
 

VÁŽANSKÝ HLÁSEK č.56 
 

Slovo starosty: 

 
Ve slovníku cizích slov pod pojmem droga je uvedeno, že se jedná o psychoaktivní látku 
nebo je to surovina rostlinného či živočišného původu. Problémy s návykovými látkami 
není věc nová, tu a tam se vyskytne ve všech odvětví společnosti. Dokud se nás to 
bezprostředně netýká, nezajímá nás to. Ale bohužel ono se nás problém drog týká. Doslechl 
jsem se, že i v obci Vážany nad Litavou se berou a kouří drogy a dokonce se pěstuje 
marihuana. Neznám sice žádné podrobnosti, ale pokud je jen trochu pravdy na této zprávě, je 
to alarmující. 
Kde je hranice, kdy člověk sáhne po návykových látkách a co je příčinou. Člověk začíná 
experimentovat s drogami a pohybuje se v rizikové společnosti. Hlavním faktorem zvyšujících 
riziko problémů s návykovými látkami je porucha chování, úzkostná porucha, deprese 
současně s jinou duševní poruchou, problémy s alkoholem, duševní nemoc, fyzické nebo 
sexuální zneužívání. Pokud dojde k setkání s návykovou látkou a k vzniku závislosti, zvýší se 
míra problémů, které návykové látky způsobují.  

Typy prevence:  

* primární prevence má za cíl předcházet problémům s návykovými látkami u těch, kdo je 
ještě nezačali užívat,  
* sekundární prevence se také nazývá časnou intervencí. Jejím cílem je intervenovat u těch, 
kdo začali návykové látky zneužívat, kde ale stav příliš nepokročil. Cílem je zneužívání 
návykových látek a sním spojené problémy zastavit nebo omezit na co nejnižší míru. 
* terciální prevence je fakticky léčba závislosti na návykových látkách. 

Některé známky škodlivého užívání návykových látek:  

* toxikologický nález drogy v moči, 
* nález drog nebo pomůcek jako jsou injekční jehly a stříkačky, speciální dýmky, papírky k 
ručnímu balení cigaret, obaly od léků, prázdné láhve od alkoholických nápojů, malé obálky o 
málo větší než žiletka, 
* jizvy po vpichu jehly,  
* známky intoxikace, člověk působí, že je opilý, i když z něj není cítit alkohol, hovoří 
nezřetelně, je utlumený, má zhoršenou pohybovou souhru, 
* přátelé, často starší, berou drogy, 
* ztotožňování se s drogovou kulturou, zastávání se drog, 
* třes, 
* pocity pronásledování. 

Specifické známky vzhledem k jednotlivým návykovým látkám:  

Marihuana:  zarudlé oči, hovoří hlasitěji, nepřiměřený smích, typický zápach po pálící se 
bramborové nati, zrychlený tep,poruchy paměti. Při dlouhodobějším braní ztráta zájmů, 
váhový úbytek nebo přibývání na váze. 
Pervitin: stavy nadměrné aktivity jsou charakteristické pro intoxikaci budivou látkou, 
vyvolává poměrně často pocity pronásledování a stavy zmatenosti. Poměrně typickým 
příznakem bývá dlouhý i vícedenní spánek jako projev spánkového dluhu a vyčerpání. Po 
vysazení drogy nastávají deprese. 
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Heroin: jizvy po vpichu, heroin se také šňupe či kouří, spavost v nezvyklou dobu, zpomalení 
dechu, nesrozumitelná řeč. Při odvykacích potížích nespavost, rozšíření zornic, tekoucí nos, 
pocení, podrážděnost, zvracení, průjmy, bolesti břicha a svalů. 
Těkavé látky: typický a nezaměnitelný je zápach těkavé látky (toluenu) z dechu nebo z oděvu. 
Alkohol:  typický zápach a další obecné známé příznaky opilosti. 
Tlumivé léky: působí dojmem opilosti, ale není z něj cítit alkohol. 
Tabák: typický zápach, zažloutlé prsty.  

Vážení občané, zejména rodiče, apeluji na Vás, nepodceňujte prevenci. Řekněte svým dětem o 
nebezpečí návykových látek. Braňte se.  

