provoz ČOV
bude mezi obcí a majitelem dotyčné nemovitosti uzavřena smlouva.
(16.) aktualizaci interní směrnice č. 1/2017
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
a to bod č. 4 (kategorie veřejných zakázek)
přičemž do kategorie č. I by spadaly zakázky
do 99.999 Kč a do kategorie č. II. zakázky od
100.000 Kč do 599.999 Kč a dále v bodě č. 5. citace: Zadávání zakázky schvaluje starosta, popř.
místostarosta a dává vždy na vědomí zastupitelstvu obce a v bodě č. 6 doplnění citace: Seznam
obeslaných dodavatelů připravují společně starosta obce se zastupiteli obce a zadání zakázky
připravují společně starosta obce se zastupiteli
obce. Bod 7.1 doplnění: Seznam obeslaných
dodavatelů připravují společně starosta obce se
zastupiteli obce. Bod 7.3: Zadavatel ustanoví komisi, která musí mít nejméně 4 členy.
ZO bere na vědomí:
(4.) rozpočtové opatření č. 8 ze dne 28. 12.
2020, které se stává nedílnou součástí tohoto
zápisu ZZO.
(8.) zprávu o provedené inventarizaci majetku Obce Vážany nad Litavou k 31. 12. 2020,
s ohledem na prohlášení inventarizační komise,
ve složení Mgr. Anna Pišová, pan Karel Škraňka a Ing. Jaroslav Řezáč, spolu s pracovníkem
hmotně odpovědným za inventarizovaný majetek, paní Hanou Urbanovou a panem Petrem
Hégrem odpovědným pracovníkem za sklad, že
inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
a podle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a plánem, k provedení inventarizace, schváleného na zasedání ZO
Vážany nad Litavou dne 2. 12. 2020.
(10.3) vyvěšení záměru na pronájem části
pozemku parc. č. 638/6.
(12.) zprávu předsedy komise, určené k inventuře v MŠ na znehodnocené potraviny, která se stává nedílnou součástí zápisu.
(13.1) aktivitu obce při hledání zdrojů pro
navýšení příjmů v oblastech:
- případné zvýšení nájmů o 10%, nájemníkům
na polním mlatě a na ocelokolně, od r. 2022,
- navýšení koeficientu na daň z nemovitosti,
v souvislosti s nově vydanou OZV, od r. 2022,
- případné zvýšení poplatku za nakládání
s odpady, v souvislosti s nově vydanou OZV,
od r. 2022.
(14.) podané informace k novému zákonu
o odpadech a akceptuje skutečnost o potřebě
provedení změny obecně závazné vyhlášky
o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství, a to nejpozději do konce r. 2021.
(15.) ustanovení a zřízení komise s pracovním názvem „Skládka v katastru obce Vážany
n/Lit. pro období roků 2021–2022“.
ZO neschvaluje:
(16.) zrušení interní směrnice č. 1/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
(17.) připojení naší obce dne 10. 3. 2021
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
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Usnesení z mimořádného jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou,
č. 19/2021 ze dne 3. 3. 2021

ZO schvaluje:
4a) souhlas s vytvořením Dobrovolného
svazku obcí Dr. Václava Kounice.
4b) souhlas se vstupem obce Vážany nad
Litavou do Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice.
4c) souhlas s podáním návrhu na zápis Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice
do rejstříku svazků obcí vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82 Brno, oprávněnou osobou,
kterou je Bc. Michal Boudný, starosta města
Slavkov u Brna.

Usnesení z mimořádného jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou,
č. 20/2021 ze dne 7. 4. 2021

ZO schvaluje:
4a) zakoupení pozemku parc. č. 1854/1
od Bike Park, z.s.
4b) podpis kupní smlouvy mezi Obcí Vážany nad Litavou (IČ: 00368725) a Bike Park, z.s.
(IČ: 02182700) na zakoupení pozemku parc. č.
1854/1 za cenu 6,9 mio. Kč.
4c) na základě indikativní nabídky od KB,
a.s. uzavření smlouvy o úvěru ve výši 7 mio. Kč.
5) dodavatele firmu VYSKOČIL RP s. r. o. IČ:
25336878 na vybudování nového chodníku v obci
od RD RD č. p. 71 k RD č. p. 284, s podmínkou
snížení ceny za již vykonané zemní práce.

Usnesení z jednání Zastupitelstva
obce Vážany nad Litavou, č. 21/2021
ze dne 16. 4. 2021

ZO schvaluje a
4) souhlasí s podáním investičního záměru
„Obec Vážany nad Litavou – Oprava střechy
MŠ“ do výzvy VPS – 228 – 3 – 2021 Ministerstva
financí, podprogram 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí a potvrzuje, že má dostatek finančních prostředků
na zajištění vlastního financování.

Usnesení z jednání Zastupitelstva
obce Vážany nad Litavou, č. 22/2021
ze dne 28. 4. 2021

ZO schvaluje:
(5.2) účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Vážany n/Lit. k datu 31. 12. 2020, s ohledem 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.
(6.) Řád veřejného pohřebiště obce Vážany
n/Lit.
(7.) přistoupení obce k Paktu starostů a primátorů týkající se otázek klimatu a energetiky
a pověřuje starostu obce podpisem formuláře
o přistoupení.
(8.1a) podpis Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vážany n/
Lit. 2021 s TJ Vážany nad Litavou ve výši
100.000 Kč.
(8.1b) podpis Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vážany n/Lit.
2021 s Římskokatolickou farností Vážany nad
Litavou ve výši 25.000 Kč.
(8.1c) podpis Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vážany n/Lit.
2021 s SDH Vážany n/Lit. ve výši 20.000 Kč.

(8.1d) podpis Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vážany n/
Lit. 2021 s FC Vážany nad Litavou ve výši
200.000 Kč.
(8.3) za účelem profinancování investiční
akce „ Nákup pozemku p.č. 1854/1 zapsaného na LV č.1092 pro obec a k.ú. Vážany nad
Litavou.“, přijetí investičního municipálního
úvěru od Komerční banky, a.s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07,
IČ: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1360. Úvěr ve výši 6 900 000 Kč, splatnost úvěru 31. 12. 2031, úroková sazba bude
odpovídat součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,40 % p. a. z jistiny Úvěru. Zastupitelstvo dále schvaluje uzavření této smlouvy
o úvěru reg.č. 99029232429 v předloženém
znění.“
(8.4a) podpis nájemní smlouvy č. 31N21/58
s SPÚ (IČ: 01312774) na část pozemku parc. č.
53/3 za celkový roční nájem 7.596 Kč.
(8.4b) podpis dohody o zaplacení úhrady
za užívání nemovité věci č. 31N21/58 tedy
pozemku parc. č. 53/3 zpětně od 21. 12. 2017
do 4. 5. 2021 v celkové výši 9002 Kč.
(9.1) pronájem části pozemku parc. č. 638/6
vedle objektu polního mlatu o výměře ca 1 225
m2 panu Davidu Nakládalovi za cenu 500 Kč
ročně. ZO současně pověřuje starostu obce
přípravou a podpisem nájemní smlouvy.
(9.2) prodej pozemků parc. č. 2040 a 2031
na výstavbu garáží za jednotnou cenu pozemku ve výši 17.000 Kč těmto zájemcům: Pozemek parc. č. 2040 panu Kameníkovi a pozemek parc. č. 2031 manž. Novotným.
(9.4a) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č.
1033/22 a 1033/38.
(9.4b) podpis dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného pozemku parc. č.
1033/10 a 1033/46.
(9.6) zpevnění části pozemku parc. č. 11/4
navazující na pozemek parc. č. 76 na náklady
manželů Novotných.
(9.8) finanční dar ve výši 5.000 Kč pro LINKU BEZPEČÍ.
(11.3) provedení celého původně zamýšleného díla oprav chodníků v obci a současně
schvaluje podpis smlouvy o dílo č. SO-01042021 za podmínek rozdělení platby za celé
dílo takto: Částku 484 tis. Kč (vč. DPH) v letošním roce po dokončení díla, vč. zálohy
ve výši 200 tis. Kč při podpisu smlouvy a zbytek ve výši 433,3 tis. Kč (po zaokrouhlení a vč.
DPH) do 31. 3. 2022.
ZO deleguje:
(11.1) v souladu s ustanovením § 84, odst.
2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, Ing. Jaroslava
Řezáče jako zástupce a pana Karla Škraňku
jako náhradníka tohoto zástupce pro případ
jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění, k zastupování Obce Vážany nad Litavou
na valné hromadě akciové společnosti RESPONO, a.s. IČ 49435612, která se bude konat dne
22. 6. 2021.
(11.2) v souladu s ustanovením § 84, odst.
2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, Ing. Václava
Matyáše jako zástupce a Ing. Jaroslava Řezáče
jako náhradníka tohoto zástupce pro případ
jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění, k zastupování Obce Vážany nad Litavou
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na valných hromadách společnosti Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s., IČ 49454587, konaných v průběhu rok 2021.
ZO bere na vědomí:
(4.1) rozpočtové opatření č. 1 ze dne 9. 3.
2021, které se stává nedílnou součástí tohoto
zápisu ZZO.
(4.2) rozpočtové opatření č. 2 ze dne 31. 3.
2021, které se stává nedílnou součástí tohoto
zápisu ZZO.
(5.1) zprávu o provedené inventarizaci MŠ
k 31. 12. 2020, s ohledem na prohlášení inventarizační komise, ve složení Mgr. A. Pišová, Ing. J. Řezáč, R. Němcová, E. Matušů a H.
Štanglová, že inventarizace byla provedena
v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků, a s plánem k provedení inventarizace, schváleného
na ZZO Vážany nad Litavou dne 18. 11. 2020.
(8.2) podpis nájemní smlouvy na pozemky sportovního areálu parc. č. 502/2, 2074/3,
2075/1, 2075/2, 2077 a 2079 za celkový roční
nájem 1.500 Kč, s příspěvkem na pokrytí spotřeby el. energie ve výši 2.500 Kč.
(9.3) doručené žádostí, přičemž v případě
realizace změny ÚPO, bude vytipovaná lokalita zahrnuta do jedné z požadovaných změn.
Následně bude vydán záměr obce na prodej
pozemků na výstavby garáží.
(9.7) žádost pana M. Gottwalda a navrhuje
vykonat místní šetření za účasti stavebníka
a zastupitelů obce, vč. stavebníkem předložení
projektu na vybudování komunikace.
(9.9) žádost pí. M. Letecké a pověřuje starostu se započetím jednání s úřady a projektantem pro změnu ÚPO.
(10.) jednotlivé zprávy předsedů výborů
a ukládá předsedům výborů vedení evidence
případů a výsledků kontrol v osobní archivační
složce. Zpráva finančního výboru se stává nedílnou součástí zápisu.
(11.4) výzvu ze strany obce k bratrům Hložkovým pro písemné podání jejich požadavků
na projednání na ZZO.
(11.5) zaslání třetí výzvy Ing. Jiřímu Hložkovi k dodržení dohodnutého ujednání vedoucího ku prospěchu obce Vážany n/Lit. a jejich
občanů.
(11.6) informaci o kauze Ing. Hradila.
(11.7) svolání jednání k nastavení transparentní a aktivní spolupráce mezi obcí, HS
a mysliveckého spolku z obce Vážany n/Lit.,
a to za účasti zástupců všech uvedených stran.
ZO neschvaluje:
(9.5) vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 220/1.

Usnesení z jednání Zastupitelstva
obce Vážany nad Litavou, č. 23/2021
ze dne 30. 6. 2021

ZO schvaluje:
(5.) střednědobý výhled rozpočtu Obce
Vážany nad Litavou, dle výše uvedených částek, kdy tento bude vyvěšen na úřední desce,
do doby schválení dalšího výhledu rozpočtu
obce.
(6.) účetní závěrku obce Vážany nad Litavou, za r. 2020, v plném rozsahu.
(7.) Toto projednání se uzavírá vyjádřením
dle § 17 odst. 7 zák. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění platných předpisů
takto:
ZO schvaluje závěrečný účet obce a souhla-
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sí s celoročním hospodařením obce za r. 2020
bez výhrad.
(8.1) příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dále stavební zákon), schvaluje na základě § 44 stavebního zákona pořízení Změny č.1 ÚP Obce Vážany nad Litavou,
spočívající v následujících dílčích změnách:
Změna využití plochy pro výstavbu garáží
u ČOV, a to 6–7 garáží, parc. č. 1017/2
Změna využití plochy Zo na plochu Br –
parc. č. 1761 výměnou za část zastavitelné plochy ke zrušení B1 (vlastníkem Obec Vážany
n/L.)
Změny využití plochy Zo na plochu Br parc. č. 1249 (část pozemku ca 2 000 m2 při
zastavěném území) výměnou za část zastavitelné plochy ke zrušení B1 (vlastníkem Obec
Vážany n/L.)
Změna využití plochy Zs na plochu Rch –
celé území od parc. č. 1501 až k parc. č. 1558
Změna využití plochy Zo na plochu Rv, případně Zk – mezi poldrem a dolní části skládky
(území znehodnocené sesuvem skládky)
Občané, kteří dali podnět na změnu ÚP
Obce Vážany n/Lit., se budou dobrovolně finančně podílet poměrnou částí na platbě změny ÚP Obce.
(8.2) za pověřeného zastupitele při projednání Změny č. 1 ÚP Obce Vážany nad Litavou
starostu obce Ing. Václava Matyáše.
(10.) úhradu ročního vkladu Dobrovolnému svazku obcí Dr. Václava Kounice ve výši
28.500 Kč a dále schvaluje mimořádný vklad
(investiční příspěvek) ve výši 166.000 Kč.
(11.1) podpis Smlouvy o poskytnutí dotace
č. JMK070776/21/ORR, ve výši 250.000,- Kč,
z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu
rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok
2021.
(11.2) podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PR001030063149/016- ENGB – stavbu realizovanou pod názvem „Vážany n.L., VN+TS+NN
lok. zahrady + obec“, se společností EG.D, a.
s., na pozemcích obce parc. č.: 1246, 1268/1,
1563, 1747, 1748, 2085, 2086, 2093, 2148,
330/1.
(11.3) podpis smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě – stavbu
realizovanou pod názvem „Dálkový kabel Milešovice“, se společností VIVO CONNECTION,
spol. s.r.o., na pozemcích obce parc. č.: 2108,
2138, 1853, 2109, 2110, 2113, 2115, 1868.
(12.) na základě výběrového řízení dodavatele, pana Ladislava Poláška, Zahradní 338,
Šaratice, na obnovu I. etapy VO v obci Vážany
nad Litavou.
(13.1) prodej pozemku parc. č. 2032 na výstavbu garáže, za jednotnou cenu pozemku
ve výši 17.000 Kč uvedenému zájemci panu A. L.
(13.2) finanční podporu pro Oblastní charitu Hodonín v celkové výši 5 000 Kč
(13.5) prodej části pozemku parc. č. 1747
na vybudování kioskové trafostanice, za cenu
500 Kč za m2 uvedenému zájemci společnosti
EG.D, a.s.
(13.6) paní J. S. jako nového nájemníka
na provoz Dolní hospody, za podmínek dle nájemní smlouvy a pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem nájemní smlouvy.
(15.5) finanční dar obce Vážany n/Lit. obcím postiženým tornádem ve výši 100 tis. Kč,
a to formou neinvestičního příspěvku na DSO

ŽlaP. Vybraná částka bude rozdělena na 5
stejných dílů a částky budou zaslány na transparentní účty postižených obcí s výpisem,
od které obce z DSO ŽlaP a jakou částkou byly
postižené obce obdarovány.
ZO bere na vědomí:
(4.1) rozpočtové opatření č. 3 ze dne 20. 4.
2021, které se stává nedílnou součástí tohoto
zápisu ZZO.
(4.2) rozpočtové opatření č. 4 ze dne 12. 5.
2021, které se stává nedílnou součástí tohoto
zápisu ZZO.
(4.3) rozpočtové opatření č. 5 ze dne 30. 6.
2021, které se stává nedílnou součástí tohoto
zápisu ZZO.
(9.) Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2020.
(13.3) informaci o naplňování usnesení č.
13.2, schváleného na 18. ZZO, dne 17. 2. 2021
a očekává opětovné (tentokrát pravděpodobně
osobní) oslovení bratří H., kteří na smlouvy
doposud nereagovali.
(13.4) žádost paní D. R., ale neshledává
možné umístění trampolíny vzhledem k bezpečnosti na jiném místě na sportovišti. V dané
lokalitě není vhodnější místo pro umístění
trampolíny.
(14.) jednotlivé zprávy předsedů výborů
a ukládá předsedům výborů vedení evidence
případů a výsledků kontrol v osobní archivační
složce.
(15.1) informaci k odkupu částí znehodnocených pozemků okolo pozemku Bike Park
(v budoucím vlastnictví Obce Vážany n/Lit.)
a okolo pozemků obce v lokalitě Ve žlebu.
(15.2) informaci starosty obce, ve které sděluje veřejnosti, že na obecním webu je k dispozici nová aplikace, tzv. Rozklikávací rozpočet,
která transparentně v číslech a grafech předkládá občanům obrázek o aktuálním a historickém hospodaření naší obce.
(15.3) informaci o pořádání akce HODY
2021 v obci Vážany n/Lit.
(15.4) názor občanů ve věci vysypaného
betonového odpadu před vchod budovy OÚ
Vážany n/Lit.
ZO neschvaluje:
(15.6) žádost pana M. G. na vybudování příjezdové cesty k rekreačnímu objektu „Za humny“, která bude vybudována za použití asfaltového recyklátu, který by svým složením neměl
znehodnocovat pozemky k cestě přilehlé.

