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hlasek54

VÁŽANSKÝ HLÁSEK č.54
Slovo starosty
Dne 24.3.2004 Zastupitelstvo obce Vážany nad Litavou schválilo Rozpočet obce Vážany nad
Litavou na rok 2004. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. Rozpočet předpokládá nárůst
příjmů o cca 5 %. Avšak díky změně DPH o 14 % dojde podstatě k vyšším výdajům než v
minulosti.
I v roce 2004 bude obec zabezpečovat základní potřeby a služby občanů. Jedná se především
odvoz odpadu, odvádění a čištění odpadních vod, dopravní obslužnost, deratizaci hlodavců,
zdravotnictví, komunální služba, ochrana životního prostředí, péče o zeleň apod. V oblasti
vzdělávací je to především podpora školství a zachování základní školy a tím i vzdělanosti v
místě. Bude se zpracovávat projektová dokumentace především na kanalizaci - čerpací stanici
za hřištěm, která nebyla dobře udělána a nebyla nikdy funkční, dále projekt na modernizaci
kanalizace - čerpací stanice u mlýna a projekt na rekonstrukci místní komunikace u mlýna.
Dále by obec chtěla začít opravovat chodníky, prostředky jsou však velmi omezené. Bude
realizovat záměr a to přemístění obecní knihovny do odpovídajících prostor. Na tuto akci byla
podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova. Další žádost o dotaci byla podána na
zavedení internetu do této knihovny. Rovněž byla podána žádost o dotaci na splácení úroků z
úvěru. A zatím poslední žádost byla podána na vybavení sálu Lidového domu. Finančních
prostředků (peněz) je stále nedostatek a proto je nutností podávat v roce několik žádostí o
dotace. Kolik jich nakonec uspěje není známo, ale je zapotřebí se alespoň o to pokusit.
Na sportovní, kulturní a jinou činnost přispívá obec z rozpočtu každým rokem určitou částku.
Tato částka se každoročně zvyšuje. Jestliže v roce 2002 to bylo celkem 56.100,- Kč, v roce
2003 to bylo 63.500,- Kč v roce 2004 to bude 77.000,- Kč. Nejvíce na svoji sportovní a
kulturní činnost dostává TJ Vážany nad Litavou, následují místní hasiči a pak ostatní. Kromě
těchto prostředků obec přispívá TJ Vážany nad Litavou i na investice (kabiny, tělocvična).
Pokud však někteří funkcionáři přijdou na OÚ a vyčítají, že dostávají málo, je to velice špatné.
Argumentovat tím, že jiné obce dávají více je pouze spekulativní. Obec nemůže investovat do
majetku, který nevlastní nebo není alespoň spoluvlastníkem. Obec dává tolik peněz, kolik
může. Až bude mít obec splaceny všechny úvěry a půjčky, bude mít v pořádku kanalizaci,
chodníky, místní silnice, místní rozhlas, osvětlení pak bude moci dávat více. Zatím to však
bohužel nejde, poněvadž všude chybí peníze.
Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce:
Zápis číslo 6/2004 ze dne 24.3.2004
Zastupitelstvo obce schválilo:
a. zápis číslo 9/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 28.1.2004, kde
bylo projednáno: dohoda o poskytnutí služeb ČZS Vážany nad Litavou, rozpočtové opatření
číslo 6, obecně závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 1/2004 o zrušení OZV č.
7/2002, kterou se stanoví poplatek za stočné, obecně závazná vyhláška obce Vážany nad
Litavou č. 2/2004 o zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod v obci a Dohoda o
poskytnutí příspěvku na provoz kanalizace a ČOV, kabelová televize v obci, pozemky p.č.
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638/14 a p.č. 639 - vyjádření AGRIE, a.s. Nížkovice k žádosti p. Moškvana, žádost p. Coufala
o odprodej části pozemku p.č. 654/1 na stavbu garáže, žádost o stavební místo na stavbu
garáže u Lípy, žádost o poskytnutí dotace z Programu veřejné informační služby knihoven,
žádost o finanční příspěvek Muzeum Vyškovska, příspěvky na kulturní a sportovní akce
konané v roce 2004, požadavky TJ Vážany nad Litavou v roce 2004, požadavky SDH Vážany
nad Litavou v roce 2004, projednání inventury za rok 2003, žádosti p. Ludína a p. Brezovské o
pozemek na stavbu garáže, seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 11/2003 a 12/2003,
různé - udělat anketu ohledně kabelové televize v obci, zveřejnění záměru obce ohledně
prodeje pozemku u Lípy a pronájmu nebytových prostor, zjistit situaci ohledně stavby garáží u
mlýna.
zápis číslo 10/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 3.3.2004, kde
bylo projednáno: schválení spisového a skartačního řádu obce, schválení žádosti o udělení
vyjímky v počtu žáků pro ZŠ na školní rok 2004/2005, smlouva o příspěvku na zajištění LSPP
v roce 2004, smlouva č. 122/2004 o úhradě prokazatelné ztráty autobusové dopravy na rok
2004, žádost p. Nakládala o stavební místo na stavbu garáže u Lípy, žádost p. Davida Nováka
o pronájmu nebytových prostor, návrh o poskytnutí příspěvku na kostel sv. Bartoloměje,
žádost o příspěvek na činnost spolku Svaz včelařů Křenovice, projednání smlouvy o nájmu
nebytových prostor p. Jan Kundera, příprava rozpočtu na rok 2004, seznámení ZO s finanční
situací obce za měsíc 1/2004 a 2/2004, různé - udělat anketu ohledně kabelové televize v obci
- trvá, zjistit situaci ohledně stavby garáží u mlýna - trvá, proběhlo jednání ohledně čerpací
stanice u hřiště, nechat vypracovat smlouvy o nájmu nebytových prostor.
zápis o provedené inventarizaci majetku za rok 2003 (tj. k 31.12.2003),
rozpočet obce na rok 2004,
Smlouvu o nájmu nebytových prostor pro nájemce p. Kundery,