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

Informace z Obecního úřadu:  

za období červenec - říjen 2004 

* proběhlo jednání s Pozemkovým úřadem Vyškov, 
* došlo k předvolání k Okresnímu soudu Vyškov, 
* proběhlo jednání v ČS, a.s. Prostějov, 
* jednání starostů slavkovského regionu ohledně IDS, 
* jednání Sdružení obcí Ždánický les a Politaví, 
* proběhlo slavnostní vyřazení předškoláků v mateřské škole,  
* proběhlo jednání ohledně opravy propadlé kanalizaci v obci,  
* proběhla stavební úprava půdních prostor nad OÚ se vznikem nové místní knihovny včetně 
internetu a archivu OÚ, 
* proběhla rekonstrukce havarijního stavu ústředního topení v budově ZŠ, 
* proběhlo odvodnění skladu materiálu a přepojení záchodů na kanalizaci v budově č. 20, 
* proběhl odvoz CO skladu do Olomouce, 
* proběhlo jednání ohledně zákona o správních poplatcích, 
* proběhlo jednání starostů JmK,  
* proběhla exhumace dvou německých vojáků, pohřbených za II. světové války na místním 
hřbitově, 
* proběhlo jednání ohledně vítacích tabulí v rámci Sdružení obcí Ždánický les a Politaví, 
* proběhlo zahájení školního roku 2004/2005 v budově ZŠ Vážany nad Litavou, 
* proběhla výměna plechové střechy nad hrubou přípravnou v ZŠ, 
* proběhla výměna rýn ve dvorním traktu budovy č. 7, 
* proběhla oprava propadlé kanalizace v obci (u mlýna a Pekařova ulice), 
* proběhlo vyhodnocení soutěže jezdíme od obce k obci ve Ždánickém lese a Politaví. 

OZNÁMENÍ Obecního úřadu: 

Obecní úřad Vážany nad Litavou žádá touto cestou rodiče, kterým se narodilo dítě, aby 
se s rodným listem dostavili na OÚ, a to z důvodu zařazení dítěte do evidence obyvatel. 

Obecní úřad Vážany nad Litavou žádá mládež, kteří dovrší 15 let a dostanou první 
občanský průkaz, aby nahlásili na OÚ číslo tohoto občanského průkazu, z důvodu 
zapsání do evidence obyvatel.  
Děkujeme  

Obecní úřad 
Vážany nad Litavou 
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Základní škola Vážany nad Litavou: 

Ve školním roce 2004/2005 je na naší škole vyučováno ve 2 třídách. Limit pro dvojtřídní školu /26 
žáků/ nebylo možno opět splnit, proto bylo nutné požádat o vyjímku MŠMT, která byla udělena pro 
14 žáků.  

Školu navštěvuje následující počet žáků: 

Spojení ročníků je následující: 

Vyučování je organizováno podle vzdělávacího programu Základní škola, který zahrnuje ve 4. 
ročníku výuku cizího jazyka /v naší škole němčina - v počtu tří vyučovacích hodin týdně/. 
I v letošním školním roce je otevřeno detašované pracoviště LŠU Slavkov - hra na hudební 
nástroje. 
Pro děti se škola snaží zajistit kulturní představení /divadla, koncerty/ ve spolupráci se ZŠ 
Hrušky a kulturním střediskem ve Slavkově, která jsou především po finanční stránce 
dostupná všem dětem. 
Provoz školy, vybavení moderními pomůckami a velmi významnou rekonstrukcí školní 
kuchyně a skladů v loňském roce, nákladnou a kompletní rekonstrukcí ústředního topení v 
letošním roce, které byly a jsou financovány z prostředků OÚ, za což je třeba poděkovat 
jménem dětí i rodičů členům zastupitelstva obce v čele s panem starostou. 
Jménem všech zaměstnanců školy i jménem pana starosty při této příležitosti děkujeme všem 
maminkám dětí, které se po topenářích a malířích rozhodly pomoci v úklidu, aby mohla škola 
začít pracovat v co nejkratší době. 
Zastupitelstvo obce má snahu školu v obci udržet i přes značné finanční náklady. Proto je mi v 
některých případech líto, že někteří z rodičů chovají k naší škole nedůvěru a své děti posílají 
předčasně do slavkovských škol, s přeplněnými třídami a praktickou nemožností se žákům 
individuálně věnovat. Na druhé straně malý počet dětí ohrožuje existenci všech tří součástí 
školy /základní škola, mateřská škola a školní jídelna s kuchyní/ v naší obci. 
Po stránce personální došlo k jedné změně. Z mateřské školy odešla paní učitelka Dagmar 
Červinková. Od září přišla nová paní učitelka Ivana Bímová. 
Všichni zaměstnanci školy se snaží o to, aby se ve škole dětem líbilo, aby do školy chodily 
rády a aby si ze školy odnesly pro život co nejvíce. K tomu jim slouží dobře vybavená škola a 
především počítače, které žákům denně umožňují doplnění výuky češtiny a matematiky a dále 
trávit čas o přestávkách vyhledáváním a získáváním informací na dětských webových 
stránkách.  