Usnesení z jednání Zastupitelstva
obce Vážany nad Litavou, č. 24/2021
ze dne 22. 9. 2021

ZO schvaluje:
(7.1) obsah Změny č. 1 územního plánu
Vážany nad Litavou, uvedený níže:
1) Pozemek parc. č. 1017/2 – změna využití
plochy Zu – zeleň sídelní na plochu pro výstavbu garáží u ČOV (plocha pro cca 6–7 garáží)
2) Pozemek parc. č. 1761 – změna využití
plochy Zs – sady, zahrady na ploch Br – bydlení v rodinných domech.
3) Část pozemku parc. č. 1249 (cca 2000 m2
při zastavěném území) – změna využití plochy
Zo – orná půda na plochu Br – bydlení v rodinných domech
4) Z důvodu vymezení nových zastavitelných ploch v bodech 2. a 3. dojde ke zrušení
zastavitelné plochy B1/Br – bydlení v rodinných domech (parc. č. 1033/32)
5) Celé území od pozemku parc. č. 1501 až
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k pozemku parc. č. 1558 – změna využití plochy Zs – sady, zahrady na plochu Rch – rodinná rekreace
6) Území mezi poldrem (poldr na pozemcích parc. č. 1858, 1859, 1860) a dolní části
plochy Zk – zeleň krajinná (pozemky parc.
č. 1854/3, 1854/2, 1855, 1853) a plochy RV –
venkovní zařízení pro sport a rekreaci (parc.
č. 1854/1, 1852) – změna využití plochy Zo –
orná půda na plochu Rv – venkovní zařízení
pro sport a rekreaci, případně Zk – zeleň krajinná. Jedná se převážně o území znehodnocené sesuvem zeminy.
(8.1) na základě výběrového řízení dodavatele, VIA Consult a.s., nám. Svobody 527,
739 61 Třinec, IČ 25084275, na Administraci
veřejných zakázek „Zpracování projektové
dokumentace Rekultivace lokality Ve Žlebu,
Vážany nad Litavou a Realizace rekultivačních
prací lokality Ve Žlebu, Vážany nad Litavou“.
(8.2) na základě výběrového řízení dodavatele, PROENVAS s.r.o., Občanská 116/18,
710 00 Ostrava, IČ 06969119, na Zpracování
studie „Využití území – Lokalita Ve Žlebu
v obci Vážany nad Litavou“.
(9.1) podpis Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku JHM STR21/48417, ve výši
150.000 Kč, Nadace ČEZ.
(9.2) podpis Smlouvy o poskytnutí části výtěžku veřejné sbírky ve výši 112.000 Kč k úhradě lanové rampy v obci Vážany nad Litavou.
(10.4) finanční podporu Asociace rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
na spolufinancování klubové činnosti a sociálních služeb na příspěvek ve výši 3.000 Kč.
(10.5) ukončení nájemní smlouvy dolní hospody k datu 30. 9. 2021 dohodou.
ZO stanovuje:
(7.2) že změna ÚPO č. 1 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a následujících
stavebního zákona.
ZO bere na vědomí:
(10.1) výsledek z jednání na MěÚ Slavkov
u Brna – stavebním odboru stran budování
zpevněné příjezdové cesty k rekreačnímu objektu „Za humny“ ve vlastnictví pana M. G.
(10.3) finanční podporu akce Charity Day
ve výši 3.000 Kč
(10.6) žádost pana Vl. Š. na změnu územního plánu obce Vážany nad Litavou.
(10.7) žádost pana J. H. na změnu územního plánu obce Vážany nad Litavou.
(10.8) žádost pana I. K. na odkup části obecního pozemku parc. č. 1563.
(11.) zprávu předsedkyně výboru pro kulturu a školství.
(12.1) informace a fakta k pozemkům
Ve Žlebu a schvaluje návrh procesu, vedoucímu k odkupu znehodnocených částí pozemků
okolo bývalého pozemku Bike Park, z.s. a okolo pozemků obce v lokalitě Ve Žlebu a započetí
dalšího kola jednání s vlastníky pozemků.
(12.2) informaci o naplňování usnesení č.
13.2, schváleného na 18. ZO dne 17. 2. 2021.
ZO vydává:
(5.) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021,
kterou se zruší některé Obecně závazné vyhlášky, a to č. 1/2002, 2/2002, 2/2004 a 6/2004.
(6.) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021
o stanovení koeficientu ve výši 1,5 pro výpočet
daně z nemovitých věcí.
ZO neschvaluje:
(10.2) finanční podporu pro NAŠE ODPADKY v celkové výši 4.500 Kč
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Usnesení z jednání Zastupitelstva
obce Vážany nad Litavou, č. 25/2021
ze dne 24. 11. 2021

ZO schvaluje:
(5.) rozpočtové provizorium na rok 2022,
viz příloha, která se stává nedílnou součástí
tohoto zápisu 25. ZZO 2021.
(7.) rozpočet MŠ Vážany nad Litavou na r.
2022, dle výnosových a nákladových položek.
Rozpočet MŠ na rok 2022 se stává nedílnou
součástí tohoto zápisu 25. ZZO 2021.
(8.) pronájem jedné části ocelokolny o výměře 35 m2 panu D. N. za cenu 1.500 Kč ročně.
(9.) Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou č. 3/2021 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(10.1) příspěvek ve výši 2.000 Kč na podporu činnosti Českého svazu včelařů, z. s., Křenovice.
(10.2) příspěvek na činnost MAS na 15 Kč
na občana.
(11.1) podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, č.: PR-001030069935/001-SITL – stavbu realizovanou pod názvem „Vážany n.L., smyčka NN
Stuchlík“, se společností EG. D, a.s.., na pozemku obce parc. č.: 1563.
(11.2) podpis Smlouvy o poskytnutí dotace
č. JMK073003/21/OKH, ve výši 1.500.000 Kč,
z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Odkoupení pozemku s terénní
úpravou ohrožující okolní pozemky sesuvem
půdy“.
(11.3) podpis Smlouvy o poskytnutí dotace
č. JMK073303/21/OKH pro MŠ Vážany nad

Litavou, ve výši 100 000 Kč, z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Veselá
školka šikovným dětem“.
(11.4) podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, č.: PR-001030069816/002-ENGB – stavbu realizovanou pod názvem „Vážany n.L., kabel NN
Kumičák“, se společností EG. D, a.s.., na pozemku obce parc. č.: 1563.
(11.5) Kupní smlouvu č.: 13032021 na pozemek parc. č. 1747/2 o výměře 33 m2 v k. ú. Vážany nad Litavou za celkovou cenu 16.500 Kč.
(11.6) podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, č.: PR-001030072630/001-EZAS – stavbu realizovanou pod názvem „Vážany n.L., kab. Smyčka
NN Šíchová“, se společností EG. D, a.s.., na pozemku obce parc. č.: 1563.
(11.7) podání žádosti o dotaci z programu
MMR na investiční akci „Stavební úpravy mateřské školy Vážany nad Litavou“, z podprogramu DT117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Zastupitelstvo obce schvaluje závazek spolufinancování investiční akce min. ve výši 20 %
celkových způsobilých nákladů akce dle investičního záměru a dle podmínek výše uvedeného podprogramu.
ZO bere na vědomí:
(4.1) rozpočtové opatření č. 7 ze dne 24.
9. 2021, které je uveřejněno na úřední desce
obce.
(4.2) rozpočtové opatření č. 8 ze dne 22.
10. 2021, které je uveřejněno na úřední desce
obce.
(4.3) rozpočtové opatření č. 9 ze dne 19. 11.
2021, které je uveřejněno na úřední desce obce.

(6.) nařízení inventarizace majetku k 31. 12.
2021 a složení inventarizačních komisí, a to:
Předsedkyně komise pro inventarizaci majetku obce Mgr. A. Pišová, členové Ing. J. Řezáč
a pan K. Škraňka, přičemž inventarizace skladu a materiálu se zúčastní pan P. Hégr. Inventarizace staveb, movitých věcí a pozemků se
zúčastní paní H. Urbanová.
Předsedou komise pro inventarizaci u příspěvkové organizace MŠ Vážany n/Lit. je pan
K. Škraňka, členové paní E. Matušů a paní H.
Štanglová.
(11.8) cenovou nabídku firmy Petit atelier,
s.r.o, IČ: 03787907 a uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace pro podání
žádosti o dotaci a dokumentaci pro výběr zhotovitele.
(11.9) podpis Smlouvy o poskytnutí poradenských a konzultačních služeb se společností PROENVAS s.r.o., Občanská 1116/18,
710 00 Ostrava, IČ: 06969119.
(12.) jednotlivé zprávy předsedů výborů
a ukládá předsedům výborů vedení evidence
případů a výsledků kontrol v obdržené archivační složce. Zpráva kontrolního výboru a výboru pro kulturu a školství se stávají nedílnou
součástí zápisu tohoto ZZO.
(13.1) navýšení finančního příspěvku
obcí do Fondu IDS pro rok 2022 ze současných 50 Kč na 100 Kč na jednoho obyvatele
za rok.
(13.2) Návrh rozpočtu na DSO Dr. Václava
Kounice na r. 2022, Střednědobý výhled DSO
Dr. Václava Kounice na r. 2023–2025, investiční příspěvek ve výši 540.000 Kč a členský příspěvek ve výši 14.800 Kč.

Buďte vidět – přežijete!
„Vidět a být viděn“
je základní pravidlo
bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti a v noci platí
dvojnásob. Řidiči,
kteří zranili chodce,
se shodují na tom,
že ho neviděli vůbec
nebo příliš pozdě.
Mezi
nejzranitelnější
účastníky
silničního provozu
patří bezpochyby chodci!
Jako nejúčinnější prevenci nehod chodců
považují policisté výchovu k obezřetnosti
a rozvaze při pohybu v silničním provozu a respektování pravidel přednosti tramvají před
chodci. Viditelnost chodců lze zvýšit pomocí
vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků z fluorescenčních materiálů, které zvyšují
světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují
tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce
nebo cyklistu zaznamenat. Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla
a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Reflexní materiály výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. Člověk
oblečený do oděvu s reflexními prvky je pro
řidiče viditelný již na 200 metrů. Oproti tomu
bílá barva je pak vidět na 3x kratší vzdálenost
a tmavá barva dokonce ještě na 10x kratší

vzdálenost. Přičemž právě vzdálenost vozidla
od chodce je tím rozhodujícím kritériem, které
ovlivní rozhodování i reakce řidiče.
Podle tabulky můžeme vidět, že pokud
máme tmavé oblečení, jsme vidět na pouhých
18 metrů, červené oblečení na 24 metrů, žluté
oblečení na 37 metrů a u bílého oblečení jsme
vidět na 55 metrů. Pokud na sobě budeme mít
nějaký reflexní prvek, budeme vidět až na 200
metrů. Následná přímka nám ukazuje, jak
zareaguje řidič od okamžiku, kdy zahlédne
chodce do okamžiku dokončení úhybného
manévru.
Tři základní rady pro zvýšení viditelnosti:
Používejte reflexní a fluorescenční materiály
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a kombinujte je, budete dobře vidět za světla
i za tmy
Reflexní předměty umístěte nejlépe ke konci rukávů, blízko ke kolenům a do úrovně pasu
(cyklisté také na přilbu a jízdní kolo).
Dětem pořiďte oblečení, školní brašny a doplňky opatřené reflexními a fluorescenčními
bezpečnostními prvky.
Reflexní a fluorescentní předměty nejsou
drahé. Například nejrůznější nášivky, nažehlovací obrázky, samolepky, přívěšky, pásky
na ruce a jiné, můžete zakoupit například
v obchodech se sportovním vybavením nebo
v galanteriích.
Převzato z webu BESIP

Vážanský hlásek • 12/2021

Ve Žlebu (skládka)
Příběh o Žlebu chcete-li skládce, začal již
v roce 2005, kdy na obec přišel motokrosový
závodník TH, který koupil pozemky ve Žlebu
a chce zde postavit motokrosovou trať. V té
době se dělala komplexní pozemková úprava
a územní plán obce, takže tento požadavek
byl do těchto materiálu začleněn a později i
schválen. Jenže přišel rok 2007 a na pozemky
ve Žlebu se začalo navážet. Navážet se začaly
Královopolské tunely, jejichž investorem bylo
ŘSD ČR, která je státní příspěvková organizace
Ministerstva dopravy ČR. Když se na to obec
ptala pracovníků úřadu ve Slavkově u Brna,
nikdo nedokázal obci odpovědět. Obec sepsala
petici, byla zde televize, byl zde tehdejší předseda vlády, tehdejší hejtman a navážení vesele
pokračovalo dál a dopadlo to tak, jak dopadlo

tzn. na katastru obce je skládka, která se dokonce posouvá a blíží se k Poldru I. Po mnoha
úskalích se před třemi roky podařilo obci to,
že se na skládku přestalo navážet. Vyvstala
otázka co s tím? Pan podnikatel TH měl představu, že bude navážet dál. Tomu chtěla obec
zabránit. Obec po zralé úvaze tuto skládku za
6,9 mil. Kč odkoupila s tím, že zde vznikne
krajinářský prvek. Na skládku se byl podívat i
současný hejtman JMK, který obci přislíbil finanční pomoc ve výši 1,5 mil. Kč, kterou obec
skutečně obdržela. Obec tedy postupně zpracovává příslušné dokumenty, chystá hydrogeologický průzkum, úpravu územního plánu,
dopad na životní prostředí, jedná s úřady, aby
se nic nepodcenilo, zaměřuje pozemky, které
nejsou ve vlastnictví obce, ale na tyto pozemky

