


Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

v úvodu mého slova bych 
chtěl poděkovat všem, 
kteří mi dali při letošních 
komunálních volbách svo-
ji důvěru, vyjádřenou dr-
tivou většinou volebních 
hlasů pro sdružení „JISTO-
TA pro Vážany n. Lit.“.

Vaši důvěru beru s vel-
kou pokorou, která mne 

jednoznačně zavazuje k pokračování zejména 
ve zodpovědném konání při hospodaření naší 
obce a zachování její ekonomické stability. Jsem 
připraven pracovat opět na 100% a budovat nadá-
le naši obec, aby i v budoucnu byla tím správným 
místem pro klidné, pohodlné a bezpečné bydlení 
nám všem, občanům Vážan nad Litavou. 

Tímto zpravodajem se k Vám dostává dal-
ší číslo našeho Vážanského hlásku, ve kterém 
najdete tradiční informace a komentáře k dění 

na obci za uplynulý rok (prosinec 2021 – pro-
sinec 2022). 

Než se začnu věnovat záležitostem týkajících 
se pokračování nastavené strategie naší obce, rád 
bych zmínil skutečnost, kterou si všichni každo-
denně uvědomujeme a která každého z nás jistě 
méně či více psychicky zatěžuje. Jedná se o vál-
ku na Ukrajině a mírovou nestabilitu nedaleko 
hranic naší republiky. Téměř vždy jsem v mém 
projevu při příležitosti osvobození naší obce pro-
nášel slova o tom, že můžeme být v posledních 
desítkách let vděčni za klid a mír v naší republice 
i v naší obci. Nyní se to bohužel všechno změni-
lo. Válečný konflikt, napětí na světové politické 
scéně, ekonomická nestabilita, navyšování cen 
za energie, to všechno vnáší do našeho života 
obavy a pochybnosti, na něž jsme nebyli po dlou-
há léta zvyklí.

Mnohým z nás nezbývá nic jiného, než se více 
zaměřit na šetrnější hospodaření s rodinným 
rozpočtem. Existuje mnoho způsobů, jak ušetřit 

nebo nalézat jiné dostupné varianty, s cílem za-
chování plnohodnotného způsobu života. Hlavně 
jen nepropadat chmurným náladám pocitu be-
znaděje, které člověka jen ničí a ovlivňují nega-
tivně jeho chování, a to jak vůči jeho blízkým tak 
i vůči ostatním lidem a spoluobčanům!

Blíží se doba Vánoc, kdy oslavujeme klid a mír. 
Chtěl bych proto apelovat na každého z vás, aby 
si udržel potřebný nadhled a optimismus a aby-
chom nejen blížící se vánoční svátky, ale celé toto 
nelehké období, překonali všichni čestně a bez 
zbytečných hádek a narušování mezilidských 
vztahů, za které se s odstupem po překonání kri-
ze může člověk zastydět. V obci se bohužel v ne-
dávné době objevily nejen náznaky vandalismu 
a výtržnictví, ale také různé druhy malicherných 
stížností, pomluv a dokonce udávání, na které 
jsme zde doposud nebyli zvyklí. Jsem přesvěd-
čen, že tyto excesy s sebou nese současná těžká 
doba, a že byly ojedinělé. Žijeme na malé vesnici, 
kde navzájem sdílíme svoje každodenní životní 
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Třídění odpadů začíná již v kuchyni!
S tímto zpravodajem se Vám do rukou do-

stává i brožura, která se snaží obecně osvětlit 
problematiku odpadů a zdůraznit, že třídění 
odpadů má smysl!

O co nám jde?
Snažíme se implementovat do českých do-

mácností řešení, která v zahraničí již několik 
let běžně fungují. Snažíme se ušetřit obec-
ní peníze, které by mohly být využity jinak 
a lépe, než jako zbytečná úhrada za netříděný 
odpad. Čím víc netříděného směsného komu-
nálního odpadu vyprodukujeme, tím víc za něj 
zaplatíme. Poplatky dle zákona o odpadech 
nemilosrdně rok od roku narůstají.

Třídění odpadů má smysl! Ano, je to vybo-
čení ze zajeté rutiny. Ano, je to malá námaha 
navíc. Ale stojí to za to!

Jak na to v praxi?
Třídění začíná už v kuchyni. Je třeba poří-

dit si 4 nádoby. Největší nádoba by měla být 
na PLASTY. Do této nádoby patří plasty a ple-
chovky beze zbytků jídel. Není přímo nutné, 
drhnou kelímek od jogurtu jako by to byl 
servis po babičce, ale vhodit jej tam s půlkou 
nedojedeného jogurtu je také nevhodné. 

Další nádoba v pořadí, co do velikosti je ná-
doba na PAPÍR. 

Třetí nádoba, která by měla mít své stálé 
místo u kuchyňské linky, je nádoba s víkem 
na BIO – zbytky z kuchyně. 

Teprve poslední nádoba by měla sloužit 
na SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (SKO). 

Statistika ČR uvádí, že v nádobách na SKO je 
pouze 35% správně umístěného odpadu. Vše 
ostatní jsou druhotně využitelné suroviny, kte-
ré sem nepatří!

Uvědomme si, že dle zákona o odpadech 
a v něm nastavených hmotnostních kvótách 
produkce SKO na občana za rok, si při součas-
ném 14denním svozu v naší obci můžeme v r. 
2023 dovolit vytvořit necelých 7 kg SKO na ob-
čana a na jeden svoz. V roce 2024 už to bude 
dle zákona zase méně, a to 6,5 kg, přičemž 
do roku 2029 půjdeme s kvótou něco málo 
přes 4,5 kg.

Rok Zákonem stanovená množství 
SKO v kg/osoba/rok

2023 180 kg

2024 170 kg

2025 160 kg

2026 150 kg

2027 140 kg

2028 130 kg

2029 120 kg

Ano, ale kam se to všechno v domě 
vejde?

Vejde se to úplně v pohodě. Obrovské pro-
cento lidí žijících v městských bytech 1+KK 
nebo 2+KK třídí bez problémů. Na venkově 
máme více místa a třídit můžeme také. Je to 
jen otázka chtění!

Jak to bude v dalších letech?
Naše obec ve spolupráci s DSO ŽlaP připra-

vuje projekt na vývoz všech odpadů metodou 
door to door. Bude to znamenat přiblížení ná-
dob na všechny odpady (SKO, PLAST, PAPÍR 
a BIO) přímo k našim domům.

Dále v r. 2023 připravujeme motivační pro-
gram, který bude občanům co SKO poctivě 
třídí výhodným v podobě snížení poplatku 
za odpad v dalším roce. Během příštího roku 
začne ve Vážanech n. Lit. společnost Respono, 
a.s. vážit každou očipovanou nádobu na SKO, 
díky čemuž získáme přehled o produkci SKO 
na občana. A dle toho mu bude nastaven po-
platek v r. 2024 (viz nově schválená OZV o po-
platku za odpad).

Závěrem se dá už jen konstatovat, že dle 
nové legislativy je třídění odpadu naše zá-
konná povinnost. Vnímejme to však i z druhé 
stránky věci, a to že třídění odpadu je naše mo-
rální zodpovědnost! Zodpovědnost vůči našim 
dětem, budoucím generacím a naší planetě!

Zpracovali: Ing. Jaroslav Řezáč 
a Ing. Václav Matyáš

příběhy, dobře se známe a jsme připraveni si na-
vzájem pomáhat. Věřím, že pravda vždy vyjde 
najevo a že dobré vztahy musíme budovat všich-
ni a bojovat tím za klid a mír, který jsme zde 
v naší obci doposud měli a snad to tak i zůstane.

Jako starosta obce Vám budu nadále k dis-
pozici s pomocí při řešení složitějších ži-
votních situací. Můžete se na mne obracet 
kdykoli, není třeba se držet úředních hodin. 
V případě potřeby ponechejte ostych stranou 
a směle vyhledejte pomoc či radu. Vězte, že 
každá situace má svoje řešení!

Letošní rok 2022 navazoval na nepříjemnou 
covidovou zátěž roků minulých, ale postupně 
nabíhající volné setkávání spoluobčanů (zatím 
bez omezení) vlévá do našich žil hmatatelnou 
naději o obnovení a konání společenských 
akcí. Rozhodně nemáme ještě odvahu pořádat 
v příštím roce Sjezd rodáků, byť jsme na něj 
organizačně připraveni. Jednoznačně však 
podpoříme dvě stěžejní tradiční akce, což bu-
dou HODY 2023 a KOŠT 2023. Předpokládám, 
že v průběhu roku se přidruží několik dalších 
menších kulturních a sportovních akcí (viz ka-
lendář akcí na webu obce), které obec rovněž 
ráda podpoří. 

Strategie a plány rozvoje obce
Asi nemá význam vracet se k výčtu vybudo-

vaných a rekonstruovaných objektů v majetku 
obce za poslední dvě volební období. Je to jas-
ně viditelné a v tomto trendu bychom chtěli 
pokračovat.

Všichni jistě vnímáte, že započala oprava 
budovy naší MŠ, která je jednou z dominant 

naší obce. Budovu čeká generální hydroizo-
lační opatření, celkové zateplení, modernizace 
topení, montáž rekuperace a osazení fotovol-
taickou elektrárnou (FVE). Rovněž proběhne 
výměna střešní krytiny a oprava trámoví. Okolí 
budovy bude rovněž zmodernizováno novým 
oplocením a opravou chodníků s přesahem 
až k sousedním RD. Celková investice do této 
modernizace budovy a jejího okolí přesáhne 
částku 12 mio. Kč, přičemž poskytnutá dotace 
od SFŽP na tuto akci činí 35%.

Další budovou, kterou budeme pravděpo-
dobně (je odvislé od získaných dotací) rekon-
struovat, je sociálka. Na této byla v letošním 
roce provedena zásadní hydroizolační oprava 
a zateplení střechy. Čeká nás další zateplení 
budovy s návaznou výměnou otopného zdroje 
a menší stavební úpravy. Na této budově se na-
bízí, stejně jako na budově MŠ, umístění FVE. 

Obecně se dá hovořit o tom, že osazování 
FVE na budovy, z pohledu komunální a ko-
munitní energetiky, má v současné době ze-
lenou a je podporováno vysokým procentem 
dotací. Touto cestou se chceme vydat. Tak 
trochu koketujeme v kooperaci se sousedními 
obcemi s myšlenkou výstavby větrných elek-
tráren, které by byly velkým přínosem financí 
do obecní pokladny a potažmo i přínosem pro 
občany. Jedná se vize, které svého zhmotnění 
dosáhnou podle finančních možností a efek-
tivity případné realizace. Toto téma je ještě 
předčasné rozvíjet, ale uvádím ho zde proto, 
abyste vážení občané byli v obraze, jaké ambi-
ce má vedení naší obce.

Téma, které však je třeba rozvíjet a otevře-

ně projednat je hospodaření s odpady na obci. 
Tuto problematiku dlouhodobé dílčí záporné 
ekonomiky obce, kdy tato doplácí na likvidaci 
odpadů téměř 250 tis. Kč/ročně bychom rádi 
řešili dvěma způsoby, a to vývozem odpadů 
metodou door to door, v kombinaci se zavede-
ním motivačního poplatkového systému. Toto 
téma je ve zpravodaji podrobněji rozebráno 
v samostatném článku. 

Nadále budeme podporovat místní děti 
a mládež, potřebující kvalitní a zdravé sportov-
ní prostředí halového i venkovního typu. Od-
dílů a skupin, které v obci sportují, je dostatek 
a současná vybavenost sportovišť je na vysoké 
úrovni. 

Chceme mít v obci kvalitní a moderní ob-
čanskou vybavenost (a to nejen pro sportov-
ce), dostupnou pro všechny občany tak, aby ji 
mohli naplno využívat. Cílem je podpora a za-
chování společenského života na obci.

Osobně si velice vážím lidí vyšší věkové 
kategorie, kteří ve svém produktivním věku 
odpracovali pro nastupující generace právě 
ten hospodářský základ, ze kterého Česká re-
publika stále ještě čerpá. Našim starším spo-
luobčanům vycházíme dlouhodobě vstříc, a to 
v různých formách pomoci. Chci naše seniory 
ubezpečit, že tomu tak bude i nadále.

Závěrem mého slova mi dovolte popřát všem 
radostné prožití vánočních svátků, veselé osla-
vy Nového roku a do nového roku 2023 pevné 
zdraví, nadhled nad starostmi a zdravou mysl.

Těším se na budoucí spolupráci a jsem zde 
pro Vás.

Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Slovo starosty
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Lidi, rozum do hrsti a psí „hovínka“ do sáčků!
I Jaroslav Vrchlický si dovolil nazvat hovno 

jeho pravým jménem a napsal o tom dokonce 
baladu, tedy i já, s Vaším dovolením, budu na-
zývat tuto věc jeho pravým jménem.

Valná většina majitelů psů v naší obci je obe-
známena s tím, že po svém psovi musí uklidit. 
A také to dělají. Přesto se dostávají naši spo-
luobčané velmi často do nepříjemných situací, 
právě při kontaktu s touto nelibou věcí.

Člověk si za parného letního dne seče spo-
kojeně sekačkou trávu, když tu nabere psí 
hovno, a to se mu rozpráší přímo do obličeje. 
Kytky v předzahrádce jsou prosyceny vrstvou 

psích hoven a samotné okopání a pletí těchto 
předzahrádek se stává záležitostí více než ne-
chutnou. 

Psí hovno na botě drží jako lepidlo, a když 
si jej přinesete domů nebo nedej bože do auta, 
nezdolá ho žádný voňavý stromeček. 

Ovšem vůbec nejhorší scénář čeká matku, 
která je nucena své malé dítě vláčet za ruku 
jen po chodníku. Nemůže ho nechat volně 
proběhnout, protože z jedné strany jezdí auta 
a na trávě se skrývají hromádky, do kterých se 
malá nožička zaboří až po kotník.

Mám osobní zkušenosti z mnoha míst v za-

hraničí a uvedu zde malý příklad z jedné obce 
v sousedním Rakousku. Jedná se o městys 
Korneuburg, kde venčí-li občan psa a nemá 
u sebe prokazatelně sáčky na psí exkrementy, 
dostane na místě mastnou pokutu. Místní po-
licie je v tomto ohledu velmi aktivní a nekom-
promisní. 

U nás máme obecní vyhlášku a víru, že 
dostatek košů opatřených dostatkem sáčků 
a dobré slovo dokáže přesvědčit naše spoluo-
bčany pejskaře, aby si po svém mazlíčkovi 
uklízeli! 

Komentář: Ing. Václav Matyáš

Nové zastupitelstvo obce Vážany nad Litavou  
pro volební období r. 2022–2026
Po letošních volbách se do vedení naší obce 
dostali tito občané:
•  Ing. Václav Matyáš (240 hlasů) – starosta
•  Luděk Tůma (217 hlasů)
•  Kamil Zborovský (190 hlasů) – předseda 

kontrolního výboru
•  Pavel Nezhyba (180 hlasů) – předseda fi-

nančního výboru
•  Ing. Jaroslav Řezáč (136 hlasů) – místosta-

rosta 
•  Petr Smejsík (109 hlasů)
•  Ing. Radim Hložek (92 hlasů)

Tito zastupitelé nastupují do vedení naší 
obce v nejisté a nestabilní době, aby dále po-
kračovali v racionálním a ekonomicky pro-
spěšném hospodaření naší obce, stejně jak 
tomu bylo za bývalého zastupitelstva obce 
doposud. 

Zde je na místě bývalým zastupitelům obce 
za jejich odvedenou práci poděkovat, zejména 
předsedům kontrolního a finančního výboru, 
rovněž tak předsedkyni výboru pro kulturu 
a školství.

Bývalé zastupitelstvo obce:
•  Ing. Václav Matyáš – starosta obce
•  Ing. Jaroslav Řezáč – místostarosta
•  Mgr. Anna Pišová – předsedkyně kontrolní-

ho výboru
•  Ludmila Pilátová – předsedkyně výboru pro 

kulturu, školství a ostatní zájmovou činnost
•  Karel Škraňka – předseda finančního výboru
•  Petr Smejsík – předseda výboru pro bezpeč-

nost a pořádek
•  David Halamka – předseda výboru pro život-

ní prostředí

Výsledky komunálních voleb 
do ZO 2022 Vážany n. Lit.
Výsledky  voleb  do  zastupitelstva  obce 
Vážany nad Litavou:
Voličů celkem: 583
Přišli k volbám: 394
Procento účasti: 67,58%

Pořadí stran:
1.  JISTOTA pro Vážany n. Lit.: 1 291 hlasů/4 

mandáty
2. KDU-ČSL: 485 hlasů/1 mandát
3. SNK: 417 hlasů/1 mandát
4. SPD: 409 hlasů/1 mandát

Zvoleni do ZO:
1. Ing. Václav Matyáš, 240 hlasů
2. Luděk Tůma, 217 hlasů
3. Kamil Zborovský, 190 hlasů
4. Pavel Nezhyba, 180 hlasů
5. Ing. Jaroslav Řezáč, 136 hlasů
6. Petr Smejsík, 109 hlasů
7. Ing. Radim Hložek, 92 hlasů

Bývalé zastupitelstvo obce v období 2018–202
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Vážany n. Lit.
Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 26/2021 
ze dne 15. 12. 2021

ZO schvaluje:
(5.) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Váža-

ny nad Litavou. Střednědobý výhled rozpočtu 
MŠ se stává nedílnou součástí tohoto zápisu 
26. ZZO 2021.