Mgr. Vladimír Kypr
ředitel školy 

Poznámka starosty obce: 

Základní škola Vážany nad Litavou prošla významnou organizační změnou v tom, že od 
1.1.2003 přešla ze zákona do právní subjektivity, tj. že se stala samostatnou příspěvkovou 
organizací. Co to znamená? Znamená to, že již neexistuje zvlášť základní škola, zvlášť 

1. ročník 5 žáků 5 dívek
2. ročník 4 žáků 2 chlapci / 2 dívky
3. ročník 3 žáků 3 chlapci
4. ročník 2 žáků 1 chlapec / 1 dívka

Celkem 14 žáků

I. třída 1. + 2. ročník třídní učitelka Mgr. Karla Pitáková
II. třída 3. + 4. ročník třídní učitel Mgr. Vladimír Kypr
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mateřská škola a zvlášť školní jídelna, ale pouze jeden subjekt jejichž součástí je základní 
škola, mateřská škola, školní jídelna. Tento subjekt se jmenuje Základní škola Vážany nad 
Litavou, příspěvková organizace. Pokud budou někteří rodiče (jména zatím nezveřejním) 
dávat své děti do slavkovských škol dříve a vymlouvat se na výuku cizích jazyků či tím, že se 
tu jejich dítě nic nenaučí, dojde k tomu, že bude Základní škola zrušena a s tím bude zrušen 
provoz nejen samotné základní školy, ale i mateřské školy a školní jídelny. Zrušením školy 
dojde rovněž k propouštění zaměstnanců školy v počtu šesti. Tím se zvýší nezaměstnanost a to 
přece nikdo nechce. 
V roce 1990 žádali rodiče tehdejších žáků, aby se do obce vrátila škola, která byla zrušena v 
roce 1979. Tehdy proběhlo mnoho jednání a úsilí tehdejšího občanského fóra a po volbách 
obecního zastupitelstva, aby se škola vrátila zpět do obce, aby se do obce vrátil život a děti 
získaly bližší vztah ke svému domovu.  
Všechno záleží na rodičích.  

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

Z mateřské školy:  

Nový školní rok začal v MŠ 6. září 2004. Důvodem tohoto malého posunu byla nutná 
rekonstrukce topení v celé budově ZŠ a MŠ. Touto cestou chceme ještě jednou poděkovat 
všem maminkám za pomoc při úklidu. 
Do mateřské školy začalo chodit 20 dětí, z toho 10 chlapců a 10 dívek. S dětmi pracujeme již 
druhým rokem podle programu s názvem: Barevné kamínky. Tento výchovný program 
podporuje přirozený vývoj dítěte, vychází z jejich potřeb a zájmů. I v letošním školním roce 
nás čeká mnoho kulturních akcí. Již v měsíci září jsme navštívili divadelní představení v MŠ 
Hrušky "O perníkové chaloupce". Další měsíce to budou především divadlo "Radost" v Brně, 
divadlo "Bolka Polívky", výchovný koncert s umělci Janáčkova divadla, návštěva kina ve 
Slavkově u Brna a mnoho dalších. 
Ze všeho nejvíce se těšíme na společně prožité dny v naší mateřské škole. Největší odměnou 
pro nás všechny bude šťastný úsměv na tvářích našich nejmenších. 
Jménem dětí touto cestou děkujeme hospodským z Obecní hospody, kteří výtěžek z vinobraní 
ve výši 3.935,- Kč věnovali mateřské škole.  