Současný stav

se skládka sesunula, chystá smlouvy na odkup
těchto znehodnocených pozemků. Je to běh
na dlouhou trať. Jenže co čert nechtěl, našel se
občan obce Vážany nad Litavou (tak se tento
občan tituluje), který dělá všechno proto, aby
to nešlo. Chodí po úřadech a radí úředníkům,
jak to mají dělat. Zde by se mohla položit otázka – kde byl tento občan obce Vážany nad Litavou, když se zde naváželo a co proti tomu
udělal?
Přesto věřím, že zde vznikne krásný krajinářský prvek, kam budeme moci chodit na
procházky do přírody.
Přeji všem VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK 2022.
Ing. Jaroslav Řezáč
místostarosta obce

Jak by místo mohlo v budoucnu vypadat

Péče o životní prostředí – další výsadba stromů
Naše obec investuje každoročně do obnovy
krajiny a letošní rok nebyl výjimkou.
Po vytvoření zelené zóny v lokalitě Náloch,
výsadbách stromů dětských alejí a po výsadbě
obecního sadu byla na řadě obnova třešňové
aleje kolem cesty na Kobeřice.
V létě jsme požádali o dotaci u ČEZ Nadace a získali jsme 150 tis. Kč. Objednali jsme
na úpravu terénu těžké mulčovací zařízení,
které připravilo prostor pro výsadbu. Následně Ing. Petr Klíma provedl na přelomu měsíců
listopad a prosinec výsadbu 45 ks nových stromů – krásných a již poměrně vzrostlých třešní. Podařilo se nainstalovat i drátěné oplocení
u každého stromu, takže budou lépe odolávat
nájezdům srnců a okusů zajíců. Celkové finanční náklady do obnovy třešňové aleje jsou
na částce ca 215 tis. Kč.
Alej bude za pár roků dalším hojně navštěvovaným místem za účelem procházek, jízd na kolech a výprav za třešněmi (a těch tam bude…).
Komentář: Ing. Václav Matyáš

Nově vysazená třešňová alej

Český zahrádkářský svaz Vážany nad Litavou
Rok 2021 pomalu končí a my
se rozhlédneme co nám tento rok
přinesl nebo spíš vzal.
Z důvodu epidemie CIVID-19
nám vzal především to, že jsme
museli zrušit dvě naplánované
akce, které pořádáme pravidelně
a to Košt slivovice a Vánoční koncert.
Přesto zahrádkáři nezaháleli. Uskutečni-

la se výroční členská schůze v režimu PER
ROLLAM (bez osobní účasti – pouze písemně),
pečujeme o naši lípu, která na jaře prošla prořezem, navštěvujeme naše jubilanty. V červnu,
kdy část území jižní Moravy zasáhlo ničivé
tornádo, odeslali zahrádkáři finanční pomoc,
6 500,- Kč, vinaři, p. Poláchovi z obce Hrušky,
okr. Břeclav, na obnovu vinice.
Koncem roku obdržel každý člen stolní ka-
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lendář se zahrádkářskou tématikou. Co si přát:
zahrádky jsou poryté, zazimované, listí pohrabané, česnek zasazený.
Výbor ČZS Vážany nad Litavou přeje všem
svým členům a všem občanům obce krásné
a klidné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví, štěstí, úspěchu a pohody v novém roce
2022.
Za výbor ČZS Ing. Jaroslav Řezáč
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„Šmejdi“ – stále aktuální téma
Dovolím si k danému tématu krátký komentář a upozornění, že okolo nás se stále ještě
pohybují lidé, kteří upřednostňují svůj vlastní
profit nad všeobecnou morálku naší společnosti.
Čeho jsou takoví lidé schopni, se dozvídáme
z různých médií a nemůžeme uvěřit jejich promyšleným a nemorálním praktikám.
Nejznámější „šmejdovství“ je u nás spojováno s prodejem super kvalitního kuchyňského
vybavení, různých vysavačů, dále se změnami
v pojištění a také se změnami dodavatelů plynu a elektrické energie.
Za svoje působení ve funkci starosty jsem
byl mnohokrát osloven občany, kteří podepsali
nevýhodné smlouvy a několik málo okamžiků
poté mi volali s požadavkem o posouzení dané
situace a s žádostí o pomoc. Člověk, který je
„napálen“, je ze svého unáhleného činu vět-

šinou otřesen a zklamán sám sebou, přičemž
o celé věci nerad hovoří. Toto je však třeba
v dané chvíli překonat. Je důležité jednat okamžitě, aby se mohla celá smluvní transakce zavčas negovat a zabránilo se finančním ztrátám.
V dnešní době jsme v naší obci už vymýtili
tzv. „podomní prodej“. Ten je u nás zakázán
obecně závaznou vyhláškou a zastupitelstvo obce, které ji před několika roky uvedlo
v platnost, tímto chrání Vás, občany naší obce.
Přesto se však stále najdou spekulanti, kteří to
zkouší dál. Kupčení s energiemi není ojedinělým jevem.
Ke „šmejdovství“ se také dají připodobnit
většinou opakující se nabídky na odkupy pozemků. Na tyto nabídky, a to ať přijdou od kohokoli, je třeba reagovat s rozmyslem a následnou jistotou, že je Vám nabídnuta korektní
a v dané chvíli aktuální cena.

Aktuální ceny k většině výše zmíněným
zájmovým oblastem spekulantů můžete konzultovat na našem Obecním úřadě, abyste měli
jistotu, že Vám není nabízena např. značně
podhodnocená výkupní cena pozemku (v praxi mnohdy i o více jak 50% z ceny aktuální).
Toto se bohužel dělo i u nás v naší obci a je
škoda, že nepoučení vlastníci půdy přicházeli
o značné finanční částky. Spekulanti se zaměřují zejména na starší spoluobčany, lidi v momentální nouzi a na ty, kteří nemají možnost
dostat se k informacím a tudíž nemají o aktuálních cenách žádného povědomí.
V záležitosti rad a konzultací o cenách
za energie, za pojištění majetku a zejména
o cenách pozemků v našem katastru se na mne
nebo na místostarostu můžete kdykoli obrátit.
Ostych ať jde stranou, jedná se o Vaše peníze.
Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Údržba na obci a naše pracovní skupina pod obcí
v roce 2021
Pracovní skupina v naší obci je neodmyslitelnou součástí každodenního dění. Do její
náplně patří ponejvíce údržba zeleně a obecního majetku, úklidové práce a stálá dispozice
našim občanům.
Složení pracovní skupiny k 1. 12. 2021:
Stálí pracovníci: Zdeněk Novotný, Petr Hégr
Výpomoc: Jiřina Janečková, Milan Bulva
Hlavní činnosti:
• úklidy odpadkových košů a u všech kontejnerů 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 (min. 1x
měsíčně),
• sečení trávy (3–5x ročně a dle potřeby),
• sečení sadů a travních velkoplošných pozemků,
• p álení a ukládání bioodpadu (4x ročně a dle
potřeby),
• k ompletní zametání chodníků a komunikací, vč. odstranění plevelů (1–2x ročně),
• p letí záhonů a údržba okrasných ploch
v obci,
• s ezonní kácení a prořez stromů, úklid dřeva,
• s ezonní odvozy vaků s listím,
• o bnova a údržba zeleně, vč. výsadby a dosadby stromů,
• v ýsadba nových stromů a zeleně,
•u
 držování prostředí okolo pomníku padlých,

• a mnoho dalších věcí po celé obci a v jejím
katastru.
Obecní pracovníci zajišťují pořádek na obci
a v jejím okolí, vypomáhají také (zejména starším občanům) s vyřešením jejich požadavků
stran úklidu veřejného prostranství či odvozu
nepotřebných předmětů do sběrného dvora.
Vzhledem k neustálému rozšiřování zkulturněných ploch v naší obci je počet pracovníků na hraně zvládnutelnosti objemu práce,
kterou je třeba během roku zvládnout.
Proto občané, kteří si pravidelně uklízí své
okolí, předzahrádky svých domů, chodníky
a komunikace před domy, jsou velkými pomocníky našich pracovníků a patří jim za to
velký dík.
Komentář. Ing. Václav Matyáš

Kanalizační systém v naší obci
Obec Vážany nad Litavou provozuje přes
10 km smíšené kanalizace. Kanalizační systém
zahrnuje rovněž místní čistírnu odpadních
vod (ČOV), kterou nám provozuje společnost
INSTA, s. r. o.
Splašky z RD a dalších objektů napojených
na kanalizaci jsou společně se srážkovými
vodami odváděny na ČOV. Odpadní voda prochází nejprve mechanickým stupněm čištění
(lapák štěrku, česle, lapák písku a primární sedimentace tuků) a poté biologickým stupněm
(aktivace), který je doplněn separačním krokem, tj. sedimentací, kde dochází k oddělení
biomasy od vyčištěné odpadní vody. Jakmile
kvalita vody splňuje požadavky na vypouštění,
je následně vypuštěna do řeky Litavy.
Splaškové vody nebo také splašky, jsou odpadní vody z domácností a sociálních zařízení.
Mezi splašky se řadí odpadní vody z kuchyní,
toalet a koupelen. Mezi splašky nepatří odpadní vody průmyslové a vody využívané pro čištění dopravní a zemědělské techniky!
Srážkové vody jsou dešťovou vodou stéka-

jící do kanalizace nejen ze zpevněných ploch,
ale i ze střech nemovitostí přímo napojených
na obecní kanalizaci, které nám svým průtokem přes ČOV objemově i nákladově zatěžují
její provoz. Je to daň z využívání takto zavedeného smíšeného systému kanalizace, který je
ovšem naopak co se týče jeho pořízení a provozu podstatně ekonomičtější než kanalizace
oddělující srážkové a splaškové vody a v rámci
naší obce je to ve své podstatě dáno historicky
již od doby jejího pořízení, kdy o její konečné
podobě rozhodlo tehdejší zastupitelstvo obce.
Za využívání kanalizačního systému platí
občané a podnikající subjekty na ni napojené
tzv. stočné. Cena stočného je odvislá od jejího
schválení zastupitelstvem obce. V aktuální
době atakuje v některých městech a obcích
hranici až 1,7 tis. Kč/občana. U nás je to s výjimkou dětí do 6 let částka 1 tis. Kč/občana
a zvýšení poplatku nechystáme.
V letošním roce schválilo zastupitelstvo
obce začít vybírat i zákonem daný poplatek
za odvod a čištění srážkové vody vúsťující
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do kanalizace ze staveb, které nejsou určeny k bydlení, a to ve výši necelých 12 Kč/m2
a pouze z budov s půdorysem nad 100 m2 prokazatelně napojených na obecní kanalizaci.

„Krmení“ potkanů obilím
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Naše obec monitoruje postupně jednotlivé
úseky kanalizační sítě a rozhoduje o nutnosti případných oprav. Naštěstí, i přes značné
stáří naší kanalizace se tato nachází ve stavu
s prognózou využitelnosti dalších 35–40 let.
Zatím nejhorším monitorovaným úsekem kanalizace je její větev za dolní hospodou, v přilehlých zahradách, která bude v případě havárie vyžadovat generální opravu nebo rovnou
výměnu. Ostatní (ty monitorované) úseky jsou
funkčně plně vyhovující.
Obec vytváří v ročním rozpočtu vždy rezervu ve výši 50 tis. Kč na případné nenadálé
opravy technologií na ČOV.
Nákladově stojí naši obec provoz ČOV
a údržba kanalizace částku v letošním roce
přesahující 830 tis. Kč. Obec letos doplácela
na provoz ČOV více jak 200 tis. Kč.
Jednou z dalších nákladových položek
na údržbu kanalizace je i deratizace. Tu nám
provádí firma Pařez, s.r.o. Letos jsme zaznamenali nezvykle vysoký výskyt potkanů, což je
zřejmé jak z vyššího počtu odebraných nástrah
s jedem, tak je to vidět i na vyhrabaných norách
v trávnících před mnoha RD a také na několika
propadených chodnících a místech, kde vedou
kanalizační přípojky k jednotlivým RD.
Fotografie, která je přiložena k tomuto článku ukazuje jednu z forem, jak byli rozmnožení
hlodavci roznášející různé nemoci po naší obci
v letošním létě přikrmováni produkty zemědělské prvovýroby!
Komentář: Ing. Václav Matyáš

Co nepatří do kanalizace a k čemu
slouží

K čemu slouží kanalizace?
Kanalizace slouží k odvedení odpadní vody
z domácností nebo průmyslových objektů
na čistírnu odpadních vod, kde je vyčištěna
a opět vrácena do přírody. Součástí kanalizačních systémů jsou čerpací stanice, které pomáhají dopravit odpadní vodu i z míst, odkud to
nejde samospádem.
Co škodí kanalizaci?
Umíte si představit, co dokáží způsobit pevné látky nebo zbytky potravin na čerpadlech
čerpacích stanic nebo na samotných čistírnách
odpadních vod? Např. plasty, hadry, hygienické potřeby? Nebo kosti, pecky, slupky od ovoce a zeleniny?
A víte, co dokáží tuky v kanalizaci?
Kromě toho, že zanáší čerpadla a mechanickou technologii na čistírnách, usazují se
i v samotném kanalizačním potrubí a zmenšují průtok odpadních vod. Možná se zeptáte,
zda byste tedy nemohli potraviny rozmělnit
v tzv. „drtiči kuchyňského odpadu“, a pak je
vypustit do kanalizace. Bohužel, rozmělněné potraviny způsobují na kanalizaci stejný
problém jako nerozmělněné. V mnohých
případech ještě horší, neboť mají, stejně
jako tuky, tendenci se usazovat. Pevné látky
a zbytky potravin, včetně těch rozmělněných v drtiči kuchyňského odpadu, nejsou

považovány za odpadní vodu nýbrž za odpad a do kanalizace nesmí být vypouštěny!
Co ještě nepatří do kanalizace?
Dále do kanalizace nesmí být vypouštěny,
kromě jiných, látky ohrožující zdraví, zapáchající nebo infekční. To jsou např. léky, barvy,
rozpouštědla, ředidla, mazadla, oleje, benzín
a jiné ropné látky, zbytky čisticích prostředků,
hnojiva, zemědělské produkty, pesticidy, jedy,
žíraviny (kyseliny a hydroxidy), látky hořlavé,
těkavé a výbušné, látky radioaktivní, infekční
a karcinogenní, kejda nebo močůvka z chovu
zvířectva.
Kam tedy s tím?
Pevné látky, včetně hygienických potřeb,
patří do kontejnerů a popelnic na směsný komunální odpad. Zbytky jídel, ovoce, zeleniny
a produkty z drtičů kuchyňského odpadu patří
do nádob pro bioodpad nebo do kontejnerů
na směsný odpad. Tuky a oleje slijte vychladlé
do nádoby a odvezte do nádoby k tomu určené.
V obci je několik sběrných míst, kam všechny
tyto odpady můžete odkládat. Nepoužité léky
odevzdejte v lékárnách do nádob, které jsou
zde nachystané. Chemikálie a další nebezpečné látky je vždy nutné odvézt na sběrný dvůr,
který je ve Slavkově u Brna.
POMOZTE CHRÁNIT KANALIZAČNÍ SYSTÉMY A PŘEDCHÁZET TAK JEJICH HAVÁRIÍM SVÝM ZODPOVĚDNÝM CHOVÁNÍM.
Ing. Jaroslav Řezáč

Odpady v naší obci
I. Obecně:

II. Opady v naší obci:
horším možným způsob nakládání s odpaOdpady vznikají prakticky při veškeré lidské
Od letošního roku se městům a obcím prodem, jelikož se jedná o plýtvání využitelnými
činnosti. Vznikají v průmyslu, stavebnictví, zesurovinami.
dražil svoz SKO a zejména jeho skládkování.
Zvyšování poplatků za nakládání s odpady
Cena za jednu tunu uloženého odpadu letos
mědělství, dopravě a při běžném životě člověa skládkování dopadá postupně na rozpočty
vystoupala až na 800 Kč. Do roku 2030 se částka ve společnosti. Zejména komunální odpady
obcí, které měly povinnost do konce tohoto
jsou produktem všech obyvatel. Kvůli svým
ka ještě vyšplhá až na 1.850 Kč/t a následovat
roku vydat nové obecně závazné vyhlášky.
specifickým vlastnostem a různému riziku
bude konec skládkování.
Nová OZV v naší obci řešila pouze nutné legisohrožení životního prostředí vyžaduje každý
Snahou novelizace zákona o odpadech je
tok odpadů specifické nakládání. Základní prapostupné snižování skládkování, které je nejlativní změny. Neřešila poplatek, který zůstává 
vidla pro nakládání s odpady jsou
stanovena zákonem č. 541/2020
Sb., o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy.
Cíle pro nakládání s odpady
a opatření pro jejich dosažení jsou
stanoveny Plánem odpadového
hospodářství České republiky (POH
ČR). Jeho plnění je vyhodnocováno
prostřednictvím Hodnotících zpráv.
S Plánem odpadového hospodářství ČR musí být v souladu také plány odpadového hospodářství krajů.
Za účelem pravidelného vyhodnocení odpadového hospodářství,
a pro získání podkladů pro správní
a kontrolní činnost, je v odpadovém hospodářství vedena evidence
odpadů, umožňující v souladu s evropskými předpisy získat podrobné
informace o produkci a nakládání
s odpady. Získané informace jsou
důležitým podkladem pro další
strategické plánování v oblasti odpadového hospodářství, oběhového
hospodářství a legislativní činnost
Ministerstva životního prostředí.
Odkaz na informace o odpadech a třídění: https://www.samosebou.cz/trideni-a-recyklace/

Jak správně třídit odpady
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ve výši 600 Kč na občana od 7 let věku a výše.
Termíny svozů SKO zůstávají také stejné, tj. 1x
za 14 dní.
Novinkou, zavedenou v r. 2022, bude hned
v I. pol. roku tzv. statické vážení SKO, které
nám zajistí 100% přehled o hmotnosti odváženého komunálního odpadu při každém svozu.
Následně, nejdříve však od II. pol., budeme
pokračovat detailnějším zaměřením se na svoz
SKO, a to dynamickým vážením, které přesně
určí kolik kg je svezeno z jednotlivých domů.
Od r. 2023 bychom na základě zjištěných dat
z r. 2022 rádi zavedli motivační systém s cílem
dosažení co nejnižší hmotnosti vyprodukovaného SKO v obci.
V naší obci jsou dvě sběrná „hnízda“
na plast, sklo a papír (za pomníkem u zastávky
a u dolní hospody). Dále je zde jedno sběrné
„polohnízdo“ (u lípy) a nadstandardní počet
kontejnerů na bioodpad, rozmístěných po celé
obci (a to nepočítám před nedávnem rozdané
kompostéry o objemu 1 tis. litrů). Dobře nám
funguje sběrný dvůr u MŠ na č. p. 20 a za pomníkem máme kontejner na textil a nádobu
na kuchyňské oleje.

Od r. 2022 zvažujeme možnost zavedení
ukládání malého množství stavební suti (určeno pro malé stavební akce v domácnostech,
ca 1 - 2 kolečka), do přistaveného kontejneru.
Toto budeme projednávat na únorovém zasedání ZO.
Jsem přesvědčen, že stran vypořádání se
s odpady je naše obec dostatečně vybavena.
Rozmístění nádob na veškeré odpady je dostatečné a v komfortních vzdálenostech od domů.
Zde bych však chtěl apelovat na všechny občany, abychom si v našich hnízdech nevytvářeli
smetiště, a to např. vhazováním celých, nerozložených papírových krabic do kontejneru,
nemluvě o kontejneru na textil, kde je jasně
napsáno, že se má vhazovat textil vypraný
a zabalený a ne ho nechávat pohozený u kontejneru na dešti. Kontejnery na bioodpad jsou
pro plnění upravené biomasy a ne pro dlouhé
nerozstříhané větve a bioodpad u kontejnerů
v plastových pytlech, tak ten tam v této zabalené podobě vůbec nepatří! Někdy to u kontejnerů vypadá jako smetiště uprostřed obce
a ne jako spořádané sběrné hnízdo, určené pro
třídění odpadů.

V r. 2022 bychom se mohli polepšit, a to jak
ve třídění SKO, tak i v udržování pořádku. Dopředně děkuji všem, kteří doposud nad pořádkem u kontejnerů neuvažovali…

Závěrem desatero pro třídění:

Existuje hned několik důvodů, proč třídit
odpad. Správné třídění má totiž význam nejen
ekologický, ale také ekonomický. Mezi nejdůležitější argumenty, proč třídit odpad, bezesporu patří:
1. zákonná povinnost (§ 12 zákona č. 185/2001
Sb.),
2. zlepšení životního prostředí,
3. šetření přírodních zdrojů surovin a energie,
4. snížení zdravotního rizika expozicí nebezpečných látek,
5. opětovné použití odpadových materiálů,
6. zmenšení množství odpadů na skládkách,
7. šetření lesů a zlepšení čerstvého vzduchu,
8. finanční úspora za odvoz odpadu,
9. podpora recyklované výroby,
10. občanská zodpovědnost.
Zpracoval: Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Obecní knihovna
ve Vážanech nad Litavou
v roce 2021
Obecní knihovna ve
Vážanech nad Litavou
byla v roce 2021 značně
omezena na svých aktivitách covidem-19. V době
„lockdownu“ byla spolu
s ostatními institucemi
uzavřena. Čtenářům byl však zajištěn aspoň
donos knih do domu, čehož i několik běžných návštěvníků knihovny využilo. Ihned
jak to bylo možné, tak se knihovna (v květnu
2021) opět otevřela pro veřejnost. Byť za jistých omezení.
V letošním roce se nám podařilo zrealizovat 5. ročník přívesnického tábora. Uskutečnil se v termínu 19.–23. července 2021.
Knihovna se spolu s VKŠ Vážany nad Litavou
spolupodílela především na venkovních aktivitách. Jarní výšlap, Podzimní procházka
po obci či Odpoledne s koňmi.
Co se týče knižního fondu, tak ten průběžně doplňujeme a rozšiřujeme. V letošním
roce jsme pořídili 35 nových knih. Získali
jsme i větší dar knih od rodiny z Vážan nad
Litavou, čímž jsme v letošním roce naplnili naše kapacitní možnosti. V roce 2021 se
změnila výše poplatku za členství v knihovně a to z 10 Kč na 100 Kč respektive z 5 Kč
na 50 Kč (děti). Toto zvýšení symbolicky odráží neustále rostoucí ceny knih. V současné
době máme 59 členů. Z toho 8 dětí.
I nadále aktivně spolupracujeme s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově. Probíhá výměnný fond a účastníme se na workshopech
a seminářích, které knihovna pořádá.
Do konce roku 2021 bychom rádi uskutečnili Adventní dílničku v knihovně, Česko
zpívá koledy 2021 a již tradiční Silvestrovské
setkání v Obecní knihovně. Uvidíme, zda
nám to zhoršující se epidemiologická situace
dovolí.
Komentář: BcA, Alena Stříbrná,
knihovnice
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Společenská kronika
Narození

Duben
70 let
75 let
80 let
85 let
89 let

2020
7. 11.
Tereza Vyroubalová
2021
29. 4. Sebastian Jirka
3. 5.
Lucie Dittrichová
3. 6.
Matyáš Soukup
28. 7. Michael Mainuš
17. 10. Laura Pluskalová
16. 11. Olívie Šípková
4. 12. Zara Hloužková

Viktor Wetter
Jiří Tesař
Stanislav Hošek
Marie Horáčková
Radmila Loubalová

Červen
70 let Hana Holubová

Výročí

Diamantová svatba:
20. 9. Anna a Miroslav Moškvanovi

Červenec
75 let Božena Cenková
87 let Leopoldina Michálková
90 let Anna Labrová

Jubilea (70, 75, 80, 85 a více roků věku):

Srpen
70 let
88 let
94 let

Milan Bayer
Václav Matyáš
Marie Kučerová

Únor
75 let
75 let
85 let

Září
70 let
88 let

Rudolf Lábr
Lydie Lelitovská

Leden
86 let Marie Hanáková
88 let František Audy

Jitka Janoušková
Jan Kundera
Anna Gottwaldová

Listopad
70 let Jaroslava Hoffmanová
88 let Jan Dostál
Prosinec
75 let Jana Přerovská
95 let Marie Nádeníčková

Úmrtí
2021
3. 1.
9. 1.
17. 1.
2. 2.
27. 1.
9. 2.
23. 3.
26. 3.
10. 4.
20. 4.
18. 6.
7. 7.
9. 9.
29. 11.

Marie Babušíková (92 let)
Jana Hrabovská (90 let)
Božena Macháčová (87 let)
Pavel Piše (66 let)
Ivanka Cigánková (85 let)
Helena Oujezdská (94 let)
Josef Oujezdský (70 let)
Cyril Krča (86 let)
Marie Novotná (69 let)
Ladislav Fiala (59 let)
Stanislav Kučera (79 let)
Lidmila Kosíková (88 let)
Věra Dobrovolná (91 let)
Věnceslava Fuksová (77 let)

Betlém – jesličky
„Betlém“ nebo též „jesličky“, umělecké vyobrazení znázorňující Svatou rodinu bezprostředně po Ježíšově narození, patří neodmyslitelně k hlavním symbolům Vánoc. Nejstarší
„jesličky“ se nám dochovaly na sarkofázích
z počátku 4. stol., kde se objevuje pouze dítě
Ježíš s dvěma zvířaty. Volek a osel byli uvedeni
do scény na základě spojení zmínky o „jeslích“
v příběhu o Ježíšově narození podle svědectví
Lukášova evangelia (Lk 2,7) s nářkem Boha
u proroka Izaiáše: „Vůl zná svého hospodáře,
osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná,
můj lid je nechápavý“ (Iz 1,3). Ze stejného ob-

dobí máme rovněž vyobrazení jesliček s prvními lidskými postavami. Je pozoruhodné, že
se na nich nachází pouze pastýři a mudrci.
Postava Panny Marie byla připojena až teprve
ve středověku a sv. Josef dokonce ještě později. Živé jesličky, tj. živé znázornění události
Ježíšova narození, uskutečnil poprvé sv. František z Assisi ve vesničce Greccio o Vánocích
roku 1223.
Nejstarší vyobrazení „jesliček“ zřetelně poukazuje na tajemství Vánoc. Narození Božího
Syna je podrobeno přirozeným nezbytnostem.
Nemůže si vybrat čas a nemůže vyčkat na lep-

Pořad bohoslužeb Vážany nad Litavou
Datum

Hodina

24. 12. 2021

Štědrý den

Půlnoční v 19.00 hodin

25. 12. 2021

Boží hod vánoční

v 7.30 hodin

26. 12. 2021

Sv. Štěpán

v 7.30 hodin

1. 1. 2022

Nový rok

v 7.30 hodin

2. 1. 2022

Neděle

v 7.30 hodin

ší situaci. Tohoto Spasitele a Pána nelze nalézt
v královském paláci, ale leží v jeslích ve stáji.
On vstoupil do našeho světa bez jakéhokoliv
privilegia. Přijal lidský životní úděl. Náš úděl
učinil svým údělem. On je na naší straně, On
nás doprovází!
Pastýři a mudrci, v roli reprezentantů celého
lidstva, jsou nám každoročně stavěni před oči
jako příkladné postavy. Radostná zvěst o narození Spasitele světa se obrací jak na prosté
pastýře, tak na vzdělané mudrce. Oni všichni
jsou lidmi, kteří se vyznačují jednak připraveností a vnímavostí pro Boží poselství a jednak
důvěrou v Boží vedení.
Mesiáš – Spasitel, na jehož příchod do světa bylo upozorněno andělem Páně (Lk 2,9-12)
a vyjitím hvězd (Mt 2,2), přišel kvůli všem lidem, aby jim umožnil poznat Boha jako Otce
a aby jim zprostředkoval spásu. Po vzoru pastýřů a mudrců se lidé nesmí nechat odvrátit
od cesty k Němu, ale mají se s vytrvalostí spolehnout na Boží vedení, dokud nedosáhnou cíle.
Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
Cyrilometodějská fakulta Olomouc

Sdružení dobrovolných hasičů ve Vážanech
nad Litavou v roce 2021
Stejně jako všechny ostatní organizace, instituce a především aktivity všeho druhu bylo
i Sdružení dobrovolných hasičů ve Vážanech
nad Litavou v roce 2021 značně omezeno. Celé
jaro bylo ve znamení údržby vozového parku,
techniky a prostor hasičské zbrojnice. Pokud
možno individuálně. „Bezkontaktně“. Výjimkou byl pouze sběr železného šrotu, který pro-

běhl v měsíci dubnu a to především na přání
občanů.
První akcí, kterou jsme po tak dlouhém
„půstu“ spoluorganizovali bylo v pátek 4. června 2021 Sokolské opékání špekáčků pod dozorem hasičů.
Další již tradiční aktivitou SDH ve Vážanech
nad Litavou je Soutěž ve vaření kotlíkových
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gulášů, která se v roce 2021 uskutečnila v sobotu 19. června v prostorech dvora hasičské
zbrojnice ve Vážanech nad Litavou. Pět týmů
se rozhodlo poměřit své síly ve vaření kotlíkových gulášů. A bezmála 50 návštěvníků již
6. ročníku této akce mělo co ochutnávat. Hovězí, segedínský, zvěřinový, krůtí a hovězí speciál byly guláše, které soutěžily nejen o přízeň 
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hostů, ale i poroty, která měla tentokrát velmi
těžké rozhodování. Všechny pokrmy, byly totiž výborné.
Porota však rozhodla takto:
3. místo T.J. Sokol Vážany nad Litavou – hovězí guláš
2. místo Berchtoldi z Buchlovic – hovězí speciál
1. místo SDH Vážany nad Litavou – krůtí guláš
s topinkami
Letní měsíce byly opět ve znamení údržby.
Vozový park, technika, ale i prostory hasičské
zbrojnice potřebují péči a ta se jim také dostala. Postřik dvora, kontrola technického stavu
vozů i techniky, sekání trávy, úklid. To vše členové SDH průběžně vykonávali.
Mladí hasiči opět zahájili svou činnost.
V pátek 8. října 2021 se uskutečnila informač-

ní schůzka k zahájení kroužku Mladý hasič
ve výcvikové místnosti na „hasičce“. Dorazilo
mnoho nových tváří s menšími dětmi. Od pátku 15. října 2021 se opět začali scházet v hasičské výcvikové místnosti děti z naší obce. V letošním roce se kroužku ujali Natálie a Matěj
Beranovi. Oba mají za sebou nemalé úspěchy
v hasičském sportu.
Na prvním setkání s dětmi si sourozenci Beranovi přichystali hasičské vybavení na požární útok. Nejen ti větší si mohli vyzkoušet, jak
se šroubuje savice, připojuje hadice k rozdělovači či běžet k pomyslnému terči a nakonec se
i nechat zasvětit do tajů svinování hadic.
Úvodní hodiny hasičského kroužku se zúčastnili jak děti, které nejsou žádnými nováčky, ale přišli se podívat i menší děti, pro které
byl tento „svět“ něčím novým a dosud nepro-

bádaným. Všechny to však bez rozdílu bavilo.
A to je jistě to nejdůležitější. Věřím, že nám to
situace dovolí a děti se budou moci i se svými instruktory setkávat v pravidelný čas (vždy
v pátek od 16:00 hodin) a získávat zkušenosti
a znalosti v oblasti požárního sportu a ve všem
dalším, co s tímto odvětvím souvisí.
Tradiční lampionový průvod se v letošním
roce uskutečnil v pátek 12. listopadu a náš
sbor aktivně spolupracoval při jeho organizaci
i průvodu samotném. Regulace dopravy a poskytnutí prostor hasičské zbrojnice bylo tím
nejmenším, čím jsme mohli přispět.
SDH Vážany nad Litavou a jeho členové Vám
přejí klidné prožití svátků Vánočních a do Nového roku především zdraví, osobní spokojenost a ochranu sv. Floriána.

naučily mít pohyb rády a vnímaly ho do budoucna jako běžnou součást života.
Do chodu mateřské školy zapojujeme i rodiče dětí. V rámci spolupráce, upevňování přátelských vztahů a přiblížení reálné představy
o chodu mateřské školy jsme realizovali společně s rodiči projekty – Dýňobraní a Drakiádu, kterou jsme si zpříjemnili dobrým bylinkovým čajem a dobrůtkami připravenými dětmi
z MŠ. Další plánované akce jako tvoření lucerniček nebo Mikulášská besídka už nemohla
proběhnout kvůli mimořádným opatřením při
epidemii onemocnění covid-19.
Novinkou v mateřské škole je kroužek ke-

ramiky, který probíhá v rámci provozní doby
MŠ a také Edukativně stimulační skupiny pro
předškoláky, které jsou odloženy vlivem nepříznivé doby na nejbližší možný termín.
Naše školka obdržela dotaci na projekt „Veselá školka šikovným dětem“, který využijeme
na obnovu šatny u předškoláků a modernizaci
třídy Kuřátek. Školka by měla být bezpečným
a komfortním místem, kam každé ráno děti
přichází s úsměvem.
Celý kolektiv školy přeje dětem, rodičům
i ostatním krásný zbytek roku, dobrou náladu
a pevné zdraví.