(6.1) podpis Dodatku č. 2 Smlouvy o zajiště-
ní financování systému IDS JMK.

(6. 2) podpis smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene, č.: PR-
-01030072451/001-MOPR – stavbu realizova-
nou pod názvem „Vážany n.L., smyčka NN 
Mareš“, se společností EG. D, a.s.., na pozem-
ku obce parc. č.: 142.

(7.) prodej pozemku parc. č. 576/1 o výměře 
57 m2 paní J. O. za celkovou cenu 16.000 Kč.

(8.) navýšení pokladního limitu od 1. 1. 
2022 ze stávajících 100.000 Kč na 150.000 Kč.

(9.) ZO Vážany nad Litavou, 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 doplnění obsahu Změny 
č.1 Územního plánu obce Vážany nad Litavou 
spočívající v následující dílčí změně 7. Změna 
využití plochy W – plocha vodní a vodohospo-
dářská (vodní toky a nádrže) na plochu Zk – 
zeleň krajinná, pozemek parc. č. 1855.

(10.2) že Obec Vážany nad Litavou bere 
zpět svoji žádost o stavební povolení na stav-
bu: Vážany nad Litavou – obnova propustku 
pod účelovou komunikací na pozemcích parc. 
č. 1452, 2107 a 1618, podanou dne 03.05.2017 
a vedenou na MěÚ Slavkov u Brna pod č.j.: 
SU/38908-17/4777-2017/Hro. Stavebník obec 
Vážany nad Litavou bere tímto přípisem výše 
zmíněnou žádost zpět a žádá příslušný správ-
ní orgán o zastavení řízení.

(11.) proces odkupu znehodnocených čás-
tí pozemků pod a okolo lokality „Ve Žlebu“ 
s následujícími parametry: Výkupní cenu po-
zemku od 15 do 35 Kč/m2 Kupní smlouvou. 
Způsob fin. kompenzace za vynaložené ná-
klady určitým vlastníkům pozemků Darovací 
smlouvou. Rozeslání smluvní dokumentace, 
která mj. obsahuje i PM na vyřízení souhlasu 
k dělení pozemků Další jednání s vlastníky po-
zemků – případné variantní nabídky

(13.) změnu stanov č. 1 Dobrovolného svaz-
ku obcí Dr. Václava Kounice, kterou se mění 
článek XII. Financování hospodaření Svazku 
odst. 1 písm. c) a nově zní: „c) pravidelný roč-
ní vklad každého člena je splatný ke dni 31.3. 
Pravidelný roční vklad každého člena se sta-
noví ve výši 250 Kč za každého žáka hlášené-
ho k trvalému pobytu na území člena Svazku 
a zapsaného do kterékoliv školy v k.ú. Slavkov 
u Brna ke dni 30. 9. předcházejícího roku, 
v němž je vklad splatný“.

ZO bere na vědomí:
(4.) rozpočtové opatření č. 10 ze dne 30. 

11. 2021, které je uveřejněno na úřední desce 
obce.

(10.1) vytvoření nového pasportu doprav-
ního značení a komunikací naší obce firmou 
Vertigia, s.r.o., za cenu 32.500 Kč.

(12.) jednotlivé zprávy předsedů výborů 
a ukládá předsedům výborů vedení evidence 

případů a výsledků kontrol v obdržené archi-
vační složce. Zpráva finančního výboru se stá-
vá nedílnou součástí zápisu tohoto ZZO.

(14.1) nový postup při jednání na MěÚ – 
Stavební odbor, kdy nepostačuje námi podaná 
žádost o přerušení řízení o zastavení stavby 
v lokalitě „Ve žlebu“, ale je třeba požádat o do-
datečné povolení stavby, s odkladem do doby, 
než bude vypracována PD navazující na prová-
děcí studii.

(14.2) projednání argumentů vůči neochotě 
bratrů H. k povinnosti plateb poplatků za sráž-
kovou vodu zatěžující obecní kanalizaci. Dále 
bere na vědomí parametry výpočtu pro stano-
vení schváleného poplatku.

Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 27/2022 
ze dne 23. 2. 2022

ZO schvaluje:
(5.) rozdělení hospodářského výsledku MŠ 

Vážany nad Litavou. Dokument se stává nedíl-
nou součástí tohoto zápisu ZZO.

(6.) návrh rozpočtu na r. 2022 dle výše uve-
dených paragrafů a částek s těmito změnami: 
Ve výdajích v paragrafu 3419, položka 5229 se 
navyšuje původní částka 250.000 Kč na část-
ku 270.000 Kč a ve výdajích v paragrafu 3635, 
položka 6119 se navyšuje původní částka 
50.000 Kč na částku 60.000 Kč. Pro vyrovná-
ní rozpočtu se v příjmech navyšuje o částku 
30.000 Kč položka 8115 (třída 8 – financování 
a saldo) na částku 2.030.000 Kč. Návrh rozpoč-
tu obce na rok 2022 se po schválení na ZZO 
stává rozpočtem obce na rok 2022. Současně je 
schváleno poskytnutí dotací místním spolkům, 
a to: FC Vážany n/L. – 220 tis. Kč, TJ Vážany n/
Lit. 50 tis., ŘKF 25 tis. Kč a SDH 20 tis. Kč. Pří-
padné další finanční příspěvky spolkům na čin-
nost budou poskytovány formou darů. 

(7.) rozpočet sociálního fondu na r. 2022.
(8.) střednědobý výhled rozpočtu Obce 

Vážany nad Litavou, dle výše uvedených čás-
tek, kdy tento bude vyvěšen na úřední desce, 
do doby schválení dalšího výhledu rozpočtu 
obce.

(9.) výši cestovních náhrad, v těchto hodno-
tách:

105 Kč (99 Kč až 118 Kč), trvá-li pracovní 
cesta 5 až 12 hodin, 

155 Kč (151 Kč až 182 Kč), trvá-li pracovní 
cesta 12 až 18 hodin, 

250 Kč (237 Kč až 283 Kč), trvá-li pracovní 
cesta déle než 18 hodin. 

(11.1) doplněný obsah Změny č. 1 územní-
ho plánu Vážany n. Litavou, o uvedené:

1. Pozemek parc. č. 1017/2 – změna využi-
tí plocha 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 plochu Br – by-
dlení v rodinných domech
3. Část pozemku parc. č. 1249 (cca 2000 m2 
při zastavěném území) – změna využití plo-
chy Zo – orná půda na plochu Br – bydlení 
v rodinných domech
4. Z důvodu vymezení nových zastavitel-
ných ploch v bodě 2. a 3. dojde ke zrušení 
zastavitelné plochy B1/Br – bydlení v rodin-
ných domech (parc. č. 1033/32)

5. Celé území od pozemku parc. č. 1501 až 
k pozemku parc. č. 1558 změna využití plo-
chy Zs – sady, zahrady na plochu Rch – ro-
dinná rekreace
6. Území mezi poldrem (poldr na pozem-
cích p. č. 1858, 1859, 1860) a dolní části 
plochy Zk – zeleň krajinná (pozemky p. č. 
1854/3, 1854/2, 1855, 1853) a plochy Rv – 
venkovní zařízení pro sport a rekreaci (p. č. 
1854/1, 1852) změna využití plochy Zo – 
orná půda na plochu Rv – venkovní zaříze-
ní pro sport a rekreaci, případně Zk – zeleň 
krajinná. Jedná o území znehodnocené se-
suvem zeminy.
7. Změna využití plochy W – plochy vodní 
a vodohospodářská (vodní toky a nádrže) 
na plochu Zk – zeleň krajinná, pozemek 
parc. č. 1855. Jedná se o území znehodno-
cené sesuvem zeminy.
(11.2) že Změna č. 1 bude pořízena zkráce-

ným postupem podle § 55a a násl. stavebního 
zákona.

(12.) na základě výběrového řízení na za-
kázku „Oprava střešního pláště - budova Váža-
ny n/Lit., č. p. 278“ dodavatele R. Pospíšila, 
Otakara Ševčíka 85, 636 00 Brno, IČ: 44070268.

(13.1) podpis Dohody o vytvoření společné-
ho školského obvodu s Městem Slavkov u Brna. 

(13.2.1) podpis kupní smlouvy na pozemek 
č. 1666/2 o celkové výměře 337 m2 za celkovou 
cenu 11.795 Kč (slovy: jedenáct tisíc sedm set 
devadesát pět korun českých) mezi Obcí Váža-
ny nad Litavou, IČ: 00368725 a L. H., bytem: 
Kobeřice u Brna.

(13.2.2) podpis kupní smlouvy na pozemek 
č. 1833/2 o celkové výměře 357 m2 za celkovou 
cenu 12.495 Kč (slovy: dvanáct tisíc čtyři sta 
devadesát pět korun českých) mezi Obcí Váža-
ny nad Litavou, IČ: 00368725 a M. U., bytem: 
Hrušky.

(13.2.3) podpis kupní smlouvy na pozem-
ky parc. č. 1676/2 o celkové výměře 1253 m2 
a parc. č. 1850/2 o celkové výměře 51 m2 a parc. 
č. 1850/3 o celkové výměře 17 m2 za celkovou 
cenu 46.235 Kč (slovy: čtyřicet šest tisíc dvě 
stě třicet pět korun českých mezi Obcí Vážany 
nad Litavou, IČ: 00368725 a D. V., Šaratice.

(13.2.4) podpis kupní smlouvy na pozemek 
č. 1664/2 o celkové výměře 19 m2 za celkovou 
cenu 665 Kč (slovy: šest set šedesát pět korun 
českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 
00368725 a L. P., Brno.

(13.2.5) podpis kupní smlouvy podílu 
ve výši id. 11/20 k pozemku parc. č. 1677/2 
o celkové výměře 2506 m2 za cenu 48.240,50 Kč 
(slovy: čtyřicet osm tisíc dvě stě čtyřicet korun 
českých, 50 hal.) mezi Obcí Vážany nad Lita-
vou, IČ: 00368725 a Z. P., Milešovice. 

(13.2.6) podpis kupní smlouvy na pozemek 
č. 1668/2 o celkové výměře 694 m2 za celkovou 
cenu 24.290 Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc dvě stě 
devadesát korun českých) mezi Obcí Vážany 
nad Litavou, IČ: 00368725 a O. P., Nížkovice.

(13.2.7) podpis kupní smlouvy na pozemek 
č. 1832/2 o celkové výměře 172 m2 za celkovou 
cenu 6.020 Kč (slovy: šest tisíc dvacet korun 
českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 
00368725 a I. M., Šaratice a Ing. L. N., Holubice.

(13.2.8) podpis kupní smlouvy na pozemek 
č. 1670/2 o celkové výměře 605 m2 za celkovou 
cenu 21.175 Kč (slovy: dvacet jedna tisíc jedno 
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sto sedmdesát pět korun českých) mezi Obcí 
Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a PhDr. J. J., 
Hlinsko.

(13.2.9) podpis kupní smlouvy na poze-
mek č. 1837/2 v podílovém spoluvlastnictví 
se shodným poměrem podílů, tj. oba ve výši 
id. 1/2 o celkové výměře 2401 m2 za celkovou 
cenu 84.035 Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíc tři-
cet pět korun českých) mezi Obcí Vážany nad 
Litavou, IČ: 00368725 a Ing. L. P., Holubice 
a Mgr. V. M., Vážany nad Litavou.

(13.2.10) podpis kupní smlouvy na pozemky 
parc. č. 1291/2 o celkové výměře 101 m2, parc. 
č. 1623/2 o celkové výměře 2372 m2, parc. č. 
1665/2 o celkové výměře 72 m2, parc. č. 1669/2 
o celkové výměře 268 m2, parc. č. 1678/2 o cel-
kové výměře 2179 m2, parc. č. 1828/2 o celkové 
výměře 2192 m2, parc. č. 1834/2 o celkové vý-
měře 35 m2, parc. č. 1844/2 o celkové výměře 
54 m2 a parc. č. 1849/2 o celkové výměře 37 
m2 za celkovou cenu 255.850 Kč (slovy: dvě 
stě padesát pět tisíc osm set padesát korun 
českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 
00368725 a P. K., Hrušky. 

(13.2.11) podpis kupní smlouvy na po-
zemky parc. č. 1673/2 o celkové výměře 810 
m2, parc. č. 1674/2 o celkové výměře 798 m2, 
parc. č. 1827/2 o celkové výměře 2554 m2, 
parc. č. 1836/2 o celkové výměře 270 m2, 
parc. č. 1838/2 o celkové výměře 602 m2, 
parc. č. 1839/2 o celkové výměře 119 m2, parc. 
č. 1843/2 o celkové výměře 109 m2, parc. č. 
1848/2 o celkové výměře 81 m2 a dále pozem-
ky s spoluvlastnickými podíly, a to id. 9/20 
k pozemku parc. č. 1677/2 o výměře 2506 m2, 
id. 1/2 k pozemku parc. č. 1829/2 o výměře 
1765 m2 a id. 1/2 k pozemku parc. č. 1842/2 
o výměře 124 m2 za celkovou cenu 111.228 Kč 
(slovy: jedno sto jedenáct tisíc dvě stě dvacet 
osm korun českých) mezi Obcí Vážany nad 
Litavou, IČ: 00368725 a společností Rostěnice 
a.s., IČ: 63481821, se sídlem: Rostěnice 166, 
682 01.

(13.2.12) podpis darovací smlouvy na vy-
naložené náklady ve výši 13.432 Kč (slovy: 
třináct tisíc čtyři sta třicet dva korun českých) 
paní L. P., Brno.

(13.2.13) podpis darovací smlouvy na vy-
naložené náklady ve výši 19.966 Kč (slovy: 
devatenáct tisíc devět set šedesát šest korun 
českých) paní D. V., Šaratice.

(13.2.14) podpis darovací smlouvy na vyna-
ložené náklady ve výši 20.256 Kč (slovy: dva-
cet tisíc dvě stě padesát šest korun českých) 
panu Z. P., Milešovice.

(13.2.15) podpis darovací smlouvy na vyna-
ložené náklady ve výši 18.222 Kč (slovy: osm-
náct tisíc dvě stě dvacet dva korun českých) 
panu O. P., Nížkovice.

(13.2.16) podpis darovací smlouvy na vyna-
ložené náklady ve výši 15.972 Kč (slovy: pat-
náct tisíc devět set sedmdesát dva korun čes-
kých) panu E. N., Vážany nad Litavou.

(13.2.17) podpis darovací smlouvy na vy-
naložené náklady ve výši 17.788 Kč (slovy: 
sedmnáct tisíc sedm set osmdesát osm korun 
českých) panu Mgr. V. M., Vážany nad Litavou 
a Ing. L. P., Holubice.

(13.2.18) podpis darovací smlouvy na vyna-
ložené náklady ve výši 34.486 Kč (slovy: třicet 
čtyři tisíc čtyři sta osmdesát šest korun čes-
kých) panu P. K., Hrušky.

(13.2.19) podpis darovací smlouvy na vyna-
ložené náklady ve výši 15.972 Kč (slovy: pat-

náct tisíc devět set sedmdesát dva korun čes-
kých) společnosti Rostěnice a.s., IČ: 63481821 
se sídlem Rostěnice 166, 682 01.

(13.2.20) podpis darovací smlouvy na vy-
naložené náklady ve výši 17.788 Kč (slovy: 
sedmnáct tisíc sedm set osmdesát osm korun 
českých) paní PhDr. J. J., Hlinsko.

(14.1) pronájem pozemku parc. č. 242 o vý-
měře 2 m2 společnosti Zásilkovna s.r.o., Liho-
varská 1060/12, 190 00, Praha a pověřuje sta-
rostu podpisem Smlouvy pro umístění Z-BOXu 
a spolupráci při jeho provozování.

(14.3) finanční podporu Asociace rodičů 
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. 
na spolufinancování klubové činnosti a sociál-
ních služeb na příspěvek ve výši 3.000 Kč. 

(14.4) ukončení nájmu nebytových prostor 
v budově č. p. 278 k 28. 2. 2022 dohodou paní 
M. K., bytem: Rousínov. 

(14.5) jako nového nájemce dolní hospody 
paní E. Š. a pověřuje starostu obce zajištěním 
podpisu nájemní smlouvy.

(14.6) přípravu a následné uvedení do praxe 
OZV o regulaci používání zábavní pyrotechniky.

ZO neschvaluje:
(14.2) připojení naší obce dne 10. 3. 2022 

k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

ZO bere na vědomí: 
(4.) rozpočtové opatření č. 11 ze dne 20. 12. 

2021, které se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu ZZO. 

(10.1) zprávu o provedené inventarizaci 
majetku Obce Vážany nad Litavou k 31. 12. 
2021, s ohledem na prohlášení inventarizač-
ní komise, ve složení Mgr. Anna Pišová, pan 
Karel Škraňka a pan Ing. Jaroslav Řezáč, spolu 
s pracovníkem hmotně odpovědným za in-
ventarizovaný majetek, paní Hanou Urbano-
vou a panem Petrem Hégrem odpovědným 
pracovníkem za sklad, že inventarizace byla 
provedena v souladu s ustanovením zákona 
č.563/1991 Sb. o účetnictví a podle vyhlášky č. 
270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závaz-
ků a plánem k provedení inventarizace, schvá-
leného na zasedání ZO Vážany nad Litavou 
dne 24. 11. 2021.