Zaměstnanci mateřské školy 

Poznámka starosty obce: 

V mateřské škole je situace úplně jiná. Po několika letech, kdy i zde se počty dětí pohybovaly 
na hranici vyjímky (13 dětí), došlo k tomu, že kapacita dětí mateřské školy (20 dětí) je 
naplněna. Ve školním roce 2004/2005 je celkem 6 předškoláků. Je to dobrý počinek a věřím, 
že dětí bude přibývat.  

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

Rozbor hospodaření obce Vážany nad Litavou za I.pololetí roku 2004: 

Před projednáním v zastupitelstvu obce byl rozbor hospodaření obce za I. pololetí roku 2004 
zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů. 
Obec hospodaří podle schváleného rozpočtu, který je v souladu se zákonem číslo 128/2000 
Sb., o obcích, zákonem číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem číslo 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech, zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, zákonem číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
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Celkové příjmy obce činí 3.118.291,55 Kč, výdaje obce činí 2.762.803,82 Kč. Saldo 
příjmů a výdajů činí 355.488,73 Kč.  

Příjmová stránka obce. 
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti činí 370.610,- Kč a plní se na 49,75 %. Daň z 
příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti činí 102.426,- Kč a plní se na 63,62 %. Daň z 
příjmu fyzických osob vybíranou zvláštní sazbou činí 34.568,- Kč a plní se na 69,14 %. Daň z 
příjmu právnických osob činí 358.633,- Kč a plní se na 43,21 %. Daň z přidané hodnoty činí 
614.564,- Kč a plní se na 45,86 %. Poplatek za komunální odpad činí 233.390,- Kč a plní se na 
101,47 %. Poplatek ze psů činí 12.700,- Kč a plní se na 97,69 %. Poplatek za užívání 
veřejného prostranství činí 3.310,- Kč a plní se na 30,09 %. Místní poplatek - provoz automatů 
dle vyhlášky činí 15.000,- Kč a plní se na 37,50 %. Odvod z výtěžku provozování automatů 
činí 35.057,- Kč. Správní poplatek činí 18.110,- Kč a plní se na 53,26 %. Daň z nemovitosti 
činí 102.329,- Kč a plní se na 20,47 %.  

Nedaňové příjmy tvoří příjmy úhrad vydobytých prostor ve výši 30.658,- Kč, příjmy z prodeje 
zboží ve výši 850,- Kč, odvádění odpadních vod a nájemné ve výši 138.400,- Kč, poplatek v 
předškolním zařízení ve výši 16.600,- Kč, příjmy z poskytovaných služeb knihovna ve výši 
110,- Kč, pohřebnictví ve výši 10.760,- Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 8.998,- Kč, 
příjmy z pronájmu nemovitostí ve výši 18.000,- Kč, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 
ve výši 0,- Kč, přijaté nekapitálové příspěvky ve výši 7.579,- Kč, příjmy z úroků ve výši 
1.438,95,- Kč. Nedaňové příjmy celkem činí 233.393,95 Kč a plní se na 32,91 %. Několik 
občanů nemá uhrazené poplatky za odvádění odpadních vod za odpad.  

Další příjem obce tvoří neinvestiční dotace ze SR na volby, dotace na školství a výkon státní 
správy, neinvestiční dotace od krajů pro oblast školství. Celkové dotace činí 984.200,- Kč a 
jsou plněny na 67,06 %. Dotace od kraje do oblasti školství ve výši 940.000,- Kč účtem obce 
pouze procházejí a převádí se na účet příspěvkové organizace ZŠ.  

Celkové příjmy obce se plní na 50,86 %.  

Výdajová stránka obce: 
Výdaje jsou adekvátní k plnění příjmové stránky rozpočtu obce. Jednotlivé kapitoly 
nevybočují od schváleného rozpočtu. Výdajové kapitoly mají stejné složení jako v roce 
předešlém.  