Komentář: A. Stříbrná

Zprávy z naší MŠ
A jsme zase na začátku…
Školka je pro děti opět otevřená. V tomto
školním roce bylo k předškolnímu vzdělávání
zapsáno 17 nových dětí. Ponechaly jsme rozdělení dětí do tříd podle věku. V jedné třídě
tedy jsou děti od tří do čtyř let věku – Kuřátka,
ve druhé třídě jsou děti ve věku od čtyř do sedmi let - Sovičky. Malé děti vyžadují větší péči
a potřebují individuální přístup a přibývá i dětí
se speciálními a vzdělávacími potřebami. Najít
dobrou asistentku pedagoga je velmi složité,
ale my jsme měly štěstí!
Při plánování vzdělávacího programu
na nový školní rok se vždy snažíme dětem
vstup do školky zpříjemnit, vzdělávací program ozvláštnit, obohatit tak, aby se lišil
od toho předešlého. V tomto školním roce jsme
se zaměřily na pohybovou gramotnost dětí.
MŠ se přihlásila do projektu „Podpora činnosti
sportovních trenérů na MŠ a ZŠ“. Aktivity jsou
zaměřeny hlavně na pohyb dětí. Naším společným cílem bylo motivovat děti k tomu, aby se
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T. J. Sokol Vážany nad Litavou v roce 2021
Aktivity T.J. Sokol Vážany nad Litavou
v první polovině roku 2021 byly bohužel značně poznamenány epidemii nemoci covid-19.
Necvičili jsme. Ostatky jsme neorganizovali.
A koneckonců i spoustu dalších aktivit jsme
museli odložit „na neurčito“.
V pondělí 31. května 2021 jsme se jakožto
členky TJ. Sokol Vážany nad Litavou zúčastnili „Kolečkiády“. První „vlaštovka“ naznačující,
že už se budeme moci hýbat, potkávat a vůbec
se družit.
Byla to akce pořádaná TJ. Sokol Vyškov
v rámci týdne MOVE Week. Sešli jsme se spolu
s dalšími „Sokolíky“ na betonovém hřišti mezi
paneláky na ulici Tyršova ve Vyškově.
Bezmála 30 děti na bruslích, skateboardech, kolech a koloběžkách se utkalo ve dvou
soutěžních disciplínách. Jízda na čas a slalom
se střelbou míčky na terč. Za naši jednotu se
zúčastnili sestry Javůrkovy a Josefína Stříbrná.
Všechny tři neodjely s prázdnou. Markétka J.
získala na in-line bruslích 1. místo ve své kategorii. Karolína J. a Josefína S. získali na in-line
bruslích dělené 1. a 2. místo.
V pátek 4. června 2021 proběhla na hasičské
zbrojnici akce Sokolské opékání špekáčků pod

dozorem hasičů. Počasí nám přálo a vůně ohně
a zvuk reprodukované hudby přilákal bezmála
30 děti a 20 dospělých, kteří v družném hovoru
strávili příjemný podvečer. Děti si mohly vyzkoušet čerstvě posekaný trávník i pozůstatky
hasičského zásahového vozidla.
Dozvuky hodové zábavy. I tak by se dal nazvat koncert Jiřího Helána s Hankou Cvrkalovou a cimbálovou muzikou, který se uskutečnil v sobotu 11. září 2021 na zahrádce Obecní
hospody ve Vážanech nad Litavou. Pro padesát návštěvníků této akce připravili hudebníci
velmi příjemný program, při kterém si mohl
každý zazpívat „tu svou“. Po tombole následovala část koncertu, kterou věnoval mistr Helán
spolu s partnerkou vzpomínkám na hudbu 60.
a 70. let minulého století.
Památný den sokolstva je poctou všem
členům a členkám Sokola, kteří během téměř 160 let existence našeho spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii
a samostatnost. I my ve Vážanech nad Litavou jsme si v pátek 8. října 2021 již po třetí
připomněli Památný den Sokolstva a to položením kytice u pomníku padlých a vyslechnutím krátkého projevu sestry AS k tomuto

významnému dni. Pro účastníky této pietní
akce zazněly i hymny. Česká, slovenská a sokolská.
Ve středu 3. 11. 2021 jsme po více jak roce
opět zahájili pravidelné cvičení s dětmi v sokolovně ve Vážanech nad Litavou. Cvičíme vždy
ve středu od 16.00 do 17.30 hodin (děti 6–14
let) a ve čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin (děti
3–5 let).
V pátek 12. listopadu 2021 se v podvečer
uskutečnil tradiční lampionový průvod obcí.
Sešli jsme se na autobusové zastávce ve Vážanech nad Litavou, odkud jsme vyšli v doprovodu hudby, která se linula z obecního rozhlasu.
Letošní účast nás velmi příjemně překvapila.
Přes 60 dětí i s mohutným doprovodem (zastavili na čísle 190 účastníků celkem). Naši cestu
jsme zakončili u ohňů při opékání špekáčků
na dvoře hasičské zbrojnice.
Do konce roku 2021 bychom ještě rádi uskutečnili akci „Česko zpívá koledy“ na autobusové zastávce ve Vážanech nad Litavou a ve spolupráci s Obecní knihovnou ve Vážanech nad
Litavou a VKŠ Vážany nad Litavou Silvestr
v obecní knihovně 2021.
Za T.J. Sokol Vážany nad Litavou: A. Stříbrná

Fotbalový klub – FC Vážany nad Litavou, z.s.
Důležité změny

Jelikož ne všichni obyvatelé Vážan nad Litavou vědí o důležitých změnách ve vážanském
fotbale, proto si na úvod dovolím pár řádků
věnovat právě těmto změnám. V červenci
roku 2019, se slovy „už je na čase to předat
mladším“ ukončili své dlouholeté působení
ve vedení TJ oddílu kopané - Ludvík Tůma,
Ing. Ladislav Drkal, Karel Škraňka a Hanka Kadrnožková. Touto formou bychom jim chtěli
ještě jednou poděkovat za opravdu dlouholetou a usilovnou práci.
Výbor v tu chvíli zůstal pouze tříčlenný
ve složení Kamil Beneš, Luděk Tůma, Michal
Tůma. Prvotním úkolem bylo rozšířit výbor
alespoň na pět členů. I přesto, že se do takových nevděčných rolí nikomu moc nechce,
tak se nám celkem brzy podařilo sehnat dva
spolehlivé členy. Výbor rozšířili Josef Jochman
a Marek Šiler.
Následně asi v prosinci roku 2019 se zrodila
myšlenka osamostatnit oddíl kopané. Jelikož
jsme v té době vlastně samostatně působili,
ve výboru TJ nebyl nikdo z členů výboru od-

dílu kopané a naopak. Také vzhledem k urychlení administrativních záležitostí a hlavně mít
možnost samostatně rozhodovat nám to přišlo
jako logický a rozumný krok. A tak se 21. 6.
2020 na valné hromadě TJ odhlasovalo rozdělení na dva samostatné subjekty (spolky).
Zůstalo původní TJ a vznikl nový spolek s názvem FC Vážany nad Litavou, z.s. (fotbalový
klub), který převzal veškerou fotbalovou činnost v naší obci.

Hlavní činnost

Našim hlavním cílem je především zapojovat všechny děti do sportovní aktivity a to už
od těch nejmenších 4 letých dětí a rozvíjet
v nich radost z pohybu a radost z kamarádů,
kteří jsou důležitou součástí jak kolektivního
sportování, tak osobního rozvoje. Snažíme se
pro ně vytvářet ty nejkvalitnější podmínky –
udržovat kvalitní zázemí, používat moderní
tréninkové pomůcky ať jsou tréninky bezpečné a pestré, hlavně ať to děti baví a s radostí
se na hřiště vracejí. Dále zajišťujme fungování A týmu mužů, o kterém se dočtete více

Turanj v Kobeřicích – starší přípravka (26. 6. 2021)

informací v článku od trenéra pana Májka.
Kromě zajišťování pravidelných soutěžních
utkání pod FAČR (fotbalová asociace České
republiky), pořádáme turnaje dětí i dospělých. K tomu všemu je zapotřebí nemalých
finančních prostředků, proto bych chtěl poděkovat zastupitelům naší obce a sponzorům
za finanční podporu. Ale hlavním motorem,
bez kterého by to nešlo, jsou lidé s chutí něco
udělat ve svém volném čase. Díky patří všem
dobrovolníkům, kteří pomáhají při organizaci
akcí a všem trenérům.

Práce s mládeží – mládežnické
kategorie

Když jsme cca před 5 lety začali s první a jedinou kategorií mladší přípravky, která měla
6 hráčů a v prvním soutěžním utkání dostala
výprask 33:0 v Bučovicích, tak to nevypadalo
vůbec jako dobrý nápad začínat. Ale nevzdali jsme to a dnes máme cca 25 dětí v kategorii
mini a mladší přípravka, 8 dětí ve starší přípravce, 8 dětí v mladších žácích. Starší žáky
pro malý počet hráčů momentálně nemáme, 

Turanj v Kobeřicích – mladší přípravka (26. 6. 2021)

13

Vážanský hlásek • 12/2021
ale čtyři odchovanci hrají ve Slavkově. U přípravkových kategorií se nevedou žádné tabulky, protože výsledky nejsou tak důležité
jako probudit v dětech vášeň a radost ze hry
samotné. Přesto musím zmínit, že naše starší
přípravka v letošní sezóně dokázala porážet
týmy například z Rousínova nebo Bučovic.
Bližší informace ke kategorii mladších žáků
najdete v přiloženém shrnutí trenéra.
•M
 ini přípravka – kluci a holky od 4 let, kteří
trénují, ale nehrávají soutěžní utkání.
• Mladší přípravka – kluci 6–8 let, holky 6–9
let, hrávají soutěžní zápasy
• Starší přípravka – kluci 9–10 let, holky
9-11let, hrávají soutěžní zápasy
• Mladší žáci – kluci 11–12 let, holky 11–13
let, hrávají soutěžní zápasy
• Starší žáci – kluci 13–14 let, holky 13–15 let,
hrávají soutěžní zápasy
Součástí kvalitních podmínek, které jsem
zmiňoval v předchozím odstavci, je bezesporu mít tým kvalitních trenérů mládeže, což
není vůbec jednoduché v dnešní době a v našich podmínkách zajistit. Delší dobu se nám
nedařilo tým trenérů rozšířit, ale věřím, že
se blýská na lepší časy. Tým trenérů mládeže
tvoří Marek Šiler, Luděk Tůma, Lubomír Zborovský, Petr Sklenský, Michal Tůma, Jiří Růžička, na podzim se k nám přidali Roman Robeš,
Eduard Bílek a před zimní přípravou v tělocvičně k těm nejmenším přibyli Pavel Nezhyba
a Martin Fuksa. Jako důležitou součástí práce
s mládeží cítíme i potřebu vzdělávání trenérů
těchto kategorií. Prvních 5 jmenovaných trenérů úspěšně absolvovalo dvoudenní trenérský
kurz FAČR licence C. Všichni absolventi jsme
se shodli, že tyto dva dny pro nás byly určitě
přínosem a doporučujeme ho všem, kdo by se
chtěl dětem věnovat v jakémkoliv sportu.

Společný projekt

Jsme iniciátoři nového projektu společného
s dalšími fotbalovými oddíly z okolí. Zatím se
do spolupráce zapojily 4 oddíly, my FC Vážany
nad Litavou, SK Slavkov u Brna, TJ Němčany,
TJ Heršpice. Abychom zvedli úroveň tréninků
a zápasů pro ty nejtalentovanější hráče, vytvořili jsme výběrové družstvo mladší a starší
přípravky a přihlásili krajskou soutěž přípravek pod názvem SLAVKOVSKO. V této soutěži šikovní hráči poměřují sílu s týmy jako je
Zbrojovka Brno, Sparta Brno, Boskovice, Znojmo, Břeclav, Hodonín, Ratíškovice, Lednice
a dalšími. Soutěž se hraje formou mini turnajů o 3 týmech, vždy hrají mladší i starší sou-

Dětská zakončená se stanováním (27. 6. 2021)

Moravia Cup 2021 (28. 8. 2021)

časně. Tréninky i domácí zápasy výběrového
týmu probíhají na našem hřišti ve Vážanech.
Za podzimní část hodnotím starší přípravku
velice kladně, organizace, výsledky, vše super. Je to dáno také tím, že ke starší přípravce
se nám podařilo sehnat trenéra, který si vzal
výběr starší přípravky na starost. Trenérem
je Ondřej Koutný ze Slavkova, který ukončil
dvouleté působení ve Spartě Brno. U mladší
přípravky jsou znát nedostatky jak v organizaci, tak kvalitě hráčů, tomu odpovídají i horší
výsledky zápasů.