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* zápis číslo 9/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 28.1.2004,
* zápis číslo 10/2004 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 3.3.2004,
* zápis o provedené inventarizaci majetku za rok 2003 (tj. k 31.12.2003),
* návrh rozpočtu obce na rok 2004,
* Smlouvu o nájmu nebytových prostor pro nájemce p. Kundery,
* zprávu o stavu pořádku v obci za rok 2003,
* informace z OÚ za období leden - březen 2004
* diskusi občanů

Informace z Obecního úřadu:
za období leden - březen 2004
* proběhla inventura majetku za rok 2003,
* proběhlo zajištění obecního pohřbu,
* proběhlo finanční vypořádání za referendum v roce 2003,
* bylo podáno daňové přiznání právnických osob za obec za rok 2003,
* proběhlo vyúčtování daně fyzických osob za rok 2003,
* bylo provedeno hlášení ohledně nakládání s odpady za rok 2003,
* uděláno hlášení k výsledkům finančních kontrol za rok 2003,
* jednání s Pozemkovým úřadem ohledně pozemkových úprav v obci,
* příprava rozpočtu obce na rok 2004,
* proběhlo jednání s projektanty ohledně čerpací stanice u hřiště,
* jednání s vlastníky pozemku ohledně čerpací stanice u hřiště,
* jednání s Vak Vyškov ohledně vodovodu,
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* jednání s firmou INSTA Ivanovice ohledně kanalizace a ČOV,
* proběhlo školení ohledně GIS,
* proběhlo setkání starostů slavkovského regionu,
* jednání s TJ Vážany nad Litavou,
* proběhla valná hromada sdružení Ždánický les a Politaví,
* proběhlo jednání s ČSAD Vyškov ohledně dopravní obslužnosti,