Zemědělství: do kapitoly zemědělství je zahrnuta deratizace obce tj. hubení hlodavců, kde 
výdaje činí 3.504,20 Kč a plní se na 58,40 %. Vnitřní obchod, turismus: výdaje nejsou žádné. 
Doprava: v tomto roce proběhla oprava chodníků u p. Chudáčkové a p. Cigánkové. Celkové 
náklady činí 95.131,- Kč. Náklady na dopravní obslužnost činí 31.886,- Kč a plní se na 90,73 
%. Vodní hospodářství: do této kapitoly je zahrnut opravy a udržování kanalizace, finanční 
vypořádání minulých let, nákup služeb s provozováním ČOV. Celkové náklady činí 
141.432,50 Kč a plní se na 46,37 %. Školství: od 1.1.2003 byla zřízena příspěvková 
organizace základní škola jejichž součástí je základní škola, mateřská škola, školní jídelna. 
Obec hradí pouze ty výdaje, které jsou nutné k zajištění provozu budovy školy jako je nákup 
služeb, energie, opravy a udržování a neinvestiční náklady za žáky plnící povinnou školní 
docházku ve Slavkově. Příspěvková organizace má zřízen účet na který dostává od obce 
schválené dotace. S těmito prostředky pak škola hospodaří samostatně. Celkové náklady činí 
1.239.988,50 Kč a plní se na 62,90 %. Kultura: Výdaje na nákup knih do knihovny činí 5.976,-
Kč a plní se na 99,60 %, příspěvek na činnost muzeí činí 3.000,- Kč, služby občanům činí 
4.126,5,- Kč a plní se na 11,79 %. Tělovýchovná jednota: příspěvky na kulturní a sportovní 
akce činí 3.000,- Kč, neinvestiční dotace neziskovým organizacím činí 28.000,- Kč a plní se 
na 62,00 %. Zájmová činnost: příspěvky na kulturní a zájmovou činnost činí 5.400,- Kč a plní 
se na 31,76 %. Lékařská služba první pomoci: příspěvek obce na zajištění této služby činí 
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6.624,- Kč a plní se na 50,95 %. Místní hospodářství: Výdaje na místní hospodářství činí 
494.480,72 Kč a plní se na 36,42 %. Jedná se o výdaje na elektrickou energii ve výši 85.656,- 
Kč, na nákup služeb - kremace ve výši 6.546,- Kč, výdaje na platy zaměstnanců, odvody 
zdravotního a sociálního, ochranné pomůcky, nákup materiálu, nákup služeb, voda, plyn, 
nákup drobného hmotného majetku, neinvestiční transfery (SMO, Politaví, ESOM) ve výši 
226.687,97 Kč, na sběr nebezpečného, komunálního a ostatního odpadu ve výši 157.120,75 
Kč, údržbu zeleně ve výši 25.016,- Kč. Sociální pomoc dětem: Jedná se o humanitární pomoc 
postiženým dětem. Výdaje činí 1.000,- Kč. Požární ochrana: výdaje na sbor dobrovolných 
hasičů činí 27.394,50 Kč. Volby: náklady na volby do Evropského parlamentu činí 19.000,- 
Kč a finanční vypořádání minulých let činí 13.702,90 Kč. Vnitřní správa: Výdaje na vnitřní 
správu činí 625.277,10 Kč a plní se na 39,73 %. Jedná se o výdaje za platy místních 
zastupitelských orgánů včetně odvodů zdravotního a sociálního, tisk, nákup materiálu, služby 
pošt, telekomunikací, právní služby, nákup služeb, cestovné, plyn, opravy a udržování, 
pojištění budov a zařízení, služby peněžních ústavů. Všeobecná pokladna: Výdaje na úroky z 
úvěrů činí 26.332,90 Kč a plní se na 35,88 %.  

Celkové výdaje obce se plní na 49,18 %. 

Splácení půjček a úvěrů k 30.6.2004: Na splátkách a úvěrech obec uhradila celkem 
158.400,- Kč z toho: splátka úvěru u ČMSS Praha činí 50.400,- Kč, splátka půjčky u SFŽP 
Praha činí 88.000,- Kč, splátka úvěru u ČS, a.s. Prostějov činí 20.000,- Kč. Závazky k 
30.6.2004 (neuhrazené faktury) běžné neuhrazené faktury z obchodního styku.  
Nesplacené úvěry a půjčky za plynofikaci obce a stavbu ČOV:  
* úvěr u ČMSS, a.s. Praha ve výši 634.171,- Kč, zůstatek k 30.6.2004 ve výši 248191,90 Kč,  
* půjčka u SFŽP Praha ve výši 1.217.000,- Kč, zůstatek k 30.6.2004 ve výši 425.000,- Kč 
* půjčka u MFČR