Zajímavé akce

Mezi velmi oblíbenou akci jak ze strany dětí,
tak i rodičů patří zakončená se stanováním
po ukončení jarní části sezóny. Děti milují zápas

proti maminkám, který bohužel pro velký počet
zraněných maminek v předešlém ročníku letos
neproběhl. Děti si to vynahradily jiným zápasem, následuje opékání špekáčků, pasování hráčů co se posouvají do starší kategorie, vystoupení mažoretek a pak večerka a jde se do stanů
spát. Ráno nemůže chybět společná rozcvička
a po složení stanů a úklidu akce končí.
Koncem července proběhl již tradiční pohárový turnaj mužů, na který přijala pozvání
mužstva z Křenovic, Němčan a Heršpic. Kromě kvalitních sportovních výkonů je lákadlem
tohoto turnaje také bohatá tombola a kvalitní
občerstvení.
Další prestižní akce proběhla koncem srpna, kdy jsme v našem areálu spolupořádali
turnaj pod názvem Moravia Cup 2021, kategorie U11. Turnaj byl obsazen nejzvučnějšími
týmy z celé Moravy – Baník Ostrava, Sigma
Olomouc, Zbrojovka Brno, 1. FC Slovácko, HS
Kroměříž a další. Celkem startovalo 12 týmů.
A co nám také dělá velkou radost je, že se
nám postupně daří zapojovat i rodiče dětí a další příznivce fotbalu do společných brigád, u kterých je potřeba udělat naplánovanou práci, ale
hlavně se sejít a pobavit se. Důkazem toho je
poslední podzimní brigáda hrabaní listí a úklid
dřeva, na které se nás sešlo kolem 50 (na fotce
nejsou všichni) a byla to povedená akce.

Závěrem

Těšíme se na všechny nové malé fotbalisty
na „jarním náboru“ a všem přejeme hezké Vánoce a všechno dobré v novém roce.
Za výbor FC Vážany nad Litavou, z.s.
Michal Tůma

Pohárový turnaj mužů – tombola (24. 7. 2021)

14

Vážanský hlásek • 12/2021

30. 10. 2021

Výběr Slavkovsko po výhře ve Znojmě – starší přípravka

Zhodnocení podzimní části ročníku
2021/2022 — muži FC Vážany nad
Litavou

Jarní část loňského ročníku 2020/2021 byla
kvůli epidemii Covidu-19 zrušena. Naštěstí se
to už netýkalo podzimní části nového ročníku
2021/2022.
Přípravnou část jsme zahájili ve čtvrtek
15. 7. na našem hřišti. Trénovali jsme 2x týdně
– úterý a ve čtvrtek.
V herní části přípravy jsme jsme absolvovali
3 utkání. 2x na našem turnaji v sobotu 24. 7.,
za účasti mužstev Křenovice „B“, Němčany,
Heršpice a FC Vážany. Skončili jsme na 2. místě. V prvním utkání jsme zvítězili 2:1 nad mužstvem Křenovic „B“. Ve finále přišla prohra
s mužstvem Němčan 3:4.Turnaj byl zorganizován na velmi dobré úrovni.
Ve 3 utkání v přípravě jsme vyhráli v Habrovanech 3:2.
V pátek 6. 8. 2021 začala mistrovská sezóna v Bošovicích. Z 12 odehraných utkání jsme
skončili na 10. místě. 4x vítězství, 1x remíza,
7x prohra, skóre 30:42, 13 bodů.
Odehráli jsme kvalitní utkání Bošovice,
Heršpice, Lovčičky, Rašovice i přes prohry
Kobeřice a Vícemilice. Ale i špatné Nížkovice,
Nesovice,nestačili jsme na Hodějice a Dražovice. Hlavně bodové ztráty v domácím prostředí
jsou pro nás velkým dluhem.
Štěstí, že se podařilo podzimní část kvůli
covidové situaci dohrát. Soutěž jsme ukončili

Brigáda dřevo (5. 6. 2021)

Brigáda listí (20. 11. 2021)

závěrečným večírkem, který se konal po posledním utkání. Zhodnotili jsme si sezonu.
Škoda zranění některých hráčů a dalších, kteří
chyběli z různých příčin. Nejlepším střelcem
byl vyhlášen i přes své zranění Martin Fuksa.
Na závěr přejeme všem hráčům, rodinám ,
funkcionářům , divákům, vedení obce a příznivcům pevné zdraví do Nového roku 2022.

Zhodnocení podzimní části ročníku
2021/2022 – mladší žáci

V této kategorii hrají děti ročníku 2009
a 2010 a hrajeme pod hlavičkou Slavkov „B“,
trénujeme a hrajeme na našem hřišti stejně
jako přípravka starší. Pod Slavkovem hrajeme
z toho důvodu, že bychom samostatné mužstvo skládali obtížně a pokud máme některé
děti omluvené tak nám pomůžou Slavkováci.
Dále se nám osvědčilo pomáhání mladších
hráčů z kategorie starší přípravky.
Pod FAČR hrajeme okresní soutěž žáci mladší sk.B., máme zde sedm soupeřů a podzim se
hrál dvoukolově, tudíž 14 zápasů, sehráli jsme
jich 13, poslední 6. 11. bylo odloženo na jaro.
V tabulce jsme na 4. místě z osmi mančaftů, 13 zápasů, 7x vítězství, 2x remíza a 4x
prohra, celkem 23 bodů. První zápas doma
versus Kobeřice-Šaratice výhra 3:2 (bylo to
zajímavé a vyrovnané utkání za deštivého
počasí). Druhý zápas doma Heršpice-Křižanovice remíza 3:3 (škoda, ztratili jsme vedení
3:1). Třetí zápas venku Otnice 4:4 (prohrávali jsme v druhém poločase 1:4 a dokázali
srovnat, druhý poločas byl jeden z nejlepších
výkonů na podzim). Čtvrtý zápas doma Křenovice–Újezd prohra 3:8 (soupeř byl lepší).
Pátý zápas venku Heršpice-Křižanovice výhra
1:4 (vyrovnaný zápas, který jsme rozhodli
třemi brankami v posledních deseti minutách). Šestý zápas doma Velešovice výhra 9:1
(dobrá produktivita, soupeř mladší). Sedmý
zápas doma Slavíkovice výhra 5:0 (zasloužená výhra, mladší soupeř). Osmý zápas venku

Brigáda dřevo – občerstvení (5. 6. 2021)

Brigáda listí (20. 11. 2021)

Velešovice výhra 2:5 (tento zápas byl vyrovnanější, ale zvládli jsme ho). Devátý zápas doma
Vyškov „C“ prohra 1:9 (z hrušky dolů, po čtyřech výhrách zasloužená prohra, soupeř byl
lepší). Desátý zápas venku Kobeřice-Šaratice
prohra 5:1 (nejhorší zápas z pozice výkonu
a nasazení hráčů). Jedenáctý zápas doma Otnice výhra 2:1 (opět vyrovnané utkání, které
jsme se štěstím rozhodili těsně před koncem).
Dvanáctý zápas venku Slavíkovice výhra 0:8
(soupeř trochu odevzdaný). Třináctý zápas
venku Křenovice–Újezd prohra 5:4 (i přes
prohru jeden z lepších výkonů, v závěru jsme
sahali po bodu).
Jen pro vysvětlenou všeobecně je nedostatek hráčů v daných kategoriích a tudíž mají
některé týmy sloučená družstva Kobeřice-Šaratice, Heršpice-Křižanovice, Křenovice-Újezd.
U nás to řešíme, viz výše. Celkově přístup
k tréninkům a zápasům hodnotíme pozitivně
a věříme, že se nebude opakovat rušení zápasů
a dalšího trénování z důvodů COVID opatření
jak tomu bylo v předchozí sezoně.
Jsme přesvědčeni, že pohyb je pro děti důležitý a zvláště v dnešní době. Přáli bychom
si ještě další pohybové aktivity dětí, mimo organizované tréninky což v minulosti bylo naprosto normální. Přejeme všem pevné zdraví
a chuť se hýbat.

Brigáda dřevo – občerstvení (5. 6. 2021)
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Za trenéry mladších žáků
Luděk Tůma
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Hejtman JMK ve Vážanech n. Lit.
Na pozvání starosty obce Vážany nad Litavou Ing. Václava Matyáše přijel do obce
Vážany n/Lit. dne 6. 4. 2021 pan hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich. Přivítání proběhlo v kostele sv. Bartoloměje, kde
duchovní správce vážanské farnosti R.D. Petr
Pavel Severin, O. Praem pana hejtmana přivítal a řekl několik slov o historii kostela. Po prohlídce kostela následoval odjezd na skládku,
která byla hlavním cílem hejtmanovy návštěvy. Na skládce se mohl pan hejtman podívat,
jak vypadá několikaleté neřízené nelegální

navážení zeminy a stavebního odpadu. Starosta obce společně s místostarostou postupně
osvětlili, proč byl pan hejtman pozván, a to
na posouzení podpoření záměru obce pozemek odkoupit s následným provedením rekultivace tak, aby vznikl nový krajinný prvek.
Oba přední zastupitelé obce žádali hejtmana
o podporu a finanční dotaci. Následně byla
na obecním úřadě panu hejtmanovi představena prezentace na rekultivaci skládky pod
názvem „Terénní úpravy Ve Žlebu“. Kromě
zástupců obce Vážany nad Litavou tj. staros-

ty obce Ing. Václava Matyáše, místostarosty
obce Ing. Jaroslava Řezáče a zastupitele obce
p. Karla Škraňky se této návštěvy zúčastnili
i starostové obcí Hrušky – Jan Kauf, Nížkovic
– Dušan Horák, Kobeřic – Bc. Roman Hanák,
Slavkova u Brna – Bc. Michal Boudný a Těšan
– Ing. Miroslav Zborovský (rodák naší obce).
Na závěr své návštěvy se pan hejtman zapsal
do vážanské kroniky.
Komentář zapsal: Ing. Jaroslav Řezáč

76. výročí osvobození Československa

Členové historického spolku Acaballado z.s.
ve spolupráci s městem Slavkov u Brna, Zámkem Slavkov – Austerlitz, obcemi Hrušky (okr.
Břeclav) a Velké Hostěrádky připravili k 76. výročí konce Druhé světové války a osvobození
Československa pochod popisující události
osvobození. Celkem ca 40 uniformovaných
účastníků akce v uniformách Německé a Rudé
armády, několika historických vozidel a ca 10
vojáků na koních zahájili pochod v Hruškách
u Břeclavi a dále přes obce Prušánky, Bořetice, Boleradice, Klobouky u Brna, Velké Hostěrádky, Lovčičky, Vážany nad Litavou, Slavkov
u Brna, Křenovice, Ponětovice, Chrlice až do
Brna – ústřední pohřebiště, kde byla akce zakončena vzpomínkovým aktem. Cesta tohoto
nultého ročníku byla rozdělena do tří dnů a to
od 6. 5. 2021 do 8. 5. 2021. V některých obcích
na trase proběhla krátká pietní vzpomínka.
Do Vážan nad Litavou dorazila tato vojenská
kolona v pátek dne 7. 5. 2021 v odpoledních
hodinách. Krátký projev přednesl organizátor

akce pan Ivan Vystrčil, který připomněl význam této akce, kdy se kousek jihu Moravy na
jaře 1945 stal jedním z nejkrvavějších válčišť
tehdejší Evropy, kde padlo mnoho vojáků nejen Rudé armády, Rumunské armády, ale i Německé armády a Maďarské armády, rovněž
také i mnoho koní, kdy obrněnou techniku doplňovali jezdci na koních. Jen v boji u Lanžhota zahynulo přes 2 tis. koní. Pro mnohé upadlo
do zapomnění, že symbolem přicházejícího
míru nebyl jen tank, ale i vojáci na koních. Starosta obce Ing. Václav Matyáš připomněl, že
výročí osvobození obce Vážany nad Litavou si
obec připomněla 26. 4. 2021 položením věnce
k pomníku padlých 1. a 2. světové války a zdů-
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raznil, že je rád, že se tato významná vzpomínková akce uskutečnila právě v naší obci.
Po položení kytky k pomníku padlých starostou obce Ing. Václavem Matyášem a místostarostou obce Ing. Jaroslavem Řezáčem zazněla na závěr pietní akce Česká hymna.
Po této oficiální části akce začal neoficiální
program, kde si mohli přítomní (ca 60 občanů
jak dospělých, tak především dětí) prohlédnout uniformované vojáky, dobové zbraně,
vozidla a vojáky na koních. Mnozí využili příležitosti a udělali si fotku na památku.
Celá akce probíhala za přísných bezpečnostních opatření.

Zapsal: Ing. Jaroslav Řezáč
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4. Motožehnání
V neděli 30. 5. 2021 se v naší obci
konalo v pořadí již 4. MOTOŽEHNÁNÍ.
O akci byl opět velký zájem s účastí
nejen místních, ale i přespolních motorkářů.
Na požehnání se v kostele sv. Bartoloměje sešlo téměř 50 lidí. Pan farář
se tentokrát svou rozpravou zaměřil
na cíl každé započaté cesty, jelikož
stanovení cíle dává nejen výletům
na motorkách, ale v podstatě každému
konání člověka určitý smysl. Nabádal
motorkáře k bezpečné jízdě a ke šťastným návratům.
Před oltářem bylo položeno k žehnání téměř 40 příleb a venku před kostelem
stálo 35 motorek, různých značek, stáří, typů
a obsahu motorů.

Po posvěcení příleb a motorek se vydali motorkáři na okružní jízdu, která je vedla z Vážan
n/Lit. do Žarošic a dále na Dambořice, Újezd

u Brna a odtud zpět do Vážan n/Lit.
Trasa byla dlouhá ca 60 km a doba trvání – v poklidné a spořádané jízdě – dobrou hodinku. Na autobusové zastávce
se udělalo společné foto a následně se
všichni motorkáři sešli v dolní hospodě
na občerstvení.
Hlavnímu organizátorovi M. Žampachovi děkujeme za zajištění akce, kdy
spolu s P. Kavlíkem a P. Novotným vše naplánovali a zajistili průběh okružní jízdy.
Velký dík je třeba poslat i V. Zachovalovi,
který se postaral o perfektní chod zahrádky dolní hospody, kde se po rozvolnění
kovidových opatření v ČR sešlo mnoho
místních občanů – nejen motorkářů.
Těšíme se na příští rok a na 5. ročník MOTOŽEHNÁNÍ.
Komentář podává: V. Matyáš

MOVE Week – T. J. Sokol Vážany n/Lit.
V pondělí 31. května 2021 jsme se jakožto
členky TJ. Sokol Vážany nad Litavou zúčastnili
Kolečkiády. Byla to akce pořádaná T. J. Sokol
Vyškov v rámci týdne MOVE Week. Sešli jsme
se spolu s dalšími „Sokolíky“ na betonovém hřišti mezi paneláky na ulici Tyršova ve Vyškově.
Bezmála 30 děti na bruslích, skateboardech,
kolech a koloběžkách se utkalo ve dvou soutěžních disciplínách. Jízda na čas a slalom se
střelbou míčky na terč. Za naši jednotu se zúčastnili sestry Javůrkovy a Josefína Stříbrná.
Všechny tři neodjeli s prázdnou. Markétka J.
získala na in-line bruslích 1. místo ve své kategorii. Karolína J. a Josefína S. získali na in-line
bruslích dělené 1. a 2. místo. Gratulujeme.
Myslím, že jsme „rozvolňovaní“ zahájili
úspěšně.
Sportu zdar
Za T.J. Sokol Vážany nad Litavou A. Stříbrná