Rozpočet obce Vážany nad Litavou na rok 2004:
Návrh rozpočtu na rok 2004 obdrželo zastupitelstvo obce poštou a rovněž byl zveřejněn na
úřední desce podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 3.12.2003 zákon číslo 457/2003 Sb., o
státním rozpočtu rozpočet na rok 2004. Součástí schváleného zákona je i souhrnný finanční
vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích. Finanční vztahy
státního rozpočtu k rozpočtům obcí Jihomoravského kraje sdělilo MF ČR dopisem čj.
121/2572/2004 ze dne 27.1.2004. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí jsou
zprostředkovány přes rozpočet krajů, kde kraj podle novely zákona 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, plní úlohu zprostředkovatele mezi
státním rozpočtem a rozpočty obcí. Rozpočet obce vychází a řídí se zákonem číslo 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem
číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Daňové příjmy
obce vychází z novely zákona číslo 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění
pozdějších předpisů. Obec se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí
stanoveným procentem a to ve výši 0,003623 % v přepočtu na počet obyvatel. Dotace tvoří
především dotace na státní správu v přenesené působnosti, která činí 1.292,- Kč na 100
obyvatel obce. Další dotace je dotace na školství, kde příspěvek na jednoho žáka činí 1.221,Kč a dotace na přímé náklady na vzdělávání školám a školským zařízením zřizovanými
obcemi ze státního rozpočtu.
Celkové příjmy obce činí 4.932.800,- Kč, výdaje obce činí 4.419.800,- Kč. Saldo příjmů a
výdajů činí 513.000,- Kč. Rozpočet obce na rok 2004 je koncipován jako vyrovnaný.
Základním zdrojem pro financování potřeb na místní úrovni jsou daňové příjmy ve výši
3.954.000,- Kč, které tvoří 80,2 % celkových příjmů obce. V souladu s rozpočtovými pravidly
bude i v roce 2004 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmu fyzických
osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmu fyzických osob vybírané zvláštní sazbou,
daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty sdílnou daní z SR ve výši 20,59 % z
celostátního hrubého výnosu daně odpovídající poměru násobku počtu obyvatel obce k
celkovému počtu obyvatel ČR. Příjmem obcí je rovněž výnos daně z příjmu právnických osob
za obec, daň z nemovitosti, poplatek za komunální odpad, správní poplatky, poplatek ze psů,
poplatek za užívání veřejného prostranství, místní poplatek za provoz hracích automatů.
Nárůst daňových příjmů se očekává celkem o 5 %.
Příjmem obce jsou rovněž nedaňové příjmy ve výši 709.200,- Kč, které tvoří 14,4 %
celkových příjmů obce. Sem patří příjmy z úhrad těžebního průmyslu, z prodeje zboží,
odvádění odpadních vod, příjmy z pronájmu vodovodu, poplatek v předškolním zařízení,
příjmy z pronájmu budovy ZŠ, příjmy z poplatku v obecní knihovně, pohřebnictví, příjmy z
pronájmu plynofikace, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z pronájmu nemovitostí, přijaté
nekapitálové příspěvky, příjmy z poskytovaných služeb, příjmy z úroků.
Další skupinou příjmů obce jsou dotace ve výši 269.600,- Kč, které tvoří 5,4 % celkových
příjmů obce. Dotace jsou určeny na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školství, na
výkon státní správy a na neinvestiční příspěvky a náklady ve školství. Dotace na neinvestiční
příspěvky a náklady ve školství procházejí přes rozpočet obce a je směřován na příspěvkovou
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Předpokládaný objem výdajů v roce 2004 je předurčen rozsahem celkových finančních příjmů.
Výdaje zahrnují předpokládaný růst cen zejména zvýšením DPH o 14 %. Ve výdajových
kapitolách došlo k určitým upřesnění kapitol, kde některé kapitoly jsou rozděleny do více
kapitol.
zemědělství: celkové výdaje na deratizaci hlodavců v obci činí 6.000,- Kč.
vnitřní obchod, turismus: celkové výdaje na turistiku, kterou propaguje zejména Dobrovolný
svazek obcí Ždánický les a Politaví, kde je obec členem, činí 4.000,- Kč.
doprava: v roce 2004 začíná obec s opravou chodníků, které nejsou zrovna v nejlepším stavu.
Celkové omezené výdaje činí 80.000,- Kč. Výdaje na dopravní obslužnost činí 60.000,- Kč.
Převážnou část výdajů na dopravní obslužnost hradí Jihomoravský kraj z rozpočtu kraje.
vodní hospodářství: celkové výdaje na provoz čistírny odpadních vod, opravy a udržování
kanalizace a projektovou dokumentaci činí 305.000,- Kč.
školství: výdaje na školství jsou v roce 2004 členěny na dvě části. Jedná se o neinvestiční
výdaje, kterou obec přispívá na zřízenou příspěvkovou organizaci tj. výdaje na mzdové
náklady, nájemné a provoz Základní školy jejichž součástí je základná škola, mateřská škola a