(10.2) zprávu o provedené inventarizaci 
MŠ k 31. 12. 2021, s ohledem na prohlášení 
inventarizační komise ve složení K. Škraňka 
(předseda), E. Matušů, H. Štanglová a J. Ehren-
bergerová, že inventarizace byla provedena 
v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb., 
o inventarizaci majetku a závazků a s plánem 
k provedení inventarizace, schváleného ZO 
Vážany nad Litavou dne 24. 11. 2021.

(13.3) podpis Smlouvy o umístění a provo-
zování kontejnerů na textil.

(13.4) podpis Smlouvy o dílo mezi Obcí 
Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad 
Litavou 125 a zhotovitelem: Studio Region, Vo-
říškova 5, 623 00 Brno. Předmětem smlouvy je 
zpracování Změny č. 1 Územního plánu obce 
(ÚPO) Vážany nad Litavou a zpracování úpl-
ného znění ÚP Vážany nad Litavou po vydání 
jeho Změny č. 1.

(13.5) podpis Příkazní smlouvy mezi Obcí 
Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad 
Litavou 125 a příkazníkem: VIA Consult a.s., 
Kopečná 234/12, Brno, 602 00. 

(15.) zprávu předsedkyně VKŠ, kdy tato se 
stává přílohou tohoto zápisu ZZO. 

(16.) vyhodnocení požadavků ankety z kon-
ce r. 2021 a zařazení nejvíce žádaných bodů 
do programu zvelebování, údržby a budování 
v naší obci. 

Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 28/2022 
ze dne 11. 5. 2022

ZO schvaluje:
(5.) účetní závěrku příspěvkové organizace 

MŠ k datu 31. 12. 2021, v plném rozsahu.
(6.) účetní závěrku obce Vážany nad Lita-

vou, za r. 2021, v plném rozsahu. 
(7.) závěrečný účet obce a souhlasí s celo-

ročním hospodařením obce za r. 2021 bez vý-
hrad.

(9.) Obecně závaznou vyhlášku obce Váža-
ny nad Litavou č. x/2022 (číslo bude přiděleno 
po vložení vyhlášky do systému Sbírky práv-
ních předpisů) o regulaci zábavní pyrotechniky. 

(10.1) podpis kupní smlouvy na pozemky 
parc. č. 1671/2 o celkové výměře 372 m2, parc. 
č. 1672/2 o celkové výměře 1590 m2, parc. 
č. 1841/2 o celkové výměře 222 m2, parc. č. 
1846/2 o celkové výměře 42 m2 za celkovou 
cenu 77.910 Kč (slovy: sedmdesát sedm ti-
síc devět set deset korun českých) mezi Obcí 
Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany 
nad Litavou 125 a Českou kongregací sester 
dominikánek., IČ: 00403415, se sídlem: Veveří 
469/27, 602 00 Brno.

(10.2) podpis darovací smlouvy na domá-
cí spotřebiče mezí Obcí Vážany nad Litavou, 
IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a spo-
lečností LG Electronics Polska Sp. z. o. o., IČ: 
0000121072 se sídlem ul. Woloska 22, 02-675 
Varšava, Polská republika. 

(10.3a) podpis Smlouvy o poskytnutí nein-
vestiční dotace z rozpočtu obce Vážany nad 
Litavou 2022 s TJ Vážany nad Litavou ve výši 
50.000,- Kč.

(10.3b) podpis Smlouvy o poskytnutí nein-
vestiční dotace z rozpočtu obce Vážany nad Li-
tavou 2022 s Římskokatolickou farností Váža-
ny nad Litavou ve výši 25.000 Kč.

(10.3c) podpis Smlouvy o poskytnutí nein-
vestiční dotace z rozpočtu obce Vážany nad 
Litavou 2022 s SDH ve výši 20.000 Kč.

(10.3d) podpis Smlouvy o poskytnutí nein-
vestiční dotace z rozpočtu obce Vážany nad 
Litavou 2022 s FC Vážany nad Litavou ve výši 
220.000 Kč.

(10.4) podpis smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene, č.: PR-
-001030072227/001-SITL – stavbu realizova-
nou pod názvem „Vážany n.L., rozšíření DS 
NN Flajzar“, se společností EG. D, a.s.., na po-
zemku obce parc. č.: 230/1 a 240/1.

(10.5) podpis smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene, č.: PR-
-001030071512/001-SITL – stavbu realizova-
nou pod názvem „Vážany n.L., kab. Smyčka 
NN Dvořáková“, se společností EG. D, a.s.., 
na pozemku obce parc. č.: 1563.

(10.6) podpis smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene, č.: PR- PR-
-001040017835/017-MOPR – stavbu realizo-
vanou pod názvem „Vážany n.L., obnova NN 
ke Slavkovu I“, se společností EG. D, a.s.., 
na pozemku obce parc. č.: 310 a 330/1.

(11.1) pronájem části pozemku parc. č. 
638/6 vedle objektu polního mlatu o výměře ca 
180 m2 (bude přesně vyměřeno) firmě Deplox 
s. r. o., IČ: 05460123 za cenu 10.000 Kč ročně. 
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Zastupitelstvo obce současně pověřuje starostu 
obce přípravou a podpisem nájemní smlouvy 
s podmínkou výstavby dočasného oplocení.

(11.2) výpůjčku a následný pronájem ne-
bytových prostor v budově sociálky č. p. 278 
uprchlíkům z Ukrajiny. Zastupitelstvo obce 
současně pověřuje starostu obce přípravou 
a podpisem nájemních smluv. (Svitlana Vasyl-
chenko, Iryna Sheleh, Vláda Sheleh, Svitlana 
Hrib, Maria Hrib, Anna Kishchenko, Polina 
Kishchenko, Tatyana Kishchenko, Inna Ko-
lisnyk, Olha Iukhno, Polina Iukhno, Vsevolod 
Iukhno, Arseni Kolisnyk, Bohdan Kolisnyk)

(11.3) podpis dodatku k nájemní smlou-
vě o snížení nájmu na dolní hospodě, a to ze 
7.500 Kč na 5.000 Kč, po dobu 3 měs., tj. 5.–7. 
měs. 2022.

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

(11.5) přebudování části pozemku parc. č. 
1781 jejím zpevněním, avšak pouze vybudo-
váním kolejí v celkové délce 130 m, od křižo-
vatky „Na rybníčku“ k pozemku parc. č. 195, 
dle předloženého projektu, a to vše na náklady 
pana Gottwalda. Podmínkami platnosti usne-
sení budou: 

a) předložení projektové dokumentace s ře-
zem určující stabilitu kolejí tak, aby nedo-
cházelo k jejich rozšiřování,
b) smluvní ujednání obce s M. Gottwaldem 
o jeho povinnosti tuto cestu pravidelně udr-
žovat.
(11.6) výsadbu stromů z dotační výzvy 

4/2021 NPŽP „Výsadba stromů- individuální 
projekty“ na pozemcích parc. č. 2127, 1123 
a části 1121 a to včetně udržitelnosti projektu. 
Výsadba bude provedena v termínu a v soula-
du s danou výzvou, dle předloženého návrhu 
a odborného posudku, který tímto zastupitel-
stvo obce schvaluje. 

(11.8) pronájem jednoho parkovacího místa 
na pozemku parc. č. 445 za cenu 500 Kč/rok. 

(11.9) ukončení nájmu nebytových prostor 
v budově č. p. 278 k 31. 3. 2022 paní Jiřině 
Janečkové, bytem Vážany nad Litavou 125, 
684 01. 

(11.10) dodatek nájemní smlouvy č. 1 k ná-
jemní smlouvě nebytových prostor s paní Svit-
lanou Vasylchenko.

(11.11) dodatek č. 1 nájemní smlouvy k ná-
jemní smlouvě nebytových prostor s paní Svit-
lanou Hrib a novou nájemní smlouvu s paní 
Annou Kishchenko na pronájem nebyt. pro-
stor č. 2.

(11.12) podpis dohody o zrušení předkupní-
ho práva jako práva věcného pozemku parc. č. 
1033/9 a 1033/47.

ZO bere na vědomí: 
(4.1) rozpočtové opatření č. 1 ze dne 11. 3. 

2022, které se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu ZZO. 

(4.2) rozpočtové opatření č. 2 ze dne 29. 4. 
2022, které se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu ZZO. 

(8.) námitku k návrhu Změny č. 1 Územní-
ho plánu Vážany nad Litavou od společnosti 
ČEPS, a.s.

(11.7) návrh pana Mojzese, ale nedoporuču-
je vyvěšení záměru obce na využití pozemků 
parc. č. 1123 části pozemku par. č. 1121 u ČOV, 
a to zejména z důvodů zásadních úprav po-
zemků, spočívající v kácení stávajících stromů, 
které je naopak třeba doplnit.

(12.) jednotlivé zprávy předsedů výborů 
a ukládá předsedům výborů vedení evidence 
případů a výsledků kontrol v osobní archivační 
složce. Zpráva finančního výboru a Zpráva vý-
boru pro KŠ se stávají nedílnou součástí tohoto 
zápisu ZZO.

ZO deleguje:
(13.1) v souladu s ustanovením § 84, odst. 

2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, Ing. Jaroslava 
Řezáče k zastupování Obce Vážany nad Lita-
vou na valné hromadě akciové společnosti RE-
SPONO, a.s. IČ 49435612, která se bude konat 
dne 7. 6. 2022.

(13.2) v souladu s ustanovením § 84, odst. 
2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, Ing. Václava Ma-
tyáše jako zástupce a pana Karla Škraňku jako 
náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho 
zaneprázdnění, k zastupování Obce Vážany 
nad Litavou na valné hromadě společnosti Vo-
dovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ 49454587, 
konané dne 27. 5. 2022.

Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 29/2022 
ze dne 8. 6. 2022

ZO schvaluje:
(5.) převzetí nemovitého majetku TJ Váža-

ny nad Litavou, z.s., IČ: 18164111, který na své 
valné hromadě konané dne 28. 5. 2022 rozhodl 
o převedení nemovitého majetku Obci Vážany 
nad Litavou, IČ: 00368725, se sídlem Vážany 
nad Litavou 125, 684 01, a to formou daru nebo 
kupní smlouvy za symbolickou cenu 1 Kč. 
Obec přebírá veškeré finanční náklady spojené 
s převodem nemovitého majetku.

ZO pověřuje starostu obce dořešením celé 
záležitosti ve spolupráci s AK, podpisem 
smluvní dokumentace a podáním návrhu 
na vklad na KÚ ve Vyškově. Ve smluvní doku-
mentaci bude zakotvena klauzule o povinnosti 
obce využívat nemovitý majetek nadále pro 
sportovní a kulturní účely.

(7.1) ZO schvaluje podpis kupní smlouvy 
na pozemek parc. č. 1840/2 o celkové výměře 
114 m2 za celkovou cenu 3.990 Kč (slovy: tři 
tisíce devět set devadesát korun českých) mezi 
Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Váža-
ny nad Litavou 125 a Z. S., bydlištěm: Brno.

(7.2) podpis kupní smlouvy na pozemky 
parc. č. 1673/2 o celkové výměře 810 m2, parc. č. 
1674/2 o celkové výměře 798 m2, parc. č. 1827/2 
o celkové výměře 2554 m2, parc. č. 1836/2 o cel-
kové výměře 270 m2, parc. č. 1838/2 o celkové 
výměře 602 m2, parc. č. 1839/2 o celkové vý-
měře 119 m2, parc. č. 1843/2 o celkové výměře 
109 m2, parc. č. 1848/2 o celkové výměře 81 m2 
a dále pozemek se spoluvlastnickým podílem, 
a to id. 9/20 k pozemku parc. č. 1677/2 o vý-
měře 2506 m2, za celkovou cenu 97.060,50 Kč 
(slovy: devadesát sedm tisíc šedesát korun čes-
kých a padesát haléřů) mezi Obcí Vážany nad 
Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 
a společností Rostěnice a.s., IČ: 63481821, se 
sídlem: Rostěnice 166. 682 01. Současně se ruší 
původně uzavřená kupní smlouva ze dne 1. 3. 
2022, schválena na 27. ZO dne 23. 2. 2022 usne-
sením č. 13. 2. 11.

(7.4) podpis Smlouvy o poskytnutí dotace č. 
JMK076148/22/ORR, ve výši 50.000 Kč z rozpoč-
tu Jihomoravského kraje na podporu adaptační-
ho opatření na změnu klimatu v roce 2022. 

ZO bere na vědomí: 
(4.) rozpočtové opatření č. 3. ze dne 30. 5. 

2022, které se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu ZZO. 

(6.1) zajištění zadávacího řízení s názvem 
„Stavební úpravy mateřské školy Vážany nad 
Litavou“ prostřednictvím zástupce zadavatele 
v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek, jímž je společnost 
VIA consult a.s., se sídlem Brno, Kopečná 12, 
602 00, IČ: 25084275.

(7.3) úpravu ceníku na rok 2022 společnosti 
Respono, a.s, a podpis dodatku smlouvy.

(8.1) vytříděné množství odpadu, které naše 
obec v roce 2021 vytřídila a předala k násled-
nému využití o celkové hmotnosti 89,5 t a fi-
nančního plnění pro obec ve výši 150.247 Kč 
od společnosti EKOKOM. 

(8.2) informaci o neschválení žádosti o do-
taci z programu Podpora rozvoje venkova JMK 
2022 „Modernizace veřejného osvětlení v obci 
Vážany nad Litavou“.

ZO pověřuje:
(6.2) starostu obce Ing. Václava Matyáše 

ke všem úkonům spojeným se zadáváním veřej-
né zakázky s názvem „Stavební úpravy mateřské 
školy Vážany nad Litavou“, a to vč. schválení 
zadávacích podmínek a s tím souvisejícího roz-
hodnutí o zahájení zadávacího řízení, úkonům 
v průběhu zadávacího řízení, jakož i k rozhodnu-
tí o přidělení veřejné zakázky a k podpisu smlou-
vy s vítězným uchazečem vybraným na základě 
provedeného zadávacího řízení v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek a zadávacími podmínkami.

ZO jmenuje:
(6.3) Ing. Václava Matyáše, Ing. Jaroslava 

Řezáče a pana Karla Škraňku jako členy hod-
notící komise, paní Ludmilu Pilátovou, DiS. 
a pana Petra Smejsíka jako náhradníky členů 
hodnotící komise.

Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 30/2022 
ze dne 10. 8. 2022

ZO schvaluje:
(5.) na základě výběrového řízení dodavate-

le Luboše Holoubka – klempířství, na Větřáku 
488, 664 07, Pozořice, IČ: 42611571, na zakáz-
ku „Oprava střechy – budova MŠ Vážany n/L.“ 
za cenu 1.840.082,69 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

(6.) finanční podporu pro Oblastní charitu 
Hodonín v celkové výši 5.000 Kč

(7.1) podpis Smlouvy o poskytnutí dotace 
č. JMK078304/22/OÚPSŘ, ve výši 30.000 Kč, 
z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci 
projektu Změna č. 1 územního plánu Vážany 
nad Litavou.

(7.2) podpis smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene, č.: PR-
-014330062740/001-ADS – stavbu realizovanou 
pod názvem „Vážany n.L., kabel NN Hradil“, 
se společností EG. D, a.s.., na pozemku obce 
parc. č.: 2096.

(7.3) podpis smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene, č.: PR-
-001030078976/001-MOPR – stavbu realizova-
nou pod názvem „Vážany n.L., kab. smyčka 
NN Kalvodová“, se společností EG. D, a.s.., 
na pozemku obce parc. č.: 1563.

(8.2) podobu geometrického plánu pro vý-
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stavbu garáži v podobě jedné dvojgaráže a 6 
dalších garáží u ČOV na části pozemků obce 
parc. č. 1017/2 a 1004/3.

ZO bere na vědomí: 
(4.1) rozpočtové opatření č. 4 ze dne 11. 7. 

2022, které se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu ZZO. 

(4.2) rozpočtové opatření č. 5 ze dne 13. 7. 
2022, které se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu ZZO. 

(8.1) závěrečný účet DSO Ždánický les a Po-
litaví za rok 2021.

(8.3) podpis Darovací smlouvy mezi Obcí 
Vážany nad Litavou a TJ Vážany nad Litavou 
a provedení vkladu na KÚ za účelem převodu 
do vlastnictví obce budovy č. p 67 společně 
s pozemky parc. č. 53/9, 59/1, 60/1 a 61.

Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 31/2022 
ze dne 21. 9. 2022

ZO schvaluje:
(5.) na základě výběrového řízení na zakázku 

„Stavební úpravy mateřské školy Vážany nad Li-
tavou“ dodavatele INSTA CZ s.r.o., IČ: 25374311, 
za cenu 9.434.482,58 Kč bez DPH. ZO pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

(9.1) podpis smlouvy o zřízení věcného bře-
mene, č.: PR-014330063618/001-ADS – stavbu 
realizovanou pod názvem „Vážany nad Lit., 
kabel NN Gottwald 195“, se společností EG. D, 
a.s.., na pozemku obce parc. č.: 1781.