Vítání občanků 6/2021
V sobotu 5. 6. 2021, přivítal starosta obce,
spolu s dětmi z naší MŠ a za hudebního doprovodu klarinetu (v podání Elišky Daňkové),
do řad občanů Vážan nad Litavou naše
nové, malé občánky.
Paní Hana Urbanová zahájila tradiční
akci krátkým úvodním slovem a po vystoupení dětí, představila občánky starostovi obce, který následně pronesl
slavnostní proslov.
Vzhledem k počtu nově narozených
občánků (vždyť poslední „vítání“ bylo
v listopadu 2019), bylo vítání rozděleno
na dva samostatné bloky. Celkem bylo
k účasti osloveno 12 rodin, ale ne všem
stanovený termín vyhovoval. Ale i tak bylo
do řad občanů přivítáno celkem 8 dětí.
V doprovodu občánků se na oba vítací bloky dostavilo zhruba 50 příbuzných
a známých.
Popřejme našim novým malým spoluobčanům, aby si užili radostné 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 založí si zde rodiny.
Jmenný seznam našich nových občánků:
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Pavel Přerovský, Jan Přerovský, Alžběta Krajplová, Sebastian Jirka, Tobias Kopuletý, Vanesa
Suchá, Eva Javorová, Matěj Zachoval.
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Sokolské opékání špekáčků pod dozorem hasičů
V pátek 4. června 2021 proběhla na hasičské
zbrojnici akce Sokolské opékání špekáčků pod
dozorem hasičů. Počasí nám přálo a vůně ohně
a zvuk reprodukované hudby přilákal bezmála
30 děti a 20 dospělých, kteří v družném hovoru strávili příjemný podvečer. Došlo i na menší
soutěž v běhu do kopce. Odměnou bylo něco
sladkého, co vyvážilo masitou chuť špekáčků.
Děti si mohly vyzkoušet čerstvě posekaný
trávník i pozůstatky hasičského zásahového
vozidla.
Myslím, že to byla velmi příjemná akce,
kterou pomalu obnovujeme společenské dění
v naší obci.
Za SDH Vážany nad Litavou
a T.J. Sokol Vážany nad Litavou: A. Stříbrná

Jarní výšlap
Naše obec má několik tradičních akcí, které mají své místo v kalendáři. Jarní výšlap je
jednou z nich. Vzhledem k okolnostem se konal po více jak roce a řekla bych, že se na něj,
alespoň podle účasti soudě, mnozí velmi těšili.
V sobotu 5. června 2021 jsme se v 9.00 hod.
sešli na zastávce ve Vážanech nad Litavou,
abychom po společné fotografii vyrazili směr
Křenovice- Šibeniční vrch. Bylo nás necelých
30 i s dvěma psy. Do zad nám sice svítilo sluníčko, ale šlo se dobře. Všichni jsme trasu
úspěšně zvládli a odměnou nám byla zmrzlina
v Křenovické cukrárně.
Snad nám již covid nezabrání v organizování podobných akcí a budeme se moci scházet
u aktivit všeho druhu.
Příště na viděnou
Za VKŠ a Sleťáky: A. Stříbrná

Tradiční vážanský nohejbalový turnaj
V realizaci nohejbalového turnaje 2021 došlo letos k malým změnám.
Datum z důvodu časové tísně bylo posunuto o sobotu dříve, než bylo zvykem a to
na 26. 6. Sraz družstev, kterých se dostavilo
letos celkem 8, byl po dobré loňské zkušenosti
již v 9 hod. ráno a po registraci a přivítání se
začalo hrát chvíli před desátou hodinou. Dvě
družstva se z původně nahlášených nedostavila, a to ze stejného důvodu – zranil se jim
pár dní před turnajem spoluhráč a náhradu
už nenašli. Nicméně tento počet účastníků

umožnil hrát způsobem „každý s každým“
a o to byly výsledky objektivnější a hry zajímavější. Před 16. hod. se ukončil poslední
zápas a byly vyhlášeny výsledky. Samozřejmě
dle dobrého zvyku členové prvních tří družstev dostali poháry s věnováním a všichni pak
příjemný dáreček ve formě 6 packu plechovkového piva. (1. místo – Vohradský, Šmarda,
Pařízková z Brna, 2. místo – Horák, Landa, Kolaja z Bučovic, 3. místo – Spáčil, Spáčil, Sušil
z Vážan n/Lit.
A celkové hodnocení? Počasí na jedničku,
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občerstvení zajišťované Kamilem Zborovským
na jedničku, organizace turnaje tentokrát
za pomoci „mladé krve Fuksa+Soukup+Zavadil“ na jedničku, pomoc obce na jedničku
– spokojenost účastníků jak jinak, než na jedničku.
Závěrem snad jen malý povzdech – hostů
z řad našich občanů přišlo sotva tucet, což organizátory docela mrzelo. Tak příští rok zveme
všechny na další ročník turnaje, snad se nás
sejde víc.
Komentář: M. Žampach
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Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů
Vůně smažené cibulky na sádle provoněla
v sobotu 19. června 2021 prostory dvora hasičské zbrojnice ve Vážanech nad Litavou. Pět
týmů se rozhodlo poměřit své síly ve vaření
kotlíkových gulášů. A bezmála 50 návštěvníků
již 6. ročníku této akce mělo co ochutnávat.
Hovězí, segedínský, zvěřinový, krůtí a hovězí speciál byly guláše, které soutěžily nejen
o přízeň hostů, ale i poroty, která měla tentokrát velmi těžké rozhodování. Všechny pokrmy, byly totiž výborné.
Porota však rozhodla takto:
3. místo T. J. Sokol Vážany nad Litavou – hovězí guláš

2. místo Berchtoldi z Buchlovic – hovězí speciál
1. místo SDH Vážany nad Litavou – krůtí guláš
s topinkami
Divákům nejvíce chutnal Krůtí guláš s topinkami od SDH Vážany nad Litavou, jež obhájil
prvenství z minulých let.
Přes úmorné vedro jsme si to všichni užili
a ráda bych tímto poděkovala všem organizátorům i soutěžícím za vytvoření velmi příjemné atmosféry. Komentáře některých nově příchozích
návštěvníků nás povzbudili do dalšího ročníku.
Proto ať žije 7. ročník Soutěže ve vaření kotlíkových gulášů ve Vážanech nad Litavou 2022.
Za SDH Vážany nad Litavou: A. Stříbrná

Turnaj v kopané
Jak již bývá zvykem, každý rok pořádá fotbalový klub Vážany n. Litavou tradiční „Pohárový turnaj v kopané“. Letos přijala pozvání
mužstva:
Heršpice
Němčany
Křenovice
a do plného počtu mužstev doplním domácí
Vážany nad Litavou.
Ve 13.00 hod. proběhlo rozlosování o utkání
mužstev.
I. utkání:
Němčany–Heršpice

výsledek 7:0

II. utkání:
Vážany n.L.–Křenovice

výsledek 2:1

Hodnocení:
V prvním utkání vyhrálo mužstvo z Němčan
vysoko nad Heršpicemi, kde byl vidět rozdíl
mezi Okresním přeborem a III. Třídou.
Ve druhém utkání v „derby“ jsme nastoupili
proti mužstvu Křenovice a myslím
si, že pro oko diváka bylo velmi zajímavé. Začátek zápasu byl opatrný,
takže bylo vidět, že nikdo nechce
udělat žádnou chybu. V první půli
zápasu padly dva góly, ale nám
nebyl uznaný gól pro postavení
mimo hru. Tak udeřili hosté, kdy šli
po našem faulu v pokutovém území
do vedení, když proměnil pokutový
kop Michal Horáček. Poločas skončil 0:1 pro Křenovice.
Ve druhém poločase jsme ožili
a začali jsme se tlačit na polovinu
soupeře. Z toho pramenily šance
a jednu z nich proměnil Vladimír
Kypr a skóre bylo srovnáno na 1:1.
Utkání se hrálo nahoru, dolů; šance jsme si vytvářeli a jednu z nich
proměnil v druhý gól Martin Fuksa,
když hlavičkou uklidil míč do sítě
soupeře. Do konce zápasu bylo ještě
šancí několik, ale, bohužel, se nám
nepodařilo jich proměnit. Po obdrženém góle hosté vrhli všechny síly
do útoku a začal na nás obrovský
tlak soupeře. Ke konci zápasu mužstvo z Křenovic mělo dvě standartní situace a nás dvakrát zachránilo

břevno. Utkání skončilo 2:1 pro Vážany nad Litavou a tak po pěti letech viděli domácí diváci
mužstvo Vážany nad Litavou ve finále. O třetí místo hrála mužstva Heršpice a Křenovice
a vyhráli fotbalisté z Křenovic se skórem 6:2.
Během turnaje se prodávaly losy na dary,
které věnovali sponzoři. Před velkým finálem
proběhlo losování tomboly o hodnotnější výhry a tou hlavní bylo: „Horské kolo“, které
vyhrál Štěpán Tůma. Potom následoval „Zlatý hřeb dne“, fotbalisté z Vážan nad Litavou
nastoupili proti hráčům z Němčan. a Němčany hraje klučina z Vážan n.Lit. Honza Ševčík
malým vzrůstem, ale velkým výkonem. Utkání
začalo opatrně a ani jedno mužstvo si nevytvořilo vážnější šanci. Až v 25. minutě hostující
mužstvo vstřelilo branku po tečované střele
obráncem domácích a tím pádem mužstvo
Vážany nad Litavou prohrává 0:1. Jediným gólem skončil první poločas. V druhém poločase
začali hosté aktivněji, tlačili na nás a v 38. minutě zvýšili skóre na 0:2. V 41. minutě se nám
podařilo rozdíl snížit na 1: 2, ale ne na dlou-
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ho. V rozmezí dvou minut soupeř dal dva góly
a hosté se ujímají vedení tj. 1:4. Zdálo se, že je
rozhodnuto. Domácí ale nesložili zbraně a během tří minut utkání zdramatizovali na 3:4.
Ještě jednu velkou šanci měl výborně hrající
Martin Fuksa, který střelil ve finále všechny
tři branky a mohl rozhodnout o pokutových
kopech a měl šanci vyrovnat na 4 :4. Bohužel,
to se nestalo a po roce opět vyhrálo „Pohárový
turnaj“ mužstvo z Němčan.
Myslím si, že se nemáme za co stydět, poněvadž jsme ukázali dobrý kolektivní výkon se
soupeřem z „Okresního přeboru“!
Na závěr bych chtěl poděkovat všem mužstvům za účast na turnaji; divákům, kteří
vytvořili výbornou kulisu a všem, kteří nám
pomohli s organizací turnaje, s obsluhou, prodejem losů atd. Ještě jednou „Velký dík“!
„Velké díky“ patří všem sponzorům za věcné
dary do tomboly! Těšme se na příští rok 2022,
ve kterém nás čeká oslava 90 let + 1 rok kopané!
Za FC Vážany nad Litavou
Kamil Beneš
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Přívesnický tábor
Přívesnický tábor ve Vážanech nad Litavou,
pořádaný ve dnech 19. 7. až 23. 7. 2021 v obecní knihovně byl opět ve znamení tvoření a různých aktivit v přírodě a na hřišti. Nechyběl výlet, který proběhl netradičně již v úterý 20. 7.
Jeli jsme prozkoumat nové herní prvky, umístěné v zámecké zahradě ve Slavkově u Brna.
Než jsme odjeli zpět do Vážan, udělali jsme si
zastávku v cukrárně na zmrzlinu.
Z našeho týdenního tábora jsme si domů
odnesli, kromě nových zážitků, i vlastnoručně
vyzdobeného trička, pěkné obrázky nebo nově
zasazenou fialku, kterou jsme vyzdobili zajímavou dekorací.
Jako obvykle společné chvíle uběhly velmi
rychle, a tak byl dětem popřán krásný zbytek
prázdnin a těšíme se na další akce.
Za VKŠ: Ludmila Pilátová

Bartolomějské hody – Vážany n. Lit. 2021
Komentář k letošní akci HODY 2021 vychází
z nadšených ohlasů z Vašich řad, vážení občané, kdy velmi pozitivně reagujete na poměrně
malou skupinku mladých lidí - stárků a stárek,
kteří na sebe plně vzali zodpovědnost a dočasně se stali hlavními aktéry kulturního a společenského dění v naší obci.

dík za perfektní koordinaci akce HODY 2021,
počínající prvními nácviky a končící posledním tancem na nedělní hodové zábavě. Spolu s paní Ninou Beranovou zvládly obě dámy
opět zkvalitnit již tak dobře propracovanou
organizaci hodů, až téměř k naprosté dokonalosti.

HODY 2021 se nám opět vydařily!

HODY 2021 byly veselé!

Hody se konaly ve dnech 21. a 22. 8. 2021,
dle plánovaného programu s místem konání
dvou hlavních večerních zábav ve venkovních
prostorách dolní hospody.
Hodové dění v obci bylo pojato v modelu
sobotního dopoledního zvaní a nedělního odpoledního průvodu po obci, zakončeného odpoledním slavnostním nástupem stárků.
Skupinku stárků a stárek vedla už třetím
rokem Sabka Hrabovská, které patří velký

O sobotním dopoledni vyšli stárci na zvaní za doprovodu kapely Martiny Zavadilové
do naší obce, aby po téměř 5 ti hodinách tančení a zpěvu zakončili hodové zvaní v dolní
hospodě.
Na sobotní předhodovou zábavu, kde hrála
hudební skupina Panorama, vyšlo letos krásné
počasí, které přilákalo rekordní počet návštěvníků této zábavy (295). Stárkům se krásně
vydařil nejen nástup, zpěvy v kole a taneční

20

veselí, ale velice zajímavý byl i tzv. „obrácený
nástup“. Však je to všechno zřejmé z fotografií
a videí, která jsou na našem webu a na facebooku. Poslední účastnící sobotní zábavy odcházeli okolo páté hodiny ranní.
Hodová neděle začala ve 13 hod. požehnáním v kostele sv. Bartoloměje a pokračovala
krojovaným průvodem po obci, zakončeným odpoledním nástupem stárků v dolní
hospodě. Hodový průvod po obci doprovázela nám všem známá dechová kapela Podboranka, která hrála i na večerní hodové
zábavě. Hodové zábavy se pravděpodobně
z důvodu očekávaného deště zúčastnilo jen
99 návštěvníků, kteří byť se deště nakonec
dočkali, přesto nemuseli svojí účasti litovat,
protože kvalitní hudba a řádně „rozjetí“ stárci zajistili tu správnou hodovou atmosféru
a kvalitní show.
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Stárci a stárky – protagonisté akce HODY
2021 – Vážany n/Lit.:
Natálie Beranová a Jakub Tauber, Alexandra Matušková a Matěj Beran, Katarina Vedrová a Pavel Ehrenberger, Kristýna Kolejková
a Tomáš Koukal, Tereza Stehlíková a Ondřej

Květenský, Radka Hlaváčová a Petr Menšík,
sklepníci Šimon Jurajda a Adam Ševčík.
Hody 2021 byly opět kompletně organizovány Obcí Vážany n/Lit.
Vzkaz starosty obce: Stárci a stárky, díky
vám za obnovení a držení lidové tradice. Díky

Koncert Jiřího Helána s Hankou
Cvrkalovou a cimbálovou muzikou
Dozvuky hodové zábavy. I tak by se
dal nazvat koncert Jiřího Helána s Hankou Cvrkalovou a cimbálovou muzikou, který se uskutečnil v sobotu 11.

září 2021 na zahrádce Obecní hospody
ve Vážanech nad Litavou. Pro padesát
návštěvníků této akce připravili hudebníci velmi příjemný program, při kterém si mohl každý zazpívat „tu svou“.
Po tombole následovala část koncertu,
kterou věnoval mistr Helán spolu s partnerkou vzpomínkám na hudbu 60. a 70.
let minulého století.
Je škoda, že v naší obci není příliš velký zájem o akce tohoto typu. Výjimkou
v tomto byly pouze Bartolomějské hody.
Jinak má návštěvnost kulturních a společenských akcí ve Vážanech nad Litavou
klesající tendenci. Některé spolky dokonce ustupují od pořádání již tradičních
aktivit. Důvod?! Covid?! Těžko říct. Lidé
se naučili trávit volný čas jiným způsobem. Věřím však, že se časem „rozvzpomenou“, jak dobře jim bylo na společenských akcích se sousedy a vrátí se.
Děkuji Obecnímu úřadu Vážany nad
Litavou i všem zúčastněným za iniciativu a realizaci kultury v naší obci.
Komentář. A. Stříbrná, VKŠ
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za lehkost bytí, se kterou jste k letošním hodům přistoupili a díky za vaši pracovitost se
kterou bylo hned druhý den vše uklizeno.
Vážím si vašeho nasazení a rozhodně nejsem
s tímto názorem v naší obci ojedinělý…
Komentář: Ing. V. Matyáš, starosta obce

Podzimní procházka
Komentovaná pro
cházka po Vážanech
nad Litavou I.
V sobotu 2. října
2021 jsme po 15. hodině vyrazili ze zastávky ve Vážanech
nad Litavou na první ze série komentovaných procházek po obci. Čekala
nás budova školy a „zámečku“, lípa, „poldr“ či nová ulice
a kostel. Součástí procházky byl i kvíz, který měl za cíl
otestovat znalosti účastníků procházky o naší obci a zároveň směřoval k vyluštění tajemného názvu pro řeku,
která protéká naší obci. Cézava. To je označení Litavy,
které se už v dnešní době téměř nepoužívá.
Myslím si, že všech 20 účastníků sobotní akce si odpoledne užilo i díky tomu, že nám přálo počasí. Příjemnou
fyzickou i duševní aktivitu jsme zakončili opékáním špekáčků na hasičce. Děti si zde ještě postavily překážkovou
dráhu, aby prověřily svou fyzickou zdatnost i poněkud
akčněji.
Jak již z názvu i úvodu tohoto článku vyplývá, rozhodně to nebyla procházka poslední. Další se uskuteční dle
počasí (listopad 2021/jaro 2022). O jejím konání budeme
včas informovat. Věřím, že se na ní potkáme v hojnějším
počtu. Už teď se těšíme.
Za VKŠ a T. J. Sokol Vážany nad Litavou: A. Stříbrná
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Památný den Sokolstva

Památný den sokolstva je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během téměř
160 let existence našeho spolku obětovali své
životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Od roku 2019 je zařazen do kalendáře
významných dnů České republiky. Datum 8.