jídelna při ZŠ činí 549.000,- Kč. Výdaje na běžný provoz budovy školy, který zůstal ve
vlastnictví obce a neinvestiční transfery obce tj. náklady za žáky plnící povinnou školní
docházku ve Slavkově činí 243.500,- Kč. Zde se musí projevit veškeré dotace směřující do
školství.
kultura: jedná se o běžné výdaje na nákup knih pro místní knihovnu, která se doplňuje každým
rokem a ostatní osobní výdaje činí celkem 8.000,- Kč, neinvestiční dotace Muzeum
Vyškovska činí 3.000,- Kč, ostatní osobní výdaje (kronikářka) činí 2.000,- Kč, oprava a
údržba rozhlasu činí 4.000,- Kč, záležitosti kultury a církví jako je nákup materiálu, služeb,
věcné dary občanům při jubileích, neinvestiční dotace na místní kostel činí 35.000,- Kč.
tělovýchovná a zájmová činnost: jedná se o příspěvek obce na kulturní a sportovní akce
pořádané TJ Vážany nad Litavou a příspěvek na nákup míčů, pomůcek a dopravu ve výši
32.000,- Kč, a dále příspěvek na dokončení tribuny na hřišti a údržbu fotbalového hřiště ve
výši 18.000,- Kč. Výdaje celkem činí 50.000,- Kč.
Ostatní zájmová činnost: jedná se o příspěvky obce na ostatní kulturní a sportovní akce, které
pořádají zahrádkáři, chovatelé, myslivci, rybáři a jiné organizace v obci. Výdaje celkem činí
17.000,- Kč.
zdravotnictví: jedná se o příspěvek na zachování Lékařské služby první pomoci, který činí
13.000,- Kč.
veřejné osvětlení: do této kapitoly jsou zahrnuty veškeré výdaje obce na elektrickou energii,
dále nákup materiálu a opravy a udržování. Výdaje celkem činí 185.000,- Kč.
pohřebnictví: jedná se o výdaje na obecní pohřeb p. Dvořáčkové, který činí 6.500,- Kč.
plynofikace: jedná se o nákup služeb plynovodu v obci, kde výdaje činí 335.900,- Kč.
komunální služba a územní rozvoj: jedná se o běžné výdaje na rozvoj obce jako jsou platy
zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění, ochranné pomůcky, drobný hmotný majetek,
nákup materiálu, voda, internet, nákup služeb, opravy a udržování, neinvestiční transfery
(SMO), příspěvky DSO Ždánický les a Politaví a DSO ESOM, platba daní a poplatků. Výdaje
celkem činí 425.600,- Kč.
ochrana životního prostředí: výdaje na svoz komunálního odpadu, svoz nebezpečného odpadu
a svoz ostatního odpadu jako jsou kontejnery činí 300.600,- Kč.
péče o vzhled obce a veřejnou zeleň: jedná se o běžné výdaje obce na údržbu zeleně, které činí
110.800,- Kč.
sociální pomoc dětem a mládeži: jedná se o výdaje na charitativní činnost obce, která činí
4.000,- Kč.
civilní obrana: jedná se o běžné výdaje ve výši 2.400,- Kč
požární ochrana: jedná se o příspěvek na činnost SDH Vážany nad Litavou a to zejména nákup
materiálu, školení, vzdělávání, věcné dary na soutěž v požárním sportu a ostatky. Výdaje činí
27.400,- Kč.
vnitřní správa: jedná se o výdaje na zastupitelstvo obce jako ostatní osobní výdaje, sociální a
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zdravotní pojištění, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, které činí 631.500,Kč, odvody SR při finančním vypořádání minulých let za referendum, které činí 13.700,- Kč a
činnost místní správy tj. platy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění, ostatní povinné
pojištění, tisk, časopis, drobný hmotný majetek, nákup materiálu, voda, plyn, služby pošt,
služby telekomunikací, poradenské a právní služby, školení a vzdělávání, nákup služeb,
opravy a udržování, cestovné, pohoštění, budovy, haly a stavby, které činí 889.000,- Kč. V
roce 2004 se bude provádět půdní vestavba nebytových prostor pro umístění místní knihovny,
CO skladu a skladu pro OÚ. Stávající prostory již nevyhovují. Výdaje na služby peněžních
ústavů činí 18.000,- Kč a výdaje na pojištění budov a zařízení činí 16.500,- Kč.
20. všeobecná pokladna: nemalým úkolem obce je hrazení úroků z úvěrů a půjček. Výdaje činí
73.400,- Kč. Zde je předpoklad, že obec bude své závazky vyplývající z poskytnutých úvěrů a
půjček splácet včas a v termínu dané smlouvami.
Nemalou položkou v rozpočtu na rok 2004 jsou splátky úvěrů a půjček, které si obec vzala pro
zajištění dvou významných staveb v obci jako plynofikace obce a stavba čistírny odpadních
vod. Splátky úvěrů a půjček činí 513.000,- Kč. Jedná se o následující úvěry a půjčky: SFŽP
Praha, ČMSS Praha, MF ČR, ČS, a.s. Prostějov. Úvěry a půjčky si vzala obec na plynofikaci
obce v roce 1999 a stavbu čistírny odpadních vod v roce 2001. Splácení úvěrů a půjček je
jedním z hlavních úkolů obce.
Naplnění rozpočtu bude velmi složité. Při efektivním vynakládání prostředků dává rozpočet
reálný prostor pro financování základních potřeb obce a zabezpečování služeb občanům.
Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