(9.2) podpis Dohody o zařazení do eviden-
ce a pravidla pro poskytování náhrady nákla-
dů na ubytování občanů z Ukrajiny na dobu 
od 30. 9. 2022 do 31. 12. 2022. Dále ZO schva-
luje případná ukončení či přerušení nájemních 
smluv s nájemci sociálky s ukrajinským občan-
stvím, toto však až dle schválení výše uvedené 
Dohody ze strany JmK.

ZO:
(6.) příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 

písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, za použití ustanovení § 54 
odst. 2 stavebního zákona, vydává Změnu č. 
1 územního plánu Vážany nad Litavou v před-
loženém znění.

ZO bere na vědomí: 
(4.1) rozpočtové opatření č. 6. ze dne 24. 8. 

2022, které se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu ZZO. 

(4.2) rozpočtové opatření č. 7. ze dne 6. 9. 
2022, které se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu ZZO. 

(7.1) odložení prodeje pozemků pro výstav-
bu garáží u ČOV.

(7.2) vyvěšení záměru na pronájem hospody 
s dočasně sníženým nájmem a vyjmutím sálu 
z plateb za nájem. 

(8.) jednotlivé zprávy předsedů výborů. 
Zpráva kontrolního výboru a Zpráva výboru 
pro KŠ se stávají nedílnou součástí tohoto zá-
pisu ZZO.

(10.) změnu sazby stravného.

Usnesení z Ustanovujícího zastupitel-
stva obce Vážany nad Litavou, ze dne 
19. 10. 2022

3.1 Zastupitelstvo obce schválilo zvolení jed-
noho místostarosty.

3.2 Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 
odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 
výkon funkce starosty obce bude člen zastupi-
telstva dlouhodobě uvolněn.

3.3.1 Zastupitelstvo obce volí starostu veřej-
ným hlasováním.

3.3.2 Zastupitelstvo obce volí starostu a mís-
tostarostu v pořadí, v jakém byli navrženi, při-
čemž po platném zvolení konkrétního kandi-
dáta již nebude v hlasování pokračováno.

3.4 Zastupitelstvo obce volí starostou 
Ing. Václava Matyáše, Vážany nad Litavou 61, 
nar. 23. 6. 1961

3.5. Zastupitelstvo obce volí místostarostou 
Ing. Jaroslava Řezáče, Vážany nad Litavou 185, 
nar. 22. 6. 1960.

4.1 Zastupitelstvo obce zřizuje finanční vý-
bor a kontrolní výbor vždy o třech členech.

4.2 Zastupitelstvo obce volí předsedou fi-
nančního výboru pana Pavla Nezhybu.

4.3 Zastupitelstvo obce volí předsedou kont-
rolního výboru pana Kamila Zborovského.

4.4.1 Zastupitelstvo obce volí člena finanční-
ho výboru Ivetu Střížovou. 

4.4.2 Zastupitelstvo obce volí člena finanční-
ho výboru pana Karla Škraňku. 

4.5.1 Zastupitelstvo obce volí člena kontrol-
ního výboru Mgr. Annu Pišovou.

4.5.2 Zastupitelstvo obce volí člena kontrol-
ního výboru Viktora Zachovala.

5.1 Zastupitelstvo obce v souladu s § 74 
odst. 3 zákona o obcích a s nařízením vlády č. 
318/2017 Sb. 

stanovuje neuvolněnému členovi zastupitel-
stva obce při souběhu výkonu funkcí, poskyto-
vat jen jednu odměnu, a to za funkci, na níž za-
stupitelstvo obce stanovilo odměnu nejvyšší.

5.2 Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 
84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a s naříze-
ním vlády č. 318/2017 Sb. stanovuje odměnu 
za výkon funkce neuvolněného člena zastupi-
telstva obce ve výši 1.623 Kč měsíčně. Odměna 
bude poskytována ode dne přijetí tohoto usne-
sení a v případě náhradníka ode dne prvního 
zasedání zastupitelstva.

5.3 Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 
84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a s naří-
zením vlády č. 318/2017 Sb. stanovuje odmě-
nu za souběžný výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva obce a výkon funkce před-
sedy výboru zastupitelstva ve výši 3.245 Kč 
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 
zvolení do funkce předsedy výboru. 

5.4 Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 
84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a s naří-
zením vlády č. 318/2017 Sb. stanovuje odmě-
nu za výkon funkce místostarosty jako neu-
volněného člena zastupitelstva obce ve výši 
15.000 Kč měsíčně, přičemž případné navý-
šení bude kvartálně schvalováno funkčním 
požitkem. Odměna bude poskytována ode dne 
zvolení do funkce místostarosty.

6. ZO pověřuje starostu provádět rozpočtová 
opatření.

7. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 
8. ze dne 16. 9. 2022, které se stává nedílnou 
součástí tohoto zápisu ZZO. 

8.1 ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
a platby nájemného s paní E. Š., za podmínek 
letního a zimního nájmu v nastavených obdo-
bích od 1. 11. 2022 do 30. 4. 2023 (tzv. zimní 
nájem za 2 tis. Kč/měs.) a dále od 1. 5. 2023 
do 31. 10. 2023 (tzv. letní nájem za částku 5 
tis. Kč/měs.). Rovněž z nájemní smlouvy vy-

jmutí nájmu sálu dolní hospody. ZO pověřu-
je starostu obce podpisem nájemní smlouvy 
na dobu neurčitou v duchu nastavení letního 
a zimního nájmu/období.

8.2 ZO schvaluje ukončení stávajících ná-
jemních smluv s uprchlíky z UK a schvaluje 
uzavření nových smluvních ujednání formou 
výpůjčky. ZO pověřuje starostu obce podpi-
sem smluvní dokumentace.

Usnesení z jednání Zastupitelstva 
obce Vážany nad Litavou, č. 1/2022 ze 
dne 7. 12. 2022

ZO schvaluje:
(5.) rozpočtové provizorium na rok 2023, 

viz příloha, která se stává nedílnou součástí 
tohoto zápisu 1. ZZO 2022. 

(7.1) rozpočet MŠ Vážany nad Litavou na r. 
2023 dle výnosových a nákladových položek. 
Rozpočet MŠ na rok 2023 se stává nedílnou 
součástí tohoto zápisu 1. ZZO 2022.

(7.2) střednědobý výhled rozpočtu MŠ Váža-
ny nad Litavou. Dokument se stává nedílnou 
součástí tohoto zápisu 1. ZZO 2022

(8.1) podpis smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene č.: PR-
-001030080553/001-MOPR – stavbu realizova-
nou pod názvem „Vážany nad Lit. kab. smyčka 
Příhodová, Mička“, se společností E.ON Dis-
tribuce, a.s., na pozemku obce parc. č.: 1563 
za jednorázovou náhradu 2.000 Kč bez DPH.

(8.2) podpis smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene č.: PR-
-001030080276/001-MOPR – stavbu realizova-
nou pod názvem „Vážany nad Lit. kab. smyčka 
NN Hermann“, se společností E.ON Distribu-
ce, a.s., na pozemku obce parc. č.: 1563 za jed-
norázovou náhradu 2.000 Kč bez DPH.

(8.3) podpis smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene č.: PR-
-001030078069/001-SITL – stavbu realizova-
nou pod názvem „Vážany nad Lit. kab. smyčka 
NN Krýsa“, se společností E.ON Distribuce, 
a.s., na pozemku obce parc. č.: 1563 za jedno-
rázovou náhradu 2.000 Kč bez DPH.

(8.4) podpis smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene č.: PR-
-014330069452/001-ADS – stavbu realizova-
nou pod názvem „Vážany nad Lit., úprava DS 
NN Méh“, se společností E.ON Distribuce, a.s., 
na pozemku obce parc. č.: 142 za jednorázo-
vou náhradu 1.000 Kč bez DPH.

(8.5) podpis smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene č.: PR-
-001040017834/001-ADS – stavbu realizovanou 
pod názvem „Vážany nad Lit., obnova NN u“, 
se společností E.ON Distribuce, a.s., na po-
zemcích obce parc. č.: 2078, 417, 482, 484/8, 
519 za jednorázovou náhradu 33.600 Kč bez 
DPH.

(8.6) podpis smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene č.: PR-
-014330063618/001-ADS - stavbu realizovanou 
pod názvem „Vážany nad Lit., kabel NN Go-
ttwald 195“, se společností E.ON Distribuce, 
a.s., na pozemku obce parc. č.: 178 za jedno-
rázovou náhradu 1.500 Kč bez DPH.

(8.7) podpis Dohody o zařazení do eviden-
ce a pravidla pro poskytování náhrady nákla-
dů na ubytování občanů z Ukrajiny na dobu 
od 31. 12. 2022 do 31. 12. 2023. 

(9.1) příspěvek ve výši 5.000 Kč na podporu 
činnosti Českého svazu včelařů, z. s., Křeno-
vice.
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Ohlédnutí za uplynulým rokem v MŠ
Školní rok 2021/2022 je za námi a utekl jako 

voda. Nebylo toho málo, co jsme během této 
doby ve škole stihli. Hned od září jsme do vý-
uky zařazovali mnoho akcí, které mají žákům 
svojí formou napomoci získat nové poznatky, 
zkušenosti a dovednosti a nebo jim alespoň 
pomoci si svoje znalosti utřídit.

Během celého roku ve školce probíhal pro-
jekt „Z pohádky do pohádky“.

Od září s mateřskou školou spolupracovala 
logopedka z Vyškova, která se snaží napomoci 
malým školáčkům při formování správné vý-
slovnosti, která je pro nástup do školy velmi 

Údržba na obci a naše pracovní skupina v r. 2022
Pracovní skupina v naší obci je neodmys-

litelnou součástí každodenního dění. Do její 
náplně patří ponejvíce údržba zeleně a obec-
ního majetku, úklidové práce a stálá dispozice 
našim občanům. 

Vzhledem k neustálému rozšiřování zkul-
turněných ploch v našem katastru je počet 
pracovníků na hraně zvládnutelnosti objemu 
práce, kterou je třeba během roku realizovat. 
Jedná se nejen o intravilán, ale i o postupný 
rozvoj extravilánu (obecní sady, dětské aleje, 
třešňová alej, travní plochy a další). Z tohoto 
důvodu se zastupitelstvo obce rozhodlo pra-
covní skupinu posílit a stabilizovat.

Složení  pracovní  skupiny  k  1.  1.  2023 
bude následující: 

Milan Bulva, Zdeněk Novotný, Petr Hégr, 
Jiří Dostál a na občasnou výpomoc Pavel Walz-
berger.

Hlavní  činnosti  pracovní  skupiny  zůstá-
vají, ale neustále se rozšiřují:
•  úklidy odpadkových košů a u všech kontej-

nerů 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 po-
zemků,

•  pálení a ukládání bioodpadu (4x ročně a dle 
potřeby),

•  kompletní zametání chodníků a komunika-
cí, vč. odstranění plevelů (1–2x ročně),

•  pletí záhonů a údržba okrasných ploch 
v obci,

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

sadby stromů, 
•  výsadba nových stromů a zeleně,
•  udržování prostředí okolo pomníku padlých,
•  a mnoho dalších věcí po celé obci a v jejím 

katastru.

Obecní pracovníci zajišťují pořádek na obci 
a v jejím okolí, vypomáhají také občanům 
(zejména těm starším) s vyřešením jejich po-
žadavků stran úklidu veřejného prostranství či 
odvozu nepotřebných předmětů do sběrného 
dvora. Jsme naprosto soběstační a úklidové 
práce nezadáváme firmám, které tyto služby 
nabízejí. Pouze pro větší úklidy v obci (před 
Velikonocemi a před Hody) využíváme pomoci 
SÚS Slavkov, která provádí zametání krajských 
silnic v naší obci.

Z mého pohledu a z pohledu naprosté větši-
ny veřejnosti, která se mnou případné potřeby 
úklidu konzultuje, je naše obec uklízena zcela 
dostatečně a troufnu si říci, že nadstandardně! 

Samozřejmě však leží konečný vzhled obce 
a veřejných prostor také na bedrech samot-
ných občanů. V rámci naší obce se jednotliví 
občané vždy od nepaměti neštítili uklidit či po-
sekat trávu kolem svého domu i „na obecním“ 
a přispět tak k údržbě a zkrášlení veřejného 
prostranství. Jsme malá vesnice a takové po-
čínání patří k místím zvyklostem a slušnému 
jednání. Bohužel se však najdou stále tací, 
kteří namísto aby vzali do ruky smeták a po-
mohli obec zkrášlit, naopak raději stráví svůj 
volný čas sepisováním opakovaných stížností 
a žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb., 
proč není okolí jejich domu dostatečně ukli-
zeno, a domáhají se okamžité nápravy, čímž 
nesmyslně zatěžují náš obecní úřad. Veškeré 
dotazy o informace, byť sebenesmyslnější, 
jsme totiž povinni zodpovídat, zabývat se jimi 
a zveřejňovat je na webu obce, aby byly ve-
řejně přístupné a jejich náplň mohli posoudit 
i ostatní občané.

Vážení spoluobčané, tímto bych tedy chtěl 
poděkovat těm z Vás, kteří dle svých možnos-
tí přispívají ke zkrášlování naší obce úklidem 
kolem svých příbytků a jsou tak příkladem 
ostatním a apelovat na ty „ostatní“ (kterých je 
sice menšina, ale jsou nejvíce slyšet), aby se 
pokusili řešit žádosti a připomínky vůči obci 
s rozvahou a smírně, bez zbytečného roz-
dmýchávání nesmyslných sporů a zatěžování 
pracovníků na úřadu. 

Komentář: Ing. Václav Matyáš

(9.2) výsadbu ovocných stromů a jejich ná-
slednou péči panem P. L. na části obecního po-
zemku, parc.č. 1100, s tím, že sklizeň z těchto 
stromů bude v režii pana P. L.

(9.3) pronájem pozemku parc. č. 260/2 
o výměře 21 m2 panu M. J. za cenu 50 Kč roč-
ně.

(9.4) pronájem dvou místnosti v budově č.p. 
67, na pozemku parc. č. 60/1, a to panu K. Z. 
– místnost o výměře 36 m2 za cenu 1.000 Kč/
měsíčně a panu V. Z. – místnost o výměře 62 
m2 za cenu 6.000 Kč/ročně.

(9.5) pronájem sálu dolní hospody paní E. 
Š. za cenu 1.000 Kč měsíčně v období od října 
do března a za cenu 500 Kč měsíčně v období 
duben až září.

(9.6) snížení nájmu garáže ve vlastnictví V. 
M. z původní částky 18.000 Kč na 12.000 Kč. 

(10.) na základě výběrového řízení dodava-

tele INSTA, s.r.o.., IČ: 25374311, na zakázku 
„Oprava části střechy – budova MŠ Vážany 
n/L.“ za cenu 914.215,28 Kč bez DPH a pově-
řuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

(11.) Obecně závaznou vyhlášku obce Váža-
ny nad Litavou č. 1/2023 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů.

(12.) nový Jednací řád Zastupitelstva obce 
Vážany nad Litavou.

ZO bere na vědomí: 
(4.1) rozpočtové opatření č. 9. ze dne 20. 10. 

2022, které se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu ZZO. 

(4.2) rozpočtové opatření č. 10 ze dne 25. 11. 
2022, které se stává nedílnou součástí tohoto 
zápisu ZZO. 

(6.) nařízení inventarizace majetku k 31. 12. 
2022 a složení inventarizačních komisí takto:

- Pro inventarizaci majetku obce předsedu 
IK K. Zborovského, členy komise P. Nezhybu 
a Ing. J. Řezáče. Dále se inventarizace zúčastní 
P. Hégr a Z. Novotný při inventarizaci nářadí, 
pracovních pomůcek, nástrojů a techniky a H. 
Urbanová při inventarizaci staveb, movitých 
věcí a pozemků obce.

Tato inventarizace se bude konat dne 30. 12. 
2022. 

- Pro inventarizaci majetku příspěvkové or-
ganizace MŠ Vážany n/Lit. jako člena IK Ing. J. 
Řezáče. Další složení IK stanovuje ředitelka 
MŠ, a to takto: E. Matušů – předsedkyně komi-
se, H. Štanglová, P. Doležalová a J. Ehrenber-
gerová - členové komise.

(13.) nezřizování dalších výborů.
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důležitá. Postupně jsme se školkou navštívili 
opakovaně zdejší knihovnu, Hvězdárnu a pla-
netárium v Brně. Měli jsme několik projek-
tových dní, kdy si např. školka prožila „Čer-
tovskou diskotéku“, karneval, den věnovaný 
čarodějnickému rejdění, malí školáčci pekli 
perníčky i nadělovali lesním zvířátkům v době 
zimy. S předškoláky jsme nocovali ve škole 
a užívali si společně předem nachystaný pro-
gram. Do školky jsme si opakovaně pozvali 
oblíbenou paní divadelnici s maňáskovým di-
vadlem, se kterou děti rády spolupracují. Ne-
zapomněli jsme ani na péči o přírodu, znovu 
jsme se zapojili do akce „Ukliďme Česko“. Paní 
učitelky ve školce se snažily do aktivit zapojit 
i rodiče při různých akcích.

Během celého roku také fungovaly kroužky, 
které vedly naše pí. učitelky – byl to kroužek 
keramiky a pro předškolní děti Edukativně sti-
mulační skupiny.

Ze zápisu do školy na další školní rok vzešlo 
7 nových prvňáčků a také mateřskou školku 
jsme při zápisu zaplnili a nemohlo být z ka-
pacitních důvodů vyhověno všem uchazečům. 
K zápisu Lex Ukrajina se nedostavil nikdo. Cel-
ková kapacita školy je 39 dětí. Děti jsou rozdě-
leny do tříd Kuřátek a Soviček podle věkových 
kategorií. Výchovu a vzdělávání vedou čtyři 

paní učitelky, asistentka pedagoga a o chod 
školy se dále starají paní kuchařka, vedoucí 
stravovaní, školnice a paní účetní.

Mateřskou školu navštěvují děti i z vedlej-
ších obcí. V naší jídelně vaříme pro veřejnost 
a zdá se, že tato naše vedlejší činnost se osvěd-

čuje a chutná stále více 
strávníkům.

Určitě seznam akcí tohoto 
roku není úplný, bylo jich 
ještě více, ale to základní 
se shrnout podařilo. Samo-
zřejmě, že jsme kromě vy-
jmenovaných akcí hlavně 
vyučovali a snažili se dětem 
školky předat vědomos-
ti, které každému ročníku 
předškolního školství nále-
ží, ačkoliv nám naše snažení 
v letošním roce hodně kom-
plikovala velká nemocnost 

a karantény. Našim největším společným přá-
ním je, aby k nám do školky chodily děti rády 
a odnášely si spoustu krásných prožitků.

V listopadu 2022 započala kompletní re-
konstrukce naší mateřské školy, která zahr-
nuje výměnu střechy a zateplení fasády. Vše 
se bude realizovat při plném chodu školy. 
Prosíme tak všechny o zvýšenou bezpečnost 
a shovívavost.

Ráda bych popřála všem našim dětem hezké 
vánoční prázdniny, jejich rodičům příjemnou 
zimní dovolenou k načerpání nových sil, stej-
ně zasloužený odpočinek přeji i svým milým 
kolegyním, které velmi přispívají k tomu, aby 
celá škola pracovala tak, jak má a svojí ochotou 
a zodpovědností přispívají k dobrému klimatu, 
který ve škole máme.

Přejeme Vám do nového roku 2023 mnoho 
úspěchů a krásných chvil. 

Za kolektiv MŠ Eva Matušů,  
ředitelka školy v.z.

Společenská kronika (2022)
Narození
5. 1. Linda Zborovská
18. 2. Sebastian Surdo
11. 5. Adam Markel
23. 5.  Natálie Sedláčková
7. 6.  Tamara Novotná
18. 9. Damián Janoštík
2. 10. Samuel Hemala
15. 10. Antonín Hrabovský
30. 11.  Eliška Nezhybová
 
Výročí
Diamantová svatba:
15. 9.  Arnoštka a František Audyovi

Zlatá svatba:
15. 4.  Jaroslava a Vlastimil Krejčířovi
29. 4. Hana a Josef Holubovi

Jubilea (70, 75, 80, 85 a více roků věku)
Leden
87 let Marie Hanáková
89 let František Audy

Únor
70 let Ladislav Drkal

80 let  Zdeněk Flajzar
86 let  Anna Gottwaldová

Březen
75 let  Alena Synková

Duben
86 let  Marie Horáčková

Květen
70 let Marie Hložková
70 let Vlastimil Ryšánek
75 let Eva Koblížková
75 let Josef Ryšavý

Červen
70 let Alena Stříbrná
85 let Miroslav Partyka

Červenec
88 let Leopoldina Michálková

Srpen
70 let Zdeněk Kuba
89 let Václav Matyáš
95 let Marie Kučerová

Říjen
70 let Irena Hloužková
70 let Miluše Letecká

Listopad
70 let Stanislava Straková
75 let Oldřich Fuksa
75 let Vlastimír Kučera
80 let František Žoužela

Prosinec
70 let Josef Hloužek
96 let  Marie Nádeníčková

Úmrtí
11. 1.  Jan Dostal (88 let)
15. 1. Radmila Loubalová (89 let)
23. 1. Božena Tůmová (97 let)
 1. 2. Marie Kleková (90 let)
16. 4. Lydie Lelitovská (88 let)
 4. 5. Zdeněk Flajzar (56 let)
24. 6. Hana Dostalová (85 let)
29. 6. Daniel Nezhyba (43 let)
19. 8. Anna Labrová (91 let)
11. 9. Libor Lopatka (61 let)
1. 10. Jana Kosíková (68 let)
7. 11. Oliver Mucha (20 let)
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Fotbalový klub – FC Vážany nad Litavou, z.s.
Pomalu nám končí rok 2022, 

a proto si pojďme společně 
připomenout, co nám tento 
rok přinesl. Po zimní přípravě, 
která probíhala v tělocvičnách 
ve Vážanech, Slavkově a Komo-

řanech, jsme se nemohli dočkat prvních teplých 
jarních dnů, abychom už konečně mohli začít 
trénovat venku. Jarní část sezony byla odstarto-
vána muži koncem března a mládeží začátkem 
dubna. Muži po ne moc vydařené sezóně se 
nakonec vyhnuli sestupovým příčkám a uhá-
jili tak možnost setrvat ve III. třídě okresního 
přeboru. Starším žákům utekl postup do vyšší 
soutěže o jeden bod a mladší žáci skončili na 4. 
místě. U přípravkových kategorií oficiální ta-
bulky nejsou, je mnohem důležitější, aby děti 
hrály s chutí, se zápalem do hry a postupně 
rozvíjely své dovednosti a znalosti. Fotbalová 
sezóna 2021/2022 byla zakončena v červnu, 
pro hráče nastala fáze odpočinku, pro výbor 
nikoliv. Museli jsme vyřešit částečnou obměnu 
kádru mužů, který tvořili převážně hráči „dří-
ve narození“, zajistit trenéra a dohodnout se 
na společné vizi nejen pro novou sezónu, ale 
hlavně následující roky. Největší dilema jsme 
ale museli vyřešit u těch nejmenších. Z kádru 
mladší přípravky nám přešlo do starší příprav-
ky 11 hráčů, zůstali jen 3 a s třemi se soutěž 
hrát nedá. Přitom přihláška do nové soutěže 
musela být odeslána do konce června. Nakonec 
jsme se rozhodli soutěž pro nejmenší přihlásit 
s tím, že musíme oslovit rodiče a určitě se ně-
kdo přidá. A povedlo se, novou sezónu jsme 
v září zahájili s neuvěřitelným počtem 15 dětí! 
Velké díky patří dvojici nových trenérů, kterou 
tvoří Martin Fuksa a Pavel Nezhyba.

Kromě domácích soutěžních zápasů všech 
kategorií se nám také podařilo zorganizovat 
v našem areálu několik dalších významných 
sportovních akcí:
•  16. 4. Triangl krajských přípravek (Ho-

donín, Zbrojovka, Slavkovsko).
•  30. 4. Turnaj minirepublika (Vítkovice, 

České Budějovice, Sokolov, Příbram, 
Líšeň, Znojmo).

•  11.  6. Triangl krajských přípravek 
(Zbrojovka, Svratka, Slavkovsko).

•  18.  6. Zakončení sezóny pro děti 
s fotbálkem, opékáním a stanováním 
na hřišti.

•  23. 7. Pohárový turnaj mužů (Slavkov, 
Němčany, Křenovice, Vážany).

•  30. 7. Přátelská utkání Zbrojvaka Brno 
– Bratislava (kategorie U14 a U15).

•  13. 8. Přátelská utkání Zbrojvaka Brno – Slá-
via Praha (kategorie U14 a U15).

•  20.  8. Top Moravia CUP (Meteor Praha, 
Dubnica nad Váhom, Znojmo, Ivančice, Ho-
donín, Sparta Brno, Líšeň, Velké Meziříčí, 
Svratka Brno, Žďár nad Sázavou).

•  10. 9. Triangl krajských přípravek (Lednice, 
Olomoučany, Slavkovsko).

Novu sezónu 2022/2023 jsme zahájili zápa-
sem můžu 20.8. a první víkend v září zaháji-
li sezónu žáci a přípravky. Bližší informace 
k nové sezóně popisují trenéři jednotlivých ka-
tegorií níže. Děkujeme všem našim trenérům, 
všem dobrovolníkům při organizování akcí, 
všem příznivcům, všem sponzorům a manžel-
kám za trpělivost.

Přejeme hezké Vánoce a všechno dobré 
v novém roce. 

Za výbor FC Vážany nad Litavou, z.s.
Michal Tůma

Mladší Přípravka
Naši nejmladší fotbalisté vstoupili do nové 

sezony po celkové obměně mužstva, kdy roč-
níkově muselo odejít zhruba 90% hráčů. Učili 
se umění hrát fotbal a také si vyzkoušeli jaké 
to je hrát zápas naostro podle pravidel a re-
gulí. Na začátku sezony to bylo samozřejmě 
znát. Nedali se odradit počátečními neúspěchy 
a bojovali jako lvi. Postupem času se zlepšovali 
a na předváděné hře to bylo znát. Byla to radost 
pozorovat, jak se všichni zlepšovali. Otázkou 
času bylo, kdy přijde první výhra. Přišla a ra-
dost byla obrovská. Po podzimní části skončili 
s bilancí 2 výhry, 1 remíza a 7 proher. Do jarní 
části jim můžeme popřát radost ze hry „která 
jim nechybí“ a spoustu dobrých výsledku.

Trenéři mladší přípravky  
Pavel Nezhyba a Martin Fuksa

Starší přípravka
Starší přípravka Vážan nad Litavou je regis-

trována po hlavičkou Slavkova u Brna a sou-
těže se účastníme jako „Slavkova u Brna B“. 
Tato soutěž se hraje ve formátu 5 hráčů v poli 
a brankář (5+1), ročníky narození 2012, 2013, 
střídá se hokejově. Pravidelně za naše mužstvo 
nastupuje 15 kluků a většina je z Vážan. Tré-
nujeme dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek. Po-
kud by se chtěl někdo přidat, rádi ho uvítáme. 
Tímto bych chtěl klukům poděkovat za nasa-
zení se kterým hrají a trénují a za pěkné druhé 
místo po podzimní části.

Trenéři starší přípravky  
Roman Robeš a Eduard Bílek

Mladší žáci
Tým mladších žáků má za sebou velmi 

náročnou podzimní část okresního přeboru. 
Do soutěže se přihlásilo 14 týmů vč. dvou 
slavkovských, Slavkov A a B. Pod hlavičkou 
Slavkov B se během podzimu ve Vážanech vy-
střídalo celkem přes 20 hráčů. Osu týmu tvořili 
vážanští kluci a holky ročníku 2010-11, kterým 
občas pomohli nevytížení hráči slavkovského 
Áčka. Důležitou součástí týmu byly „mladé 
pušky“ – hráči přípravky, kteří se statečně rva-
li se staršími soupeři a právem byli v základ-
ní sestavě. Během podzimu se nám spoustu 
zápasů povedlo a skončili jsme v polovině 
tabulky s aktivním skóre. Velkou radost, nám 
trenérům, přinesl vyrovnaný souboj s jasným 
lídrem soutěže Bohdalicemi na našem hřišti. 
Největší dík patří našim fanouškům a rodičům 
sportovců, kteří nám v hojném počtu fandí, 
podporují nás, na zápasy se těší a užívají si 
je. Máme před sebou zimní přípravu. Pro jar-
ní část soutěže se opět budeme těšit na Vaši 
podporu.

Trenéři mladších žáků  
Petr Sklenský a Karel Hladík

Starší žáci
Družstvo starších žáků samostatně 

nemáme, ale jsme ve spolupráci „Slav-
kovsko“ již několik let. Máme společ-
ně A a B mužstvo. Áčko i béčko hrají 
stejnou okresní soutěž starších žáků. 
Áčko je tvořeno převážně hráči ročníku 
2008 a tam máme od nás dva hráče. Pri-
oritou je postup do krajské soutěže. Bi-
lance na podzim je 10 vítězství, 0 remíz 
a 0 proher při skóre 143:3. Dále mají ode-
hráno dvanáct přátelských zápasů proti 
soupeřům krajských soutěží až žákov-Mladší žáci

Mladší přípravka Starší přípravka
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ské divize s bilancí 8-1-3. U áčka máme jed-
noho trenéra z tříčlenného realizačního týmu. 
V béčku jsou převážně hráči ročníku 2009 
a jsou tam tři hráči od nás. Zde budou nástupci 
áčka, kteří pevně věříme, že budou moci příští 
rok hrát krajskou soutěž. Bilance na podzim 5 
vítězství, 0 remíz a 5 proher při skóre 29:44. 
U béčka máme dva trenéry z tříčlenného rea-
lizačního týmu. Trénujeme a hrajeme ve Slav-
kově, Vážanech a Heršpicích. V zimním obdo-
bí trénujeme jednou týdně na kvalitní umělé 
trávě v Otnicích.

Za trenéry starších žáků Luděk Tůma

Slavkovsko – výběrové týmy přípravek
Společné tréninky začaly 8.8. v průměrném 

počtu cca 12 hráčů. V Krajské soutěži jsme 
odehráli 12 utkání s pozitivní bilancí 7 výher, 
1 remíza a 4 prohry. Na jaře by nás měla čekat 
finálová skupina. Ve Starez Cupu i turnajích 
na Novolíšeňské máme také pozitivní bilanci. 
Jsem velmi rád, že se nám v létě podařilo dopl-
nit mužstvo o velmi šikovné hráče a tím pádem 
můžeme konkurovat i těm největším klubům. 
Rád bych poděkoval všem hráčům, asistentům 
a rodičům za podporu.

Trenér starší výběrové přípravky  
Ondřej Koutný

Muži A tým
Přípravu na nový soutěžní ročník jsme za-

hájili ve středu 13.7., dále jsme trénovali 2x 
týdně v úterý a ve čtvrtek. Účast na trénincích 
i přes to, že byla dovolená, byla na velmi dobré 
úrovni. Herní část jsme zahájili tradičním Po-
hárovým turnajem. Skončili jsme na 2. místě, 
s výsledky 2:1 jsme porazili Křenovice, ve fi-
nále prohráli 0:4 s mužstvem „B“ Slavkova. 
Turnaj byl tradičně kvalitně zorganizován, měl 
mezi účastníky a spokojenými diváky úspěch. 
V posledním přípravném utkání jsme porazi-
li Habrovany 3:2. Mistrovská sezona začala 
pro nás zle. S prvními třemi těžkými soupeři 
jsme si nedokázali poradit a 3x jsme prohráli 

a byli poslední. Čtvrtým utkáním přišel zlom 
a vítězstvím v Kobeřicích jsme nastartovali 
šňůru 7x vítězství , 1x remíza a skončili na 3.
místě. Mrzí mě hlavně začátek soutěže, myslel 
jsem, že něco uhrajeme. Odehráli jsme někte-
rá průměrná utkání se šťastným koncem, ale 
i výborná s Hodějicemi, velmi si cením vítěz-
ství v Nesovicích a porážku dvou vedoucích 
týmů mužstev Slavíkovic a Lovčiček. Resumé: 
3. místo 7 výher, 1 remíza a 3 prohry, skóre 
18:21, 22 bodů. Půlsezónu jsme ukončili v klu-
bovně na hřišti a ve Slavkovském pivovaru. 
Děkujeme všem za podporu. 

Trenér A mužstva Radek Májek

Moravia Cup 2022

Starší žáci A

Slavkovsko – společně mladší a starší přípravka Muži A

Starší žáci B

Podzimní brigáda – společné foto Brigáda – hrabání listí

Zakončená – pasování dětí do starší kategoriePohárový turnaj – tombola
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T. J. Sokol Vážany nad Litavou v roce 2022
Pro Tělocvičnou jednotu Sokol ve Vážanech 

nad Litavou byl rok 2022 rokem volebním. 
V sobotu 19. února 2022 se uskutečnila valná 
hromada, na které bylo voleno nové předsed-
nictvo. Po dvou obdobích jsme se rozloučili se 
starostou Miloslavem Cenkem, který byl za-
kládajícím členem. Rádi bychom mu na tom-
to místě poděkovali za odvedenou práci pro 
Sokol. Novou starostkou Sokola se stala Alena 
Stříbrná. Ostatní funkce zůstávají „při starém“.

Další akcí pořádanou Sokolem byly tradiční 
vážanské ostatky, které se uskutečnily 26. úno-
ra. Bezmála 30 děti s doprovodem, v maskách 
i bez, se vydalo po obci, aby dostálo masopust-
ního zvyku. V průvodu mohli občané zahléd-
nout tradiční masky jako je medvěd, kostlivec, 
princezna, kočky či cikánka, ale i ty méně 
tradiční jakými byl robot, voják či dvojice pan-
dích mláďat. V průběhu cesty se k nám přidala 
i Veronika s Emil pomáhá, která byla příjem-
ným ozvláštněním průvodu. Přes poněkud 
proměnlivé počasí se procházka po Vážanech 
vydařila. Zakončení proběhlo opět na hasičské 
zbrojnici, kde jsme se zahřáli špekáčky, čajem 
a ti větší grogem.

Sobota 26. března pro nás byla velmi na-
bytá. Dopoledne jsme se zúčastnili župního 
přeboru v bowlingu v Lulči, kde jsme se sice 
umístili na posledním místě, ale velmi jsme si 
to užili (konečně, jako vždy). Odpoledne nás 
čekal Jarní výšlap. A jako kdybychom cítili 
v kostech, že bude krásné počasí, naplánovali 
jsme trasu na „vážanskou skládku zeminy“. 

Sice poněkud pofukovalo, ale i tak jsme pří-
jemnou chůzí po 14 hodině vyrazili z autobu-
sové zastávky směr „poldr“. Po cestě se k nám 
přidala i Veronika Šranková (Emil pomáhá) 
se svým koňským doprovodem. Cirka třicet 
menších i větších výletníku si udělalo na „pol-
dru“ společné foto a pokračovalo se dál. Část 
expedice se rozdělila a ti odvážnější se vydali 
na „skládku“ polem a remízky. Zjištění, že po-
dél polí je ukryt potůček, bylo velmi příjemné. 
Byla znát i péče myslivců o zvěř. Plné krmelce 
toho byly důkazem. Každý jinou cestou, přes-
to cíl byl společný. „Vážanská skládka zemi-
ny“. A byla dobyta. Stálo to za to. Tak krásný 

výhled do širokého i dalekého 
okolí se hned tak někomu ne-
naskytne. Shodli jsme se, že 
toto místo má nejen atmosféru, 
ale především potenciál být 
místem výletů, setkávání a trá-
vení volného času jak pro nás 
vážanské, tak i pro návštěvníky 
z okolí i daleka.

Pálení čarodějnic je sou-
částí našeho každoročního 
plánu akcí a ne jinak tomu 
bylo i v roce 2022. Je to jedna 
z mnoha příležitostí, kdy se 
můžeme setkat s našimi sou-
sedy, přáteli a kamarády. Za-
smát se, probrat, co kde nové-
ho či zavzpomínat na to staré 

a u toho něco dobrého sníst a vypít. To byly 
„čarodějnice“ ve Vážanech nad Litavou, které 
jak se sluší a patří proběhly v sobotním pozd-
ním odpoledni 30. dubna 2022. Díky tomu, 
že máme nově otevřenou Obecní hospodu, 
„slet čarodějnic“ proběhl právě tam. Bezmá-
la 70 čarodějnic, čarodějů a jejich učňů, měli 
v „dolní hospodě“ možnost vyzkoušet si let 
na koštěti a po zdárném absolvování trasy zís-
kali letecké oprávnění. Nechybělo ani tradiční 
opékání špekáčků, které šly doslova „na drač-
ku“. Na závěr, po náležitých přípravách byla 
do ohně na hranici vložena symbolická ča-
rodějnice, která byla letos vysoce ekologická 
a především půvabná.

V neděli 29. května jsme se zúčastnili župní-
ho přeboru v atletice ve Vyškově a odsud jsme 
si dovezli i několik medailí. 

Sokolské aktivity jsme obnovili až s přícho-
dem podzimu. Zúčastnili jsme se župního pře-
boru v plavání ve Vyškově (zde jsme obdrželi 
dokonce 2 zlaté medaile) a začali jsme s mí-
čovými hrami v sále Sokolovny ve Vážanech 
nad Litavou, kde se scházíme každé pondělí 
v 17.00 hodin. 

Z kulturních a společenských akcí jsme 
zrealizovali 7. Vážanskou drakiádu (29. října 
2022), Lampionový průvod obcí (18. listopadu 
2022) a Kateřinskou zábavu s Podborankou 
(26. listopadu 2022) v sále Obecní hospody ve 
Vážanech nad Litavou.

Sportu zdar!

Jarní výšlap

Pálení čarodějnic

Ostatkové maškary
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Turnaj ve stolním tenise 
ve Vážanech n. Lit. 2021

27. prosince 2021 se uskutečnil vá-
noční turnaj ve stolním tenise. Tur-
naje se v sále sokolovny ve Vážanech 
nad Litavou zúčastnilo 9 hráčů. Pět 
z domácího oddílu, tři z Uničova a je-
den z oddílu Brno-Slatina.

Zvítězil František Suchý z Uničova, 

na druhém místě byl Milan Ondruš 
z Brno-Slatina a na třetím Oldřich 
Stráněl z Uničova. Místním hráčům se 
příliš nedařilo, takže už se těší na „od-
vetu“ v roce 2022.

 Za oddíl stolního tenisu Vážany 
nad Litavou: F. Dvořáček

Obecní knihovna a VKŠ v roce 2022
Provoz Obecní knihov-

na ve Vážanech nad Li-
tavou byl v roce 2022 
poznamenán dozvuky 
covidové epidemie. Po-
čet uskutečněných akci 
se snížil na minimum. 

Uspořádali jsme pouze Velikonoční tvoření, 
jehož návštěvnost sice nebyla příliš velká, ale 
všichni zúčastnění byli spokojeni. Výpůjčky 
ovšem fungovaly bezvadně. Podařilo se opět 
rozšířit knihovní fond a to nejen o tituly po-
řízené z dotace obce, ale i z darů našich spo-
luobčanů. 

Výbor pro kulturu a školství na konci roku 

2022 ukončil svou činnost. Zvládl však zaštítit 
organizaci již tradičního přívesnického tábora, 
který se uskutečnil od 18. do 22. července 2022. 
Letos poprvé na hasičské zbrojnici. Místo bylo, 
jak se později ukázalo, velmi dobře zvoleno. 
Díky možnosti osvěžit se vodou z hydrantů, 
jsme „přežili“ úmorná vedra, která v té době 
panovala, bez větších obtíži. Dětem se na tábo-
ře líbilo a spokojeně se vracely domů. 

Chtěli bychom, na tomto místě poděkovat 
všem, kteří se na aktivitách výboru podíle-
li. Věříme, že se budeme i nadále setkávat 
na společenských a kulturních akcích nejen 
v naší obci.

Za knihovnu a VKŠ: A. Stříbrná

Český zahrádkářský svaz Vážany 
nad Litavou

Na výroční členské schůzi 
ZO ČZS Vážany nad Litavou dne 
21. 10. 2022 členská základna 
na návrh výboru odhlasovala 
ukončení činnosti (dobrovolné 
zrušení) základní organizace 
zahrádkářů v roce 2022.

Patří poděkovat všem čle-
nům (součastným i minulým) zahrádkářské 
organizace, kteří jakýmkoliv způsobem tvořili 
a pomáhali vytvářet 74 let tuto organizaci, která 
byla vidět v obci a zasloužila se o rozkvět této 
obce. Bohužel věk se nezastaví a tato organi-
zace dospěla do stádia, kdy už nemůže pokra-
čovat ve své bohulibé činnosti. Je dobře, že 
jsme se vší parádou oslavili 70. výročí založení 

organizace, kdy byla vydána brožůrka o his-
torii místní organizace, podařilo se uspořádat 
20. ročník koštu slivovice, uspořádat mnoho 
vánočních koncertů, brigád, krásných zájezdů 
a mnoho dalších akcí. Máme zasazenou lípu 
srdčitou, která připomíná kolemjdoucím, že 
právě zahrádkáři zasadili tuto lípu. Za svoji 
dlouholetou činnost obdržela základní organi-
zace v roce 2021 vyznamenání a to bronzovou 
medaili.

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 2023.

Za výbor ČZS Ing. Jaroslav Řezáč

Tříkrálová sbírka 2022
Dne 8. 1. 2022 se 

ve Vážanech n. Lit. zase 
konala tradiční Tříkrá-
lová sbírka 2022.

Organizátorky akce 
vytvořily 4 skupiny 
s očíslovanými kasič-
kami a obešly v dopo-
ledních hodinách celou 
naši obec.

Skupinka:
1. L. Nováková a M. 

Paseková
2. J. Lopatková a V. 

Nezhybová, za doprovo-
du Tří králů: Václav, Petr 
a Pavel Nezhybovi s On-
dřejem Drahokoupilem

3. E. Šimoníková a M. 
Gottwaldová

4. D. Hofírková a H. Halamková, za doprovodu králů: Vojtě-
cha a Tomáše Halamkovi

Výsledkem sbírky je částka ve výši 30.060 Kč (což je letitý 
rekord).

Poděkování patří všem občanům, kteří přispěli a poděková-
ní patří rovněž děvčatům s doprovodem, která příspěvky v le-
dovém zimním nečase vybrala.

Komentář: V. Matyáš

Kulturní a sportovní akce 
ve Vážanech n. Lit. v roce 2023
Leden:
6. 1.  TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT (18.00 hod.)
14. 1. (21. 1.) TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Únor:
 CHOVATELSKÁ VÝSTAVA A JARMARK 

Březen:
4. 3. KOŠT SLIVOVICE 

Duben:
 UKLIĎME ČESKO 
 OKRSKOVÉ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU 
24. 4.  TICHÁ VZPOMÍNKOVÁ AKCE K OSVO-

BOZENÍ OBCE 
 MOTOŽEHNÁNÍ 
30. 4.  PÁLENÍ ČARODĚJNIC S PRŮVODEM 

Květen:
 SOUTĚŽ V KOTLÍKOVÝCH GULÁŠÍCH 

Červen:
 VELKÝ DĚTSKÝ DEN 

Červenec:
 NOHEJBALOVÝ TURNAJ 
 FOTBALOVÝ TURNAJ 

Srpen:
26.–27. 8. BARTOLOMĚJSKÉ HODY 

Říjen:
 DRAKIÁDA

Listopad:
 LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

Prosinec:
4. 12.  ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

A MIKULÁŠ 
24. 12.  TEKUTÝ KAPŘÍK 

Akce budou průběžně upřesňovány a doplňovány.
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Velikonoční dílna – Vážany n. Lit. 2022
Velikonoce nejsou jen křesťanskými 

svátky vzkříšení, ale jsou i příležitostí 
pro výzdobu našich obydlí. Jak zven-
ku, tak vevnitř. A k tomu účelu jsme se 
rozhodli zorganizovat Velikonoční díl-
nu pro děti i dospělé v Obecní knihov-
ně ve Vážanech nad Litavou.

Zasazení řeřichy do skořápky, vý-
roba velikonočního přáníčka, vejce 
ozdobená všemi možnými technika-
mi či jarní svícen ze sklenice. To vše 
si mohly děti vytvořit a odnést domů 
jako svůj příspěvek k jarní výzdobě 
příbytků.

Nebylo nás sice mnoho, alespoň však 
měli všichni účastníci prostor vyrobit 
si, co jen chtěli. Došlo i na malé občer-
stvení, jak je na našich akcích zvykem. 
Myslím, že všichni odcházeli na velko-
páteční odpoledne nejen s něčím hma-
tatelným – výrobky, ale i s příjemným 
pocitem ze setkání s ostatními dětmi.

Za VKŠ: A. Stříbrná

Ukliďme Česko 2022 ve Vážanech n. Lit.
V sobotu 2. 4. 2022 se měla konat úklidová 

akce v katastru obce Vážany nad Litavou, pod 
celorepublikovou záštitou – „Ukliďme Česko“. 
Bohužel z důvodů nepřízně počasí byla akce 
přesunuta na sobotu 9. 4. 2022. Avšak ani nový 
termín neskýtal pohodu na klidnou úklidovou 
činnost, proto byla s příchozími učiněna doho-
da, že si každý vybere jednu z naplánovaných 
tras a úklid provede do 14 dnů, tj. do 23. 4. 2022. 
Splnění úkolu hlásili aktéři následně starostovi 
obce, vč. popisu trasy, zda se na ní nenachází 
větší předměty na odklizení, které by následně 
provedli obecní pracovníci. Jako úložiště pytlů 
se sebraným odpadem bylo vybráno místo před 
budovou OÚ, u obecní popelnice.

Úklidové trasy:
1. Od konce obce směrem polní cestou 

na Slavkov u Brna, dále vlevo na most přes 
řeku Litavu k pomníku p. Látala a přes lesíček 
u mlýna zpět ke garážím u Litavy.

Garant: Zdena Javůrková s dětmi.

2. Od lesíčka (pod drůbežárnou) po trase 
pod Vinohrady, potom podél potoka až k dol-
nímu poldru a zpět do obce.

Garant: Alena Stříbrná s dětmi.

3. Od pěšiny za hřbitovem, podél svodnice 
směr Hrušky, dále po svodnici okolo obecní-
ho sadu k cihelně a polní cestou k ovocné aleji 
v Nálochu. Dále polní cestou na „koberskou 
cestu“ a zpět okolo Božích muk do obce.

Garant: Ing. Jaroslav Řezáč (jako jediný se 
v den akce, v nepříznivém počasí sám vydal 
na trasu)

4. Od konce obce podél rozcestníku Zahrád-
ky směrem ke slavkovské hranici, dále za poto-
kem doprava po polní cestě až k silnici na Slav-
kov a zpět okolo lesíčka do Vážan n/Lit.

Garant: Ing. Václav Matyáš

5. Nad Vinohrady k polní cestě, vedoucí zpět 
do naší obce k Božím mukám a dále po horní 
polní cestě a dolní místní komunikaci zpět.

Zajistila pracovní skupina obce

6. Od mostu přes potok k hornímu poldru.
Zajistila pracovní skupina obce

Dne 23. 4. 2022 byl úklid završen a okolí 
naší obce bylo zbaveno odpadků. 

Stran hodnocení objemu odpadů lze konsta-
tovat, že postupně od r. 2015 v přírodě ubývají. 
Celkem bylo nasbíráno pouze 12 pytlů, což je 
za dobu konání této akce nejnižší objem odpa-
dů v přírodě a okolí naší obce.

Komentář: Ing. Václav Matyáš

26. Vážanský jarmark, prodejní trhy drobného 
zvířectva a exotů 2022

Dne 20. 3. 2022 pořádali chovatelé ve spolu-
práci s Obcí Vážany n/Lit. jarmark a prodejní 
výstavu drobného zvířectva.

Počasí celé akci docela přálo a dostavilo se 
290 platících návštěvníků.

Na jarmarku bylo k dispozici pro nákupy 9 
stánků, kde se prodávalo zboží všeho druhu 
(květiny, koření, velikonoční dekorace, občer-
stvení aj. užitečné věci).

Vystavované zvířectvo:
•  Králíci (62 ks vystaveno/42 ks prodáno),
•  Holubi (54/12 ks),
•  Drůbež (64/22 ks),
•  Morčata (13/6 ks),
•  Exotické ptactvo (42/15 ks). 

Celkem bylo vystavováno téměř 240 ks do-
mácích zvířat.

Děti se mohly projet na koníkovi a shléd-

nout králičí show v podobě překážkové dráhy.  
V budově haly byla otevřena tržnice, kde se 
prodávalo zejména zboží pro rostlinnou výro-
bu a nářadí do zahrádky.

Občerstvení bylo tradičně zajištěno formou 
uzenin a točeného piva.

Pořadatelé měli vše dobře zajištěna a akce 
se povedla.

Komentář.: Ing. V. Matyáš
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Okrsková soutěž v požárním útoku
V pátek 29. dubna 2022 se od 18.00 hodin 

uskutečnila Okrsková soutěž v požárním 
útoku. Sjeli jsme se do areálu Minidiscgolfu 
ve Vážanech nad Litavou (bývalé JZD), kde 
členové místního Sboru dobrovolných hasi-
čů přichystali vše potřebné. Dorazily celkem 

čtyři týmy. Sbor z Velešovic byl omluven. 
Po náročných výkonech bylo pro soutěží-
cí připraveno malé občerstvení v prosto-
rách hasičské zbrojnice. Došlo samozřejmě 
i na zhodnocení soutěže. Pořadí v soutěži 
bylo následující:

1. SDH Hostěrádky-Rešov
2. SDH Kobeřice
3. SDH Šaratice
4. SDH Vážany nad Litavou

 Za SDH Vážany nad Litavou:  
A. Stříbrná

Pietní akt k poctě padlých 
hrdinů ve světových 
válkách

Dne 25. 4. 2022 proběhla v obci Vážany 
nad Litavou tichá vzpomínková akce k 77. 
výročí osvobození obce a vzdání pocty pad-
lým hrdinům ve světových válkách.

Za všechny občany vykonali pietní akt 
starosta Ing. Václav Matyáš s místostarostou 
Ing. Jaroslavem Řezáčem.

Smutečním věncem, který byl položen 
k památníku padlých a zapálením dvou sví-
ček, vzdali oba představitelé obce hold nejen 
těm konkrétním lidem, jejichž jména jsou 
uvedena na místním pomníku, ale i všem 
ostatním, kteří během válečných let zbyteč-
ně umírali.

Komentář: V. Matyáš

Březen 2022 v MŠ
V březnu slaví všechny knihy svátek, a tak 

jsme se s naší školkou vydali se třídou Kuřá-
tek a třídou Soviček na návštěvu do knihovny 
ve Vážanech nad Litavou. Srdečně nás uvítaly 
paní Pilátová a paní Halamková, s dětmi vy-
robily originální záložky do knihy, povídali 
jsme si o knihách a o tom, kdo s rodiči doma 
čte nebo o tom, jak se ke knihám máme cho-
vat, aby zůstaly krásné co nejdéle. A nejen 
to, děti se také naučily s knihami hrát, zjis-
tily, že se s nimi dá třeba postavit zajímavá 

stavba, a také to, že každá kniha je trochu 
jiná, má jiný obal, jiné stránky nebo jinou 
velikost. Děti byly nadšené a slibovaly, že se 
do knihovny brzy vrátí. Přejeme tedy naší 
knihovně a hodným knihovnicím hodně no-
vých malých čtenářů.

Za děti i učitelky bychom rádi poděkovali 
paní Stříbrné, paní Halamkové a paní Piláto-
vé za jejich ochotu a čas, který se rozhodly 
ve svém volnu věnovat našim dětem.

 Kolektiv MŠ Vážany
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20. ročník koštu slivovice – Vážany n. Lit.
 V sobotu 14. 5. 2022 odpoledne, jsme se 

sešli v sále dolní hospody, abychom oslavili ju-
bilejní 20. ročník KOŠTU SLIVOVICE a zároveň 
ohodnotili práci degustátorů, kteří 30. dubna 
okoštovali a vyhodnotili různé druhy darova-
ných pálenek (34x slivovice, 32x meruňka, 
10x hruška, 15x letní a 16x likér). Trochu nás 
zklamala letošní účast (120 příchozích), ale 

i tak doufám, že jsme si to všichni užili. K tan-
ci a poslechu zahrála hudební skupina RED 
77 z Olomouce, a k oživení přispěla i bohatá 
tombola.

Výbor zahrádkářů touto cestou děkuje 
všem, a to nejen obyvatelům Vážan, ale i pří-
znivcům ze širokého okolí, kteří se jakýmkoli 
způsobem podíleli na této akci, ať už darovali 

vzorek pálenky, přispěli do tomboly nebo jen 
svou účastí podpořili tuto akci.

Před lety tu byl nápad p. Františka Kamará-
da zorganizovat Košt slivovice a určitě nás ni-
koho nenapadlo, že vydrží celých 20 let, takže 
děkujeme.

Každý rok píšu, že se Košt slivovice stal 
vážanskou tradicí, a příští rok se těšíme na dal-
ší ročník. Letos tomu tak nebude, vše jednou 
končí. Vážanští zahrádkáři s 20. ročníkem kon-
čí s touto tradicí a doufáme, že se najdou příz-
nivci, kteří budou pokračovat.

Za pořadatele 
Zachovalová Marie

 
VYHODNOCENÍ:
ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM 20. ročníku se stal 
BOUDNÝ Michal
 
SLIVOVICE
1. BOUDNÝ Michal Slavkov u Brna
2. FLORIÁN Vítězslav Milešovice
3. BOUŠKA Petr Milešovice

SKŘIVÁNEK Petr Slavkov u Brna

MERUŇKOVICE
1. MATYÁŠ Martin Kobeřice
2. OBORNÁ Kateřina Slavkov u Brna

BOUDNÝ Michal Slavkov u Brna
3. HORÁK Vlastimil Otnice

ROŽNOVSKÝ Filip Újezd u Brna

5. Motožehnání 2022
V sobotu 7. 5. 2022 se v naší obci konalo 

v pořadí již 5. MOTOŽEHNÁNÍ.
Akci předcházely organizační problémy, 

konkr. se zajištěním varhaníka do kostela, pro-
tože pan Kundera letos ze zdravotních důvodů 
nemohl, ale nakonec se díky slavkovskému 
děkanovi Mgr. Milanu Vavrovi vše podařilo 
zvládnout a žehnání v kostele za účasti našeho 
pana faráře Petra Pavla Severina a pana kostel-
níka Petra Hofírka proběhlo jako vždy na stan-
dardní profesionální úrovni.

Letošní účast byla slabá. Na požehnání se 

do kostela sv. Bartoloměje dostavilo zhruba 
20 lidí. Pan farář se svou rozpravou zaměřil 
na cíl každé započaté cesty, jelikož stanove-
ní 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 byla položena k žehnání více 
jak desítka příleb a venku před kostelem stálo 
10 motorek a jedna čtyřkola.

Po posvěcení příleb a motorek se motorkáři 
vydali na okružní jízdu, která je vedla z Vážan 

n. Lit. do Žarošic, dále do Bukovan na mlýn 
(na kávu a bramborovou placku, jak predikoval 
mluvčí motorkářů pan Václav Vitoul) a odtud 
zpět do Vážan n. L. Trasa byla dlouhá cca 70 km.

Po příjezdu se na autobusové zastávce udě-
lalo společné foto a následně se všichni motor-
káři sešli v dolní hospodě na občerstvení.

Akce, byť letos se slabší účastí, určitě při-
spěla do obecního programu kulturního dění, 
což je po dlouhé odmlce a možností konání 
jakýchkoli akcí moc dobře.

Komentář: V. Matyáš
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Vítání občánků ve Vážanech n. Lit. 5/2022
V sobotu dne 14. 5. 2022 přivítal místosta-

rosta obce Ing. Jaroslav Řezáč, spolu s dětmi 
a učitelkami z MŠ Vážany nad Litavou a za do-
provodu dvou nadaných dívek (na klávesy 

hrála Anetka Pišová a zpěv Karolína Čmelová) 
naše nové občánky (děvčátka): Lauru Pluska-
lovou, Zoru Hložkovou a Lindu Zborovskou.

Po úvodním vystoupení dětí z MŠ, které 
přednesly za doprovodu paní učitelek pásmo 
básniček a písniček, přivítala paní Hana Urba-
nová všechny přítomné a především rodiče, 
kteří v náručí přinesli svoje děti na slavnostní 
uvítání do života, a představila občánky mís-
tostarostovi obce, který následně pronesl slav-
nostní 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 pro-
jevu řekl: Narodil se člověk, jaká to prostá 
věta. Dále pronesl několik vět k maminkám 
a k tatínkům i oběma rodičům, kde na závěr 
popřál jménem zástupců obce a jménem svým 
hodně rodinné pohody, naděje, lásky, zdraví, 
štěstí, spokojenosti a radosti.

Komentář: Ing. Jaroslav Řezáč

HRUŠKOVICE
1. PERNES Jiří Kobeřice
2. JANŠTA Roman Vážany n. L.

MATYÁŠ Václav Vážany n. L.
3. LUDIN Pavel Vážany n. L.

HANÁK Vladimír Kobeřice

LETNÍ
1.  ZACHOVAL Viktor Vážany n. L. mi-

rabelka 2018
2.  ZACHOVAL Viktor Vážany n. L. mi-

rabelka 2021 
3. CENEK Miloslav Vážany n. L. špen-
dlíky
 
LIKÉRY
1. LEKAVÝ Adam Měnín mini kiwi 
2.  JANŠTOVÁ Jiřina Vážany n. L. aro-

nie 
3.  BĚLOUCHOVÁ Jana Vážany n. L. 

meruňkový

Velký dětský den
V neděli 22. 5. 2022 byl pořádán ve Váža-

nech nad Litavou, v areálu dolní hospody, 
„VELKÝ DĚTSKÝ DEN“.

Počasí se vydařilo, a tak se mohla naplno 
rozjet plejáda umu profesionální animační 
skupiny pod vedením pana Chabičovského.

Děti měly kromě programu se soutěže-
mi a odměnami k dispozici skákací hrad, 
možnosti malování na obličej a dětské te-
tování.

Všichni příchozí se dobře bavili, a když 
dvouhodinový program končil, nikomu se 
nechtělo domů. Akce se odhadem zúčastnilo 
70 dětí, za vydatného doprovodu svých rodi-
čů a prarodičů.

Na dětský den letos zavítali i stánkaři, pro-
dávající sýry a cukrovinky, což bylo pěkné 
oživení celé akce.

Komentář: Ing. V. Matyáš
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Tradiční vážanský nohejbalový turnaj 2022
V sobotu 25. 6. 2022 se na našem Oranžovém 

hřišti konal tradiční nohejbalový turnaj. Kolem 
deváté hodiny ráno se začali scházet účastníci 

i hosté, zahájení proběhlo o půl desáté. Turnaje 
se zúčastnilo celkem 11 týmů po třech hráčích, 
z toho čtyři týmy byli místní. Hrálo se ve dvou 

skupinách, kdy z každé skupiny postoupily 
čtyři týmy a poté se dohrávalo klasickým „pa-
voukem“. Všechny zúčastněné družstva od-
cházely s odměnou ve formě kvalitního rumu, 
první tři místa získaly také poháry, sportovní 
ručník. Turnaj skončil před 17 hodinou.

Výsledky:
1. místo: Nazdárci
2. místo: Sekyry
3. místo: Bad boys (místní)
4. místo: Sexy bonbonci
5. místo: Viktor (místní)
6. místo: BBK
7. místo: Miko Flo
8. místo: Pospíšil
Nepostupující: Spáčil (místní), Tades (míst-

ní), Kopyta 
Občerstvení letos poprvé zajistila nová paní 

hospodská z Dolní hospody, točilo se perfekt-
ně vychlazené pivečko a žlutá limča. Na grilu 
byly připraveny výborné klobásky a kuřecí 
steaky. Počasí vyšlo náramně, nebylo horko 
ani zima, takže ideální pro sportovce.

Děkujeme všem zúčastněným a budeme se 
těšit v příštím roce.

Organizátoři: Fuksa, Soukup, Zavadil
Autor textu: K. Soukupová

Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů
V sobotu 28. května 2022 se uskutečnila 

na hasičské zbrojnici ve Vážanech nad Litavou 
Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů. Do ku-
chařského souboje se přihlásilo 5 týmů: SDH 
Vážany nad Litavou, manželé Mazalovi, T. J. 
Sokol Vážany nad Litavou, tým z Buchlovic 
a ukrajinští hosté, kteří jsou ubytováni v naší 
obci. V kotlech to začalo záhy bublat, ale prv-

ní návštěvníci na sebe nechali čekat. Nízká 
návštěvnost letošního ročníku byla pravděpo-
dobně poznamenaná množstvím akcí, které 
se konaly v okolí (Slavkov u Brna, Křenovice). 
Přesto se téměř vše snědlo. Tři hovězí guláše, 
jeden zvěřinový a jeden ukrajinský hodnotila 
pětičlenná komise a pořadí určila takto:

1. T. J. Sokol Vážany nad Litavou

2. SDH Vážany nad Litavou
3. Buchlovice
4. Mazalovi
Ukrajinský guláš získal mimořádnou cenu 

za svou originalitu. Byl velmi specifický, ale 
všem, kteří jej okusili, chutnal. Všem zúčast-
něným děkujeme za příjemné chuťové zážitky.

Za SDH Vážany nad Litavou: A. Stříbrná
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Přívesnický tábor ve Vážanech n. Lit.
V termínu od 18. do 22. července 

2022 se uskutečnil 6. ročník přívesnic-
kého tábora. Letos se na táboře sešly 
především mladší děti. Vzhledem 
k tomu, že všichni ti, se kterými jsme 
začínali, už nám poněkud vyrostli. Při-
chází nová generace a jsme za ni rádi.

Zdržovali jsme se povětšinou 
ve Vážanech n. Lit., k čemuž nás při-
mělo úmorné vedro, které v těchto 
dnech panovalo. Rozhodnutí reali-
zovat tábor na „hasičce“ se ukázalo 
jako šťastné a děkujeme SDH Vážany 
n. Lit., že nám ji zapůjčila k užívá-
ní. Mohli jsme totiž využít hydrantu 

a vysoké venkovní teploty lépe snášet 
s osvěžující „sprchou“ z hasičské ha-
dice. Bylo to super a děti byly spoko-
jeny.

Na přívesnickém táboře se o naše 
zdraví starala Anička Staňová a o naše 
spokojené žaludky Miroslava Hégro-
vá, za což jim oběma patří velké po-
děkovaní. Nesmím zapomenout ani 
na Staňku Halamkovou, která nám 
svou návštěvou zpestřila pobyt na ha-
sičce. Myslím, že se přívesnický tábor 
vydařil a budeme na něj všichni rádi 
vzpomínat. 

Za VKŠ: A. Stříbrná

Pohárový turnaj v kopané ze dne 23. 7. 2022
Jak již bývá zvykem, každý rok pořádá fot-

balový klub Vážany nad Litavou tradiční „PO-
HÁROVÝ TURNAJ V KOPANÉ“. Letos přijala 
pozvání mužstva:

Slavkov „B“
Němčany
Křenovice „B“
a do plného počtu mužstev doplním domácí 

Vážany nad Litavou.
V 13.00 hodin proběhlo rozlosování a bylo 

rozhodnuto takto:
I. utkání: Vážany nad Litavou – Křenovice „B“ 
II. utkání: Němčany – Slavkov „B“ 
V prvním utkání jsme nastoupili v „derby“ 

proti mužstvu Křenovice B. Hrálo se v úmor-
ném vedru a začátek utkání patřil hostujícímu 
mužstvu z Křenovic.

Hráči z Křenovic byli „běhavější“ a hned si 
vytvořili první šanci utkání, ale střelu Zbyňka 
Rozkopala vychytal domácí brankář Kamil Be-
neš. Fotbalisté z Křenovic pořád dobývali naši 
branku a po rohovém kopu se ujali vedení, 
když Michal Lattenberg z velkého vápna ukli-
dil míč do sítě a výsledek byl 0:1. Ještě v první 
polovině zápasu si hráči z Křenovic vytvořili 
dvě šance: střelu hostujícího hráče vyrazil do-
mácí brankář na rohový kop a ve druhé šanci 
vychytal míč Zbyňka Rozkopala v samostat-
ném úniku. První poločas skončil výsledkem 
0:1 pro Křenovice B.

Ve druhém poločase se mužstvo Vážan n. L. 
vzpamatovalo a začalo se tlačit na polovinu 
soupeře. Ve 40. minutě hráči z Křenovic kopali 
z hranice vápna trestný kop, z kterého nastřeli-
li břevno a jak říká fotbalové pravidlo: „Nedáš, 
dostaneš“, tak z protiútoku mužstvo z Vážan 
n. L. srovnalo skóre na 1:1. Autorem branky 
byl bývalý hráč Vážan n. L., v současnosti 
ve službách SK Křenovice, Jarda Gzela. Fotba-
listům Křenovic jakoby docházel dech, čehož 
mužstvo Vážan n. L. využilo a za osm minut se 
výsledek zápasu změnil, díky Michalovi Uhro-
vi, na 2:1. Mužstvo z Křenovic si už žádnou 
větší šanci nevytvořilo, a tak výsledek utkání 
skončil 2:1 pro Vážany nad Litavou. „Po roce 
opět ve finále turnaje“.

Ve druhém utkání nastoupili hráči z Němčan 
proti mužstvu Slavkova „B“.

Na straně Slavkova byla vidět kvalita hry, 
kterou režírovali: v záloze zkušený Zdeněk 
Hráček a exligový fotbalista Filda Chlup, v úto-
ku Dan Matocha a Karel Kachlíř. Utkání skon-
čilo výsledkem 2:7 pro mužstvo Slavkov „B“.

O třetí místo hrála mužstva z Němčan 
a z Křenovic a z tohoto zápasu vyhráli fotbalis-
té z Křenovic skórem 1:7.

Během turnaje se prodávaly losy na dary, 
které věnovali sponzoři.

Po druhém semifinále si každý vyhrávající 
vyzvedl cenu. Před velkým finále proběhlo 

losování tomboly o hodnotnější výhry a tou 
hlavní bylo:

„Horské kolo“, které vyhrál Jakub Hloužek 
z Vážan n. L.

Po ukončení tomboly následoval „Zlatý 
hřeb večera“ tj. fotbalisté z Vážan n. L. nastou-
pili zase v „derby“ proti mužstvu Slavkov „B“. 
Začátek utkání patřil hostujícímu Slavkovu, 
který se ve druhé minutě zápasu ujal vedení 
na 0:1. Po rohovém kopu se skóre utkání změ-
nilo na 0:2 ve prospěch mužstva Slavkov „B“. 
Po dalším rohovém kopu hráči Slavkova mění 
výsledek na 0:3. Tak skončil první poločas. 
Po přestávce následoval druhý poločas, kte-
rý pro mužstvo z Vážan n. L. nic zajímavého 
nepřinesl. Fotbalisté ze Slavkova zvýšili výsle-
dek utkání na 0:4 a o vítězi bylo rozhodnuto. 
Pohárový turnaj ovládlo mužstvo Slavkov „B“ 
a k jeho vítězství mu gratuluji.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem muž-
stvům za účast na turnaji v tak horkém poča-
sí, divákům, kteří vytvořili výbornou kulisu 
a všem ostatním, kteří nám pomohli s organi-
zací turnaje, s obsluhou, prodejem losů atd. 
Ještě jednou „Velký dík“!

Velké díky patří všem sponzorům za věcné 
dary do tomboly.

Budeme se opět těšit na příští rok, tj. rok 
2023.

Za FC Vážany n. L. Kamil Beneš
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Poslední bohoslužba P. Petra Pavla Severina
Dne 31. 7. 2022 se uskutečnila v kostele sv. 

Bartoloměje ve Vážanech nad Litavou poslední 
bohoslužba P. Petra Pavla Severina, který se 
dne 2. 9. 2018 stal duchovním správcem vážan-
ské farnosti.

Za tu dobu se podařilo za finanční podpory 
obce udělat kus práce na faře, a to především 
výměna oken a dveří.

Za tu dobu pronesl pan farář mnoho krás-
ných kázání poučných i k zamyšlení, vypro-
vodil na poslední cestu několik vážanských 
občanů, pokřtil nové občánky, požehnal např. 
motorkám. Měl tu čest sloužit dne 23.8.2020 
na Bartolomějské hody společně s Vatikán-
ským zástupcem sv. Otce Františka nunci-
em J.E. Mons. Charlesem Danielem Balvou 

za přítomnosti Novoříšského opata Mariana 
Rudolfa Kosíka OPraem., Slavkovského děka-
na Mgr. Milana Vavro, kněze P. Siarda Kamila 
Novotného OPraem. slavnostní bohoslužbu.

Velmi dobrá spolupráce byla s farní radou, 
obecním úřadem, farníky. Je nám moc líto, že 
pan farář odchází na nové místo. Vážanští far-
níci spolu s místostarostou obce Ing. Jarosla-
vem Řezáčem popřáli panu faráři, aby se mu 
v novém působišti (klášter Nová Říše) daří, 
popřáli mu hodně zdraví, štěstí, pohody, poko-
ry, naděje, lásky a božího požehnání, a hlavně 
aby nezapomněl na naší vážanskou farnost 
na kostelíček sv. Bartoloměje.

Ing. Jaroslav Řezáč
člen farní rady

Přátelské utkání žáků FC Zbrojovka 
Brno a SK Slavia Praha 2022

V sobotu 13. 8. 2022 jsme přivítali na našem 
hřišti FC Zbrojovka Brno kategorie U12 a U15 

což je žákovská kategorie, která sehrála dvě 
přátelská utkání s mužstvem stejné kategorie 

Přátelské utkání žáků FC Zbrojovka Brno 
a FK Bratislava 2022

Ve středu 27. 7. 2022 jsme přivítali na našem 
hřišti FC ZBROJOVKA BRNO kategorie U14 
a U15 což je žákovská kategorie, která sehrála 
dvě přátelská utkání s mužstvem stejné kate-
gorie FK BRATISLAVA.

V prvním utkání nastoupila kategorie U15 
ve kterém Zbrojovka Brno vyhrála poměrem 

4:0. Viděli jsme pohledné utkání s řadou šancí 
na obou stranách. Myslím, že pro hosty z Bra-
tislavy to byla krutá porážka.

Ve druhém utkání nastoupila kategorie U14 
a v tomto utkání byla vidět velká fotbalová kva-
lita na straně Zbrojovky Brno, která zvítězila 
vysokým rozdílem 9:0. V utkání padaly krásné 

góly, pěkné fotbalové momenty, kde Zbrojovka 
předvedla opravdu krásný fotbal.

Všichni přítomní na hřišti byli spokoje-
ni s organizací a průběhem utkání a někteří 
z nich byli nadšeni, jaký tady máme krásný 
fotbalový areál a krásné travnaté hřiště.

Za FC Vážany n. L. Kamil Beneš

Příchod nového kněze
Od 1. 8. 2022 se 

novým duchov-
ním správcem vá-
žanské farnosti 
stal P. Siard Kamil 
Novotný, který byl 
jmenován panem 
biskupem a No-
voříšským opatem 
Marianem Rudol-
fem Kosíkem. Dne 
4. 8. 2022 při bo-
hoslužbě přivítali 
vážanští farníci 
ve starobylém 
kostele nového 
duchovního správce. Přejeme našemu nové-
mu duchovnímu správci hodně zdraví, štěstí, 
pohody, pokory, naděje a božího požehnání. 
P. Siard Kamil Novotný je členem řádu pre-
monstrátu v Nové Říši.

Ing. Jaroslav Řezáč
člen farní rady



21

Vážanský hlásek  •  12/2022

Bartolomějské hody – Vážany n. Lit. 2022
Při  letošní  akci  „HODY  2022“  nás  sice 

pozlobilo  svými  rozmary  počasí,  ale  dobré 
nálady,  veselí  a  obětavého  přístupu  stárek 
a stárků bylo opět nadmíru. 

Hody se konaly ve dnech 27. a 28. 8. 2022, 
dle plánovaného programu s místem konání 
dvou hlavních večerních zábav ve venkovních 
prostorách dolní hospody.

Začátek sobotního zvaní byl pro déšť přesu-
nut na 11.30 hod., a tak ukončení zvaní bylo 
až před 17 hod. v dolní hospodě. Stárci se poté 

odešli připravit na večerní předhodovou zá-
bavu a muzikanti po pozdním obědě popřáli 
zdar našim hodům a přesunuli se na další akci 
do Hustopečí.

Na sobotní předhodovou zábavu, kde hrála 
hudební skupina AD HOC TEAM, přišlo letos 
pouze 217 návštěvníků (vloni 295). Stárci měli 
vydařený nástup a velmi kvalitní zpěvy v kole. 
Předhodová zábava měla velice dobrou atmo-
sféru. Poslední účastnící sobotní zábavy od-
cházeli okolo páté hodiny ranní.

Hodová neděle začala pro stárky ve 13 
hod. požehnáním v kostele sv. Bartoloměje 
a měla pokračovat krojovaným průvodem 
po obci. Počasí nám ale nepřálo, a proto se 
z kostela všichni odebrali do sálu dolní hos-
pody, kde stárci tančili, chodili v kole a v 15 
hod. provedli nástup. Poté, kdy jsme se do-
mnívali, že se počasí už umoudřilo, vyšel 
od dolní hospody průvod po obci. Šel se 
zkrácený okruh, který zahrnoval jen tři za-
stávky na tančení, s cílem vrátit se „suchou 

SK Slavia Praha. V prvním utkání nastoupila 
kategorie U12 ve kterém Zbrojovka Brno pro-
hrála poměrem 3:5. Viděli jsme velmi zajímavé 
utkání, které se hrálo na svůj věk ve vysokém 
tempu a bylo vidět, že kluci z Brna nechtějí 
prohrát a prali se o výsledek do poslední mi-
nuty utkání, když za stavu 3:4 neproměnily 
dvě vyložené šance a jak se ve fotbale stává 
„nedáš/dostaneš“ tak slávisté po jednom ze 
svých brejků dali pojistku výsledku na koneč-
ných 3:5 pro Slavii. Za sebe můžu říci, že to 
bylo výborné utkání, kde bylo vidět obrovské 
nasazení a velká vůle po vítězství.

Ve druhém utkání nastoupila kategorie U15 
a v tomto utkání byl vidět velký rozdíl fotba-
lové kvality na straně Slavie Praha, která zví-
tězila vysokým rozdílem 1:8. V utkání padaly 
krásné góly, pěkné fotbalové momenty, kde 
Slavie předvedla pěkný fotbal. Nutno podotk-
nout, že Slavie patří k top klubům v republice 
i v žákovských kategoriích. Za Slavii Praha na-
stoupil syn slavného fotbalisty nyní asistenta 
trenéra ve Viktorii Plzeň Pavla Horváta. Utkání 
sledovala známá fotbalová jména. Například 
trenérem Zbrojovky Brno U12 je Patrik Siegl 
bývalý ligový hráč Zbrojovky Brno. Dále utkání 
sledoval syn slavného zbrojováckého kanonýra 
z mistrovské sezóny 1977/1978 Karel Kroupa 
mladší. Utkání přihlížel také bývalý asistent 

trenéra Slavie či trenér Příbrami Petr Čuhel, 
bývalý brankář Zbrojovky Brno Radim Vlasák.

Závěrem bych chtěl říci, že to byla povede-
ná akce, které přihlíželo mnoho diváků – ro-
dičů a všichni byli velmi spokojeni s organi-

zací, občerstvením i průběhem utkání. Hosté 
z Prahy byli nadšeni, jaký tady máme krásný 
areál a krásné fotbalové hřiště. To nás velmi 
potěšilo.

Za FC Vážany n. L. Kamil Beneš
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Lampionový průvod – Vážany n. Lit. 2022
Tradiční lampionový průvod 

se uskutečnil v páteční podvečer 
18. listopadu 2022. Průvod od-
startoval z autobusové zastávky 
ve Vážanech nad Litavou. Po-
kračoval směrem k hřišti a dále 
po obci za doprovodu členů SDH 
Vážany nad Litavou. Vzhledem 
k nepříliš přívětivému počasí, 
byla kratší verze trasy vstřícná 
jak k těm menším, tak i k nám 
dospělým. Naše kroky vedly 
na „hasičku“, kde na nás čekal 
teplý čaj, svařák a špekáčky. Ale 
nejen to. Na dvoře i v hasičské 
výcvikové místnosti bylo veselo 
a družný hovor mezi účastníky 

lampionového průvodu přeru-
šovaly pouze dětské výkřiky 
radosti, prosby o opečení špe-
káčku a písničky, které někoho 
přiměly ke zpěvu a někoho jiné-
ho i k tanci.

Vše se snědlo a vypilo a věřím, 
že všichni zúčastnění se bavili. 
Ráda bych poděkovala členům 
SDH Vážany nad Litavou, obci 
Vážany nad Litavou a členkám 
T.J. Sokol Vážany nad Litavou 
za organizaci této akce.

Děkuji všem organizátorům 
i zúčastněným za úžasnou atmo-
sféru.

Za pořadatele Alena Stříbrná

7. vážanská Drakiáda
V sobotu 29. října se uskutečni-

la 7. Vážanská drakiáda, která byla 
v letošním roce, díky počasí více 
společenskou akci než obvykle. 
Vzhledem k tomu, že po několika 
relativně větrných dnech nastalo 
naprosté bezvětří a jako „bonus“ 
nízká oblačnost a mrholení, byli 
jsme nuceni se přesunout z ob-
vyklého místa konání na „hasič-
ku“. Byť jsme se všichni těšili, že 
se pokocháme nově upraveným 

poldrem a především děti chtěly 
pouštět draky, tak i tato varianta 
se ukázala, jakožto vcelku šťast-
ná. Myslím, že děti i dospělí se 
dobře bavili. Ti menší si mohli 
něco vyrobit či nakreslit a pak 
si za odměnu upéct špekáček. 
A ti větší zabředli do družného 
hovoru.

I bez větru a draků jsme strá-
vili pohodové odpoledne.

Komentář: A. Stříbrná

Koncert cimbálové 
muziky – Kalečník 
z Rousínova

ZO Českého zahrádkářského svazu Vážany nad Lita-
vou uspořádala dne 28. 9. 2022 pro své členy a všechny 
příznivce folkloru koncert cimbálové muziky Kalečník 
z Rousínova.

Tohoto dvouhodinového koncertu se zúčastnilo více 
jak 50 příznivců folkloru, kteří si nenechali vzít příle-
žitost si s muzikanty zazpívat známé písničky jako ví-
nečko bílé, ale i méně známé písničky. Atmosféra i ná-
lada byla výborná, o čemž svědčí spokojenost nejen 
všech přítomných návštěvníků, ale i muzikantů, kteří 
byli velice rádi, že se publikum zapojilo do zpívání. 
Prostě akce se vydařila.

Za výbor ČZS Ing. Jaroslav Řezáč

nohou“ zpět do dolní hospody. I přesto však 
byl průvod u Litavy zaskočen deštěm… Ho-
dový průvod po obci doprovázela dechová 
kapela Miločanka, která hrála i na večerní 
hodové zábavě. Hodové zábavy se letos zú-
častnilo jen 93 návštěvníků.

Skupinu stárků a stárek měla pod dohle-
dem opět Sabka Hrabovská, které patří velký 
dík za perfektní koordinaci akce, kdy spolu 
s paní Ninou Beranovou zvládaly pružně rea-
govat nejen na rozmary počasí, ale i na aktu-
ální organizační změny, kterých bylo letos až 
nadmíru.

Poděkování starosty obce patří však ponej-

více Vám – stárky a stárci, a to nejen za re-
prezentaci obce, ale především za Vaše plné 
nasazení, kterým jste našim občanům opět 
přiblížili tradici naší obce. Děkuji!

HODY  2022  byly  bez  ohledu  na  počasí 
moc pěkné a vydařené!

Stárci  a  stárky  –  protagonisté  akce  HODY 
2022 – Vážany n. Lit.:
Natálie Beranová a Jakub Tauber
Veronika Matyášová a Matěj Beran

Kristýna Kolejková a Tomáš Koukal
Julie Stříbrná a Michal Máca

Natálie Zukalová a Ondřej Hort
Denisa Zittová a Štěpán Šindler

Sabina Vaverková a Tadeáš Červík
Leona Bačovská a Matěj Paseka

Jeanette Trnková a Tomáš Javůrek
Dominika Chmelařová a Ondřej Květenský

Sklepníci: 
Petr Menšík a Radka Hlaváčová

Hody 2022 se konaly opět kompletně v režii 
a pod organizací Obce Vážany n. Lit.

Komentář: Ing. V. Matyáš, starosta obce
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Vítání občánků ve Vážanech nad Litavou 11/2022
V sobotu dne 26. 11. 2022 přivítal místosta-

rosta obce Ing. Jaroslav Řezáč, spolu s dětmi 
a učitelkami z MŠ Vážany nad naše nové ob-
čánky – jmenovitě:

Adam Markel
Natálie Sedláčková
Tamara Novotná
Samuel Hemala
Damián Janoštík
Po úvodním vystoupení dětí z MŠ, které 

přednesly za doprovodu učitelek pásmo bás-
niček a písniček, přivítala paní Hana Urbano-
vá všechny přítomné, především však rodiče 
s jejich dětmi a představila občánky místosta-
rostovi obce, který následně pronesl slavnostní 
proslov. Slavnostním vítáním občánků, které 
v letošním roce proběhlo ve dvou termínech 
(květen a listopad) a přivítalo celkem 9 naroze-
ných dětí do naší komunity, prokazuje každo-
ročně vedení obce rodičům a jejich dětem velký 

respekt a zavazuje se je zaštítit a podporovat 
dle daných možností. Jsme rádi, že se naše ko-
munita rozrůstá, a to tak že i v dobách nadměr-
ných úmrtí našich občanů (zejm. při covidu) 
stále početně rosteme. V r. 2012 žilo v naší obci 
715 občanů a nyní jsme aktuálně na počtu 755.

Na další Vítání občánků, které plánujeme 
na květen 2023, se již v tuto chvíli těší 3 děti 
v tomto roce narozené…

Komentář: Ing. Václav Matyáš

Kateřinská zábava
V sobotu 26. listopadu 2022 ve 20:00 zazně-

ly první tóny dechové hudby v podání kapely 
Podboranka v sále Obecní hospody ve Váža-
nech nad Litavou. Přes velmi nízkou účast byla 
Kateřinská zábava nabytá smíchem, tancem, 
veselím a příjemnými hovory doprovázenými 
klasickým repertoárem. Večer byl zpestřen 

i několika perfektně zvládnutými „hitovkami“ 
z českého repertoáru. V průběhu akce se usku-
tečnila i tombola (děkujeme všem přispěvate-
lům).

Ten, kdo vydržel až do konce, byl odmě-
něn úžasným závěrem, kdy kapela Podboran-
ka za zvuku „hodového pochodu“ odcházela 

z pódia na schody a ven ze sálu. Neskutečný 
zážitek.

Velmi děkujeme obci a pořadatelům za sna-
hu, kdy přes značný nezájem našich spoluo-
bčanů o akce v naší obci, to stále nevzdávají 
a „něco“ vymýšlí a pořádají.

Komentář: A. Stříbrná
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KADEŘNICTVÍ
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
Vaše vlasy i Vy dostanete tu nejlepší péči 
v příjemném prostředí. 

Tel. 722 534 080

Partnerství obce  
s HC Kometa Brno

Rozsvícení vánočního stromu s ohňostrojem
V pátek 2. 12. 2022 se konalo na autobusové 

zastávce u MŠ rozsvícení vánočního stromu.
Akce byla pořádána v režii naší MŠ, kdy 

paní učitelky nacvičily s dětmi dvě samostatná 
vystoupení – pásma básniček a písniček. 

Hned na samotném začátku vystoupe-
ní dětí, přišel Mikuláš s krásným andělem 
a dvěma hrůzostrašně vypadajícími čerty. 
Po chvíli, kdy děti zjistily, že z čertů nemu-
sí mít obavy, tak povolily, aby čerti také vy-
stoupili za nimi a Mikulášem na pódium. Poté 
obdržely od Mikuláše čokoládové adventní 
kalendáře a společně s ním odpočítávaly čas 

pro rozsvícení vánočního stromu. Na občers-
tvení byl podáván svařák a čaj, které připravi-
la M. Zachovalová. Z udírny voněly dobroty, 
které pro příchozí zajistil FC Vážany n. Lit., 
z.s. a přítomní si tak užívali krásné chvíle pá-
tečního večera.

U stromu se vyjímal slámový betlém, a když 
po odpočítání času pro odpálení ohňostroje 
tento přítomní shlédli, byl to krásný závěr po-
vedené akce.

Veselé Vánoce a hodně zdraví všem, popřála 
ředitelka MŠ, paní E. Matušů.

Komentář: Ing. Václav Matyáš