října bylo zvoleno jako připomínka tragických
událostí roku 1941. V noci ze 7. na 8. října 1941
gestapo v rámci „Akce Sokol“ zatklo na 1500
sokolských činovníků z ústředí, žup i větších
jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni
do koncentračních táborů. Plných 93 % z nich

do konce války zahynulo. Ještě během této
noci podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, kterou
nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát sloužil
v masovém měřítku odbojovému hnutí.
Nejvýznamnějším skutkem sokolského odboje se pak stala spolupráce při atentátu na Reinharda Heydricha, který by se bez doslova
sebevražedné pomoci sokolů nemohl nikdy
uskutečnit. I my ve Vážanech nad Litavou jsme
si v pátek 8. října 2021 již potřetí připomněli
Památný den Sokolstva, a to položením kytice
u pomníku padlých a vyslechnutím krátkého
projevu k tomuto významnému dni. Pro účastníky této pietní akce zazněly i hymny. Česká,
slovenská a sokolská.
Je důležité si tyto vpravdě hrdinské činy připomínat a především nikdy nezapomenout, co
je ochoten jeden člověk udělat nejen pro druhého, ale především pro svou vlast.
Komentář, A. Stříbrná

Odpoledne s koňmi
Emil pomáhá, je v současné době jeden
z projektů, který přináší především starším
lidem, ale i dětem (nejen těm nemocným)
trochu radosti do všedních dní. Vzhledem
k tomu, že již nějaký čas má „Emil pomáhá“
sídlo v naší obci, rozhodli jsme se zrealizovat
Odpoledne s koňmi Emilem, Romankou, Venoušem (všichni tři plemeno Falabella) a Flikou (mini shetty).
Ve středu 27. října 2021 jsme se setkali
u „hasičky“ se čtyřmi úžasnými koníky a jejich trenérkou Veronikou Šrankovou a vyrazili na procházku po obci. Vedle dětí se k nám
přidalo i několik „našich“ seniorů a Barča Štěpánková (paraplegička) se svým asistenčním
psem. Naši cestu po obci jsme ozvláštnili pohádkovými úkoly, jejichž splněním děti získaly indicie, které je dovedly k tajemnému kódu.

Ten skrýval slovo související s tématem koní.
Zakončení našeho putování proběhlo na hasičské výcvikové místnosti. Zde proběhlo nejen
rozluštění hádanky, ale i prezentace projektu
„Emil pomáhá“. Veronika měla pro účastníky

připraveno nejen spoustu zajímavých informací o koních a všem, co s nimi souvisí, ale
měla i spoustu praktických ukázek (co jedí,
jak se o ně starat, apod.). Děti jako poděkování
namalovaly spoustu krásných obrázků, které
odrážely jejich radost ze setkání s Romankou,
Emilem a ostatními koníky.
Došlo i na opékání špekáčků. Největším
pokušením byla vůně opečeného buřtu pro
asistenčního psa Elzu, která nám ukázala, co
všechno umí a v čem je schopná své paničce
Barče pomoci. A nebylo toho na psa zrovna
málo…
Přes nepříliš velkou účast jsme si setkání
s koňmi, psem i novými kamarády užili. Intenzivně a především velmi pozitivně. Rádi tuto
akci zopakujeme na jaře 2022. Už teď se těšíme.
Komentář. A. Stříbrná

Mladí hasiči ve Vážanech n. Lit.
Mladí hasiči opět zahájili svou činnost.
Od pátku 15. října 2021 se opět začali scházet v hasičské výcvikové místnosti děti z naší
obce. V letošním roce se kroužku Mladý hasič
ujali Natálie a Matěj Beranovi. Oba mají za sebou nemalé úspěchy v hasičském sportu.
Na prvním setkání s dětmi si sourozenci Beranovi přichystali hasičské vybavení na požární útok. Nejen ti větší si mohli vyzkoušet, jak
se šroubuje savice, připojuje hadice k rozdělovači či běžet k pomyslnému terči a nakonec se
i nechat zasvětit do tajů motání hadic.
Úvodní hodiny hasičského kroužku se zúčastnily jak děti, které nejsou žádnými nováčky, ale přišly se podívat i menší děti, pro které
byl tento „svět“ něčím novým a dosud neprobádaným. Všechny to však bez rozdílu bavilo.
A to je jistě to nejdůležitější.
Věžím, že nám to situace dovolí a děti se
budou moci i se svými instruktory setkávat
v pravidelný čas (vždy v pátek od 16.00 hodin) a získávat zkušenosti a znalosti v oblasti

požárního sportu a ve všem dalším, co s tímto
odvětvím souvisí.
Přeji sourozencům Beranovým, ať se jim
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daří a děti je odmění svým zaujetím pro věc
a časem i dobrými výsledky na soutěžích.

Komentář: A. Stříbrná
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VI. Vážanská drakiáda
Měla to být vlastně již sedmá drakiáda, ale
v roce 2020 nám se vším tak zamíchal Covid,
že na drakiádu ani nedošlo.
Letošní drakiádu jsme naplánovali na poslední sobotu v říjnu, tedy na 30. 10., na 14
hod. a udělali jsme dobře. Vyšlo nádherné babí
léto a hlavně nepršelo. Jen po špatných zkušenostech z roku 2019, kdy skoro nefoukalo,
nenechali organizátoři nic náhodě a objednali
pro letošek větru trochu víc. Ale asi to přehnali,
foukalo 60 km/hod., v nárazech až 75 km/hod.
Draci sice létali, ale někteří končili na stromech a dokonce i na drátech vysokého napětí. Naštěstí díky šikovnosti rodičů se podařilo
všechny postupně „sundat“.
Pořadatelé průběžně hodnotili kvalitu a krásu draků, kreativitu rodičů při výrobě apod.
V 16:30 hod. byla soutěž ukončena a byly vyhlášeny výsledky:
• Nejhezčí draky měli Jonáš Smejsík, David
Syč a Jiří Peslar

• Největší draky měli Dalibor Novotný, Šimon
Záhorec, a Jakub Hložek
• Naopak nejmenší Dominik Bernášek, Natálka Nakládalová a Karolínka Javůrková
•C
 enu za nejlépe létajícího draka získali David Puškáč a Roman Hložek
•N
 ejzajímavějšího draka měla dle hodnotící
komise Anetka Píšová
Děti dostaly pěkné dárky (kvalitní pastel-

ky a fixy), sladkosti a samozřejmě jako vždy
i špekáček na opečení. Nechyběl čaj a pro dospělé svařák, organizátorky napekly dokonce
i muffiny.
Jelikož bylo opravdu větrno a chladno a navíc probíhal na hřišti souběžně fotbalový turnaj, lze pochopit, že letos byla účast dospělých
i dětí trochu nižší.
Na závěr se jistě sluší poděkovat jmenovitě
těm, kteří se o povedené odpoledne postarali
a vše zajistili. Dík patří za finanční podporu
představitelům obce a za pomoc při přípravě V. Matyášovi, manželům Žampachovým,
manželům Bělouchovým, V. Zachovalovi a R.
Janštovi. Letos zapůjčením auta pomohl i R.
Brázda a samozřejmě dík patří i P. Kučerovi,
který nás pustil na své pole.
Bylo to fajn a příští rok zas! Snad už se organizace ujme někdo z tatínků a maminek malých dětí, pro které je drakiáda určena.
Zapsal Mirek Žampach

Lampionový průvod
V pátek 12. listopadu 2021 se
v podvečer uskutečnil tradiční lampionový průvod obcí. Sešli jsme se
na autobusové zastávce ve Vážanech nad Litavou odkud jsme vyšli
v doprovodu hudby, která se linula
z obecního rozhlasu. Do kroku
nám hrály především klasické písničky z večerníčků. Tma, hudba
a vážanské ulice. Kombinace, která
byla téměř pohádková.
Letošní účast nás velmi příjemně
překvapila. Nejprve jsme se nemohli tak trochu „dopočítat“, ale nakonec jsme se zastavili na čísle 190.
Přes 60 dětí i s mohutným doprovodem. Roli asi zahrálo i přívětivé
počasí, které nepříliš připomínalo
téměř polovinu listopadu. Naštěstí.

Naši cestu jsme zakončili
u ohňů na dvoře hasičské zbrojnice. Opékání špekáčků a teplý čaj se
svařákem je tou pomyslnou odměnou jak pro malé, tak i pro ty větší.
Děti se nenudily ani na „hasičce“.
Některé se rády uchýlily do výcvikové místnosti, kde výtvarně tvořily. Jiné zase „řádily“ venku.
Myslím, že se lampionový průvod v roce 2021 vydařil. Rádi bychom touto cestou poděkovali
nejen účastníkům za vytvoření
úžasné atmosféry, ale především
organizátorům, kteří jako vždy vše
přichystali na jedničku. Už teď se
těšíme na příště.
Za organizátory a VKŠ:
A. Stříbrná

Vítání občanků 11/2021
V sobotu dne 13. 11. 2021 přivítal místostarosta obce Ing. Jaroslav Řezáč, spolu s dětmi
z MŠ Vážany nad Litavou a za hudebního
doprovodu dvou hudebně nadaných dívek
(na klávesy hrála Anetka Pišová a na flétnu
Kristýnka Krčová) naše nové občánky: Lucii
Dittrichovou, Matyáše Soukupa a Michaela
Mainuše.
Po úvodním vystoupení dětí z MŠ, které
přednesly za doprovodu paní učitelek pásmo
básniček a písniček, přivítala paní Hana Urbanová všechny přítomné a především rodiče se
svými dětmi, které v náručí přinesli svoje děti
na slavnostní uvítání do života, a představila
občánky panu místostarostovi obce, který následně pronesl slavnostní proslov.
V přivítacím úvodu paní Urbanová sdělila,
že zvyk slavnostního vítání na obci je velice
starý. Již bratři Mrštíkové ve svém Roku na vsi
píší: Představený obce vítal nově narozené
děťátko a přál mu: Vyrůstej ve zdraví, vyrůstej
do krásy, vyrůstej k radosti obce.

Místostarosta ve svém slavnostním projevu
vyřkl: „Narodil se člověk, jaká to prostá věta.“
Dále pronesl několik vět k maminkám
a k tatínkům i oběma rodičům, kde na závěr
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popřál jménem zástupců obce a jménem svým
hodně rodinné pohody, naděje, zdraví, štěstí,
spokojenosti a radosti.

Komentář: Ing. J. Řezáč
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Brigáda na fotbalovém hřišti
Dne 20. 11. 2021 proběhla brigáda na fotbalovém hřišti s cílem zazimování areálu, tzn.
jednalo se o vyhrabání, pálení listí, úklid laviček, sundání sítí z branek a řezání dřeva.
Účast rodičů dětí – přípravek byla hojná,
spokojenost na obou stranách byla výborná
a brigáda byla ukončena občerstvením. Děti
obdržely párek v rohlíku, limonádu a oplatek.
Pro dospělé byla připravena zabíjačková polévka, játrový guláš   a vařené vepřové maso.
Co se týče pití, každý si mohl vybrat dle libosti
např. pivo, víno, čaj, kávu, limonádu atd.
Závěrem bych chtěl poděkovat za pomoc
všem přítomným a současně bych chtěl popřát všem dětem v přípravce, hráčům, trenérovi, vedení klubu, fanouškům a ostatním,
kteří se podílejí na fotbalových akcích, příjemné prožití vánočních svátků a do „nového
roku“ hlavně zdraví, štěstí, pohodu a radost
ze života.
A nyní se už můžeme těšit na jarní část soutěže, pokud nám to situace dovolí.
Za FC Vážany nad Litavou: Kamil Beneš

Rozsvícení vánočního stromu s ohňostrojem
V pondělí 6. 12. 2021 se konalo na autobusové zastávce u MŠ rozsvícení vánočního stromu, doprovázené krásným ohňostrojem.
Celá akce byla pořádána v omezeném režimu, kdy organizátor upustil od vystoupení dětí
z MŠ s příchodem Mikuláše a rovněž od tradičního prodeje uzenin z udírny. Tentokrát byl
podáván pouze svařák a příchozí děti dostaly
jako dárek adventní čokoládové kalendáře.

Partnerství obce
s HC Kometa Brno

Na současné poměry se sešlo hodně spoluobčanů, aby si užili předvánoční atmosféru
a mohli obdivovat úplnou novinku, postavenou u vánočního stromu – slámový betlém.
Když přítomné děti odpočítávaly čas k rozzáření stromu, tak každý s napětím sledoval, jak
bude strom osvícen a jak bude v záři vypadat
betlém. Souhra osvětlení se nadmíru zdařila!
Je třeba poděkovat mnohočlenné tvůrčí skupině výrobců betlému, v čele s paní Květou
Brázdovou. Nápad o umístění betlému k vánočnímu stromu je pro naši obec ojedinělý a povedený, přičemž se dá předpokládat, že v příštím
roce přibydou u Jezulátka další postavy.
I přes organizační omezení akce byli příchozí velmi spokojeni.
Veselé Vánoce a hodně zdraví všem, popřál
na závěr starosta a akci ukončil.
Komentář: Ing. Václav Matyáš

KADEŘNICT VÍ
ve Vážanech nad Litavou

které se nachází v RD č.p. 230 (v ulici u hřiště)
Vám 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

Otevírací doby provozoven
ve Vážanech n. L. v roce 2022
OBCHOD SMÍŠENÉ ZBOŽÍ –
Jan Kundera
Otevírací doba:
Pondělí–pátek:
Sobota:

Vaše vlasy i Vy dostanete tu nejlepší péči
v příjemném prostředí.
Provozní doba – pondělí až pátek
Tel. 722 534 080

6.30 hod–11.00 hod
14.30 hod–17.00 hod
6.30 hod–10.00 hod
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