Rychlá lékařská pomoc:
Zdravotnická záchranná služba Vyškov uvedla do provozu dnem 1.3.2004 Rychlou lékařskou
pomoc ve Slavkově u Brna. Tato Rychlá lékařská pomoc je zajišťována nepřetržitě na tísňové
bezplatné lince 155. I nadále je v provozu Lékařská služba první pomoci.

ANKETA - Kabelová televize v obci ANO či NE:
Na začátku roku 2004 obdržela obec nabídku možnosti udělat v obci kabelovou televizi. Tato
kabelovka by byla vedena vrchem po sloupech. Počet přenášených základních programů je
10+1. Jednalo by se o následující programy: ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA, STV1, STV2,
MARKÍZA, OČKO - hudební, DSF,GALAXIE-SPORT a INFOKANÁL tj. místní vysílání
OÚ. Pořizovací cena je cca 800.000,- Kč. Příspěvek občana do 5.000,- Kč, měsíční poplatek
do 50,- Kč.
Žádám Vás občany o vyjádření se k celé záležitosti, především, zda-li je zájem z řad
občanů o kabelovou televizi, v jakém rozsahu. Anketu odevzdejte na OÚ do 30.4.2004.
Děkuji
Jaroslav Řezáč
starosta obce

Zpráva o stavu pořádku v obci za rok 2003:
Policie ČR Obvodní oddělení Slavkov u Brna zaslalo dne 7.1.2004 na OÚ Vážany nad Litavou
Zprávu o stavu pořádku v obci Vážany nad Litavou za rok 2003. Ve zprávě se uvádí:
V průběhu roku 2003 policisté Obvodního oddělení Policie ČR Slavkov u Brna přijali dvě
trestní oznámení k trestným činům spáchaným v katastru obce Vážany nad Litavou. Jednalo se
o případy oznámení na neznámého pachatele, kdy se jednalo o vloupání do osobního vozidla a

file://C:\vazanynadlitavou\source\documents\reporter\hlasek54.html

15.1.2009

Stránka č. 6 z 10

hlasek54

odcizení nákladního vozidla. Provedeným šetřením se nepodařilo zjistit pachatele uvedených
trestných činů a případy byly odloženy. V porovnání s rokem 2002, kdy byly šetřeny tři trestné
činy, došlo k nepatrnému poklesu.
V roce 2003 byl oznámen občanem obce jeden přestupek spáchaný v katastru obce. Jednalo se
o slovní napadení s poškozením osobního vozidla, které bylo oznámeno Správnímu orgánu
MÚ Slavkov u Brna.
V obci nebyl šetřen trestný čin ani přestupek spáchaný mladistvími. Na úseku návykových
látek bylo v katastru obce zjištěno několik případů řízení vozidla po použití alkoholických
nápojů. Ve všech případech se nejednalo o občany obce Vážany nad Litavou. Stav komunikaci
v obci je na dobré úrovni. K dopravnímu značení nejsou ze strany policie žádné připomínky.
Celkový stav veřejného pořádku v obci je na dobré úrovni. Ze strany vedení Obvodního
oddělení Policie Slavkov u Brna je hodnocení kladné.
Obvodní oddělení Policie ČR
Slavkov u Brna

Pozemkové úpravy zahájeny:
Zastupitelstvo obce vydalo dne 27.11.2002 souhlas k provedení pozemkových úprav. Ke konci
roku 2002 podala Obec Vážany nad Litavou žádost na Mze ČR Pozemkový úřad ve Vyškově
o provedení komplexních pozemkových úprav dle zákona číslo 229/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Vyškov v souladu se zněním § 1, odst. 1, vyhlášky
číslo 545/2002 Sb., k provedení zákona číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona číslo 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k
půdě a jinému zemědělskému majetku oznámilo Obci Vážany nad Litavou, že připravuje na
základě podnětu vlastníků s nadpoloviční výměrou zemědělské půdy, zahájení komplexních
pozemkových úprav v obci Vážany nad Litavou, k.ú. Vážany nad Litavou. Komplexní
pozemkové úpravy bude financovat stát. Vlastní práce by měly být zahájeny v průběhu roku
2004. Všem občanům, kteří podpořili tuto akci děkuji.
Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

Nakládání s odpady v obci:
Za rok 2003 bylo z obce Vážany nad Litavou odvezeno celkem 215,39 tun odpadu. Každý občan
obce včetně malých dětí vyprodukoval 345,7 kg odpadu za rok. Nejvíce bylo odvezeno komunálního
odpadu a to celkem 178,01 tun, což představuje 285,7 kg odpadu na jednoho občana za rok. Celkem
bylo v roce 2003 odvezeno o 9,18 tun odpadu méně než v roce 2002.
Podrobná tabulka nám dává přehled podle druhu odpadu, kolik bylo z obce odvezeno odpadu a kolik
to činí v přepočtu na kilogramy na jednoho občana obce v roce 2003 a porovnání s rokem 2002 a
rokem 2001.
Název
komunální odpad
sklo
PET lahve
olověný akumulátor
pneumatiky
barvy

rok 2003
178.010
4.266
1.417
631
16
212

rok 2003
285,700
6,80
2,30
1,01
0
0,30

rok 2002
196.150
4.433
1.548
1.088
16
737

rok 2002
315,400
7,10
2,50
1,70
0
1,20
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elektro odpad
motorový olej
železný šrot
ostatní
celkem

16
30
5.450
25.345
215.393

0
0
8,70
40,70
345,70

864
49
11.180
8.505
224.570

1,40
0
17,90
13,70
361,10

0
110
9.960
67
162.500

0
0,20
15,90
0,10
259,00

rok 2003 množství odpadujednotka kg, rok 2003 přepočet v kg na jednoho občana, rok 2002
množství odpadujednotka kg, rok 2002 přepočet v kg na jednoho občana, rok 2001 množství odpadu
jednotka kg, rok 2001 přepočet v kg na jednoho občana
Celkové náklady na jednotlivý druh odpadu v Kč
Druhá tabulka nám dává přehled nákladů obce na odpad, který se z obce odveze. V roce 2003 bylo
od občanů vybráno celkem 212.015,- Kč. Celkové náklady však činí 278.956,80 Kč. Rozdíl ve výši
66.941,80 Kč doplácí obec z rozpočtu obce.
rok
celkem svoz popelnic
2001 197.939,80 150.906,90
2002 268.945,50 199.201,10
2003 278.956,80 202.775,40

nebezpečný odpad
7.835,20
21.106,60
25.093,50

kontejnery
23.820,90
33.260,90
35.323,20

sklo
252,00
252,00
189,00

PET lahve
15.124,80
15.124,80
15.575,70
- ou -

Provoz čistírny odpadních vod:
V roce 2002 byla dána do provozu čistírna odpadních vod. V prvním roce provozu byly
náklady na provoz ve výši 221.817,90 Kč, od občanů bylo vybráno 66.750,- Kč. Rozdíl ve
výši 155.067,90 Kč doplácela obec z rozpočtu obce. V roce 2003 byly náklady na provoz ve
výši 195.357,60 Kč, od občanů bylo vybráno 188.700,- Kč. Rozdíl ve výši 6.657,60 Kč
doplácela obec z rozpočtu obce.
I když náklady na provoz nejsou malé, přesto se vyplatí čistit a pouštět zpět do Litavy čistou
vodu. Pokud by obec nečistila, stálo by vypouštění odpadních vod do Litavy obec a především
občany daleko více než jaké jsou náklady na čištění dnes.
- ou -

Ve Vážanech nad Litavou hořelo:
Koncem ledna roku 2004 uhořela v obci Vážany nad Litavou sedmasedmdesátiletá žena. K
požáru rodinného domku v řadové zástavbě, který začal hořet po druhé hodině ranní, vyjely
čtyři jednotky hasičů, z nichž nakonec zasahovaly pouze dvě. Hasiči museli do domku kvůli
silnému kouři vniknout v dýchacích přístrojích. V kuchyni nalezli na zemi ležet majitelku
domu bez známek života. Přivolaný lékař již jen potvrdil její smrt. Soudní pitva, která byla
nařízena ukázala, že smrt nastala udušením. Rozšíření ohně na sousední domy se hasičům
podařilo zabránit. Příčina požáru byl nedopalek cigarety a zapálené svíčky. Škodu na majetku
hasiči odhadli na 10 000,- Kč. Při vyšetřování se podařilo najít jediného příbuzného, v tomto
případě synovce zemřelé. Ten však zemřelou znal pouze vzdáleně a svým způsobem se zřekl
pohřbu. V takových případech vše spadne na bedra obce. Po dokonalé spolupráci s Pohřební
službou Vitoul Slavkov u Brna byla zemřelá na obecní náklady zpopelněna a urna uložena do
společného hrobu na Centrálním hřbitově v Brně.
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Druhý požár byl hlášen koncem měsíce března 2004, kdy majitelce domu chytli saze v
komíně. I při tomto požáru zasahovala profesionální jednotka ze Slavkova u Brna.
- ou -

ČZS Vážany nad Litavou radí: Vylil se nám do půdy olej
Někdy se může stát, že se nám v zahrádce vylije olej, benzín nebo jiný ropný produkt z
nezabezpečeného obalu, přímo z motorového vozidla nebo zemědělského stroje do půdy.
Vzniklou situaci bychom neměli přehlédnout ani tehdy, když jde jen o litr těchto látek nebo
byla znečištěna produkčně nevyužívaná půda, jako je například chodník, propastné zpevněné
plochy, skládka půdy a podobně.
Nevšímavost a zanedbání znečištění ropnými látkami zhoršuje vlastnosti půdy, a to dokonce
do takové míry, že nastává výpadek porostu, někdy i na delší čas. Kromě toho se ropné látky
dostávají do podzemních vod a znečisťují je. Litr oleje dokáže znehodnotit až milion litrů
vody. Takováto voda se může dostat do studní a ohrozit naše zdraví, můžeme ji vypít nebo
zaléváním znečistit rostliny.
Ropné látky jsou většinou hořlavé, proto jimi znečištěné prostředí, včetně půdy, musíme
chránit před otevřeným ohněm. Nikdy bychom se neměli pokoušet nechat ropné produkty v
půdě shořet, protože vznikající zplodiny nahradí shořené škodlivé látky novými druhy
škodlivin. Nemluvě o tom, že přitom shoří také půdní organická hmota a celá živá složka
půdy.
Zodpovědný zahrádkář či chalupář každé ropné znečištění půdy řeší. Využívá přitom
takzvanou odbouratelnost ropných látek v půdě, což znamená, že se činností půdních
mikroorganismů mohou rozkládat až na neškodný oxid uhličitý a vodu. Samozřejmě, že tento
proces je zdlouhavý a je třeba ho urychlit.
Postup podle Doc.Dr. Bielka, DrSc. Je založený na zvýšení aktivity v půdě se vyskytujících
mikroorganismů. Které rozkládají ropné látky.Dosáhneme to prokypřením znečištěné půdy a
současně obohacením minerálními hnojivy, zejména dusíkatými a fosforečnými, nebo
chlévským hnojem. Už po pěti až šesti měsících se i velmi znečištěná půda tímto způsobem
prakticky úplně očistí. V případě aplikace chlévského hnoje i dříve.
Ve snaze o urychlení těchto procesů bychom však neměli nadměrně zvyšovat dávky hnojiv.
Stačí jich přidat jen o trochu více než při běžném hnojení.
Když byla zemina znečištěna silněji a rozsáhleji, tehdy je vhodné tuto půdu vybrat a přimíchat
do kompostu. Stačí deset až patnáct týdnů a opět bude čistá.
Rukověť zahrádkáře
Český zahrádkářský svaz

Velikonoce:
Sazometná středa:
Středa před Božím hodem velikonočním patří liturgicky ještě k postní době. V lidovém
prostředí se jí říkávalo sazometní či smetná, protože se toho dne vymetaly komíny.

Zelený čtvrtek:
Doba mezi čtyřicetidenním postem a Božím hodem velikonočním označuje liturgie jako
"velikonočním třídění". Ve starokřesťanském pojetí se od 2.století k němu počítal Velký pátek,
Bílá sobota a Neděle Zmrtvýchvstání jako jednota smrti a vzkříšení. Ve středověku pod tlakem
mystikou prodchnuté zbožnosti zvítězila myšlenka zdůraznit jako samostatný celek umučení
Páně, z něhož byla vydělena velikonoční neděle a jako náhradní den přidán Zelený čtvrtek.
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Teprve po druhém vatikánském koncilu bylo obnoveno starokřesťanské pojetí velikonoc;
velikonoční třídění začíná večerní mší na Zelený čtvrtek a končí nešporami o Neděli
Zmrtvýchvstání. V lidovém prostředí se však k němu často řadil celý Zelený čtvrtek, jak
svědčí četné lidové zvyky. Název Zelený čtvrtek je v Německu doložen již ve 12.století,
odvozen snad od zeleného mešního roucha, jež se toho dne užívalo. Toho dne se měla jíst
zelená strava (špenát, různé druhy zelí), aby byl člověk celý rok zdráv. Kostelní zvony zní
toho dne při mši naposledy, pak umlknou až do Bílé soboty, "odlétají do Říma". Mnohde
existovala pověra, že když naposledy zvoní na Zelený čtvrtek zvon, má člověk cinkat penězi,
aby se ho držely. Hlas zvonů nahrazovaly o velikonocích nejrůznější klapačky, řehtačky nejen malé do ruky, ale především na jihovýchodní Moravě i velké klapačky na trakařích.
Jejich hluk se rozléhal po celé vesnici, na mnoha místech se říkalo, že děti honí proradného
Jidáše.

Velký pátek:
Na Velký pátek vstávali lidé před východem slunce a odcházeli se omýt k potoku, aby byli
uchráněni před nemocemi. Někteří se ve vodě i potápěli, mládenci z okolí Volyně se pokoušeli
vytáhnout ze dna v ústech oblázek, který pak hodili levou rukou za hlavu, což chránilo proti
bolestem zubů. Děvčata zase stírala v osení rosu, aby byla chráněna před sluncem. Hojně
rozšířený zvyk, zvláště v krajích s rozvinutou plátenickou výrobou, byl předení pašijových
nití. Kdo měl na šatu alespoň několik stehů ušitých těmito "čarovnými" nitěmi, byl uchráněn
před uhranutím i zlými duchy. Košile ušitá z plátna takto upředených nití chránila před
bleskem.

Bílá sobota:
V různých křesťanských církvích získala během staletí odlišnou tvářnost a mnohé z obřadů
přešly do všeobecného povědomí. V českém prostředí se na Bílou sobotu světil oheň před
vchodem kostela. V mnoha vsích byl zvyk, že se doma uhasila všechna ohniště. Před kostelem
vložila hospodyně na hraničku vlastní polínko a když kněz oheň posvětil, vzala žhavý oharek
domů a zažehnala jim oheň nový. Z ohořelých dřev se zhotovovaly křížky, které věřící nosili
do pole, aby dobře rodilo. Vzkříšení je původem slavnost mimoliturgická. Z Božího hrobu v
kostele se vyzvedla monstrance s Největší svátostí a také Kristova socha nebo obraz, které se v
průvodu nesly obcí. V době baroka se nad monstrancí nesl baldachýn, průvod se honosil
četnými korouhvemi, svátečním krojem lidu a později uniformami spolků.

Boží hod velikonoční:
V rámci svátku se provádělo okázalé svěcení velikonočních pokrmů - beránka, mazance, ale
také vajec, chleba a vína. Toto svěcení mělo kromě symbolického významu i praktický
podtext. Po období dlouhého půstu by mohl náhlý přechod k tučné stravě přivodit obtíže.
Proto se světily určité pokrmy, které měly tělo na návrat k běžné stravě pozvolna připravovat.

Pondělí velikonoční:
Z hlediska zvyků českého lidu bylo nejvýznamnějším dnem velikonočního cyklu pondělí
velikonoční, i když se k němu žádné významné liturgické úkony neváží. Toho dne se odbývala
pomlázka, velikonoční hodování, mrskút. Zvyk sám je zřejmě velice starého původu, stejně
jako zdobení vajíček - kraslic. Původně šlo zřejmě o magický obřad, jehož se účastnili dospělí,
teprve časem se posunul do polohy zábavy. Dům od domu chodívali mládenci za děvčaty,
později hlavně děti, se spletenými pomlázkami (dynovačkami, mrskačkami, šlehačkami,
binovačkami, na Moravě též tatary) obyčejně z vrbového proutí, zdobenými stuhami. Jimi
šlehali dívky i ženy v domácnosti, vinšovali a dostávali malovaná vajíčka.
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Velikonoční sladkosti:
Beránek s kandovaným ovocem a cukrovou polevou








suroviny: 500 g hladké mouky, 300 g krupicového cukru, 250 g různého kandovaného ovoce,
3 dl vlažného mléka, 125 g mletých lískových oříšků, 2 vejce, 1 sáček kypřícího prášku do
pečiva, tuk na vymazání a mouka na vysypání formy.
cukrová poleva: 200 g moučkového cukru, 2 bílky, 1 lžíce citrónové šťávy, horká voda podle
potřeby.
V míse utřeme cukr a vejce, přidáme prosetou mouku s kypřícím práškem, nadrobno nasekané
kandované ovoce, mleté oříšky, mléko a vypracujeme husté těsto. Nalijeme jej do předem
vymazané a moukou vysypané formy na beránka a pečeme v troubě vyhřáté na 180 stupňů asi
30 minut. Hotového beránka necháme vychladnout, polijeme cukrovou polevou a dozdobíme
podle vlastní fantazie.
Cukrová poleva: bílky, moučkový cukr a citrónovou šťávu smícháme dohromady a třeme tak
dlouho, až poleva zhoustne. Podle potřeby přidáváme vodu. Takto připravenou polevu ihned
spotřebujeme.

Mrkvový beránek s čokoládovou polevou




suroviny: 500 g nastrouhané mrkve, 4 vejce, 250 g mletých lískových oříšků, 250 g polohrubé
mouky, 200 g čokolády na vaření, 100 g krupicového cukru, 1 sáček kypřícího prášku do
pečiva, 1/2 kávové lžičky mleté skořice, tuk na vymazání a mouka na vysypání formy.
Ze 4 bílků a krupicového cukru vyšleháme pevný sníh, do kterého zlehka vmícháme prosetou
mouku s práškem do pečiva, žloutky, strouhanou mrkev, lískové oříšky a mletou skořici. Těsto
vlijeme do vymazané formy na beránka a pečeme v troubě vyhřáté na 160 stupňů 30-40 minut.
Čokoládu rozlámeme na menší kousky a pomalu rozpustíme ve vodní lázni. Upečeného
vychladlého beránka polijeme rozpuštěnou čokoládou a necháme ztuhnout.

VAŽANSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme:
NAROZENÍ:

prosinec 2003 Adéla Krejčířová

JUBILEUM:

leden 2004
únor 2004
březen 2004

Anna Hošková, Jana Cigánková, Marie Novotná
Alois Hanousek
Božena Sigmundová, Helena Oujezdská, Božena Kunderová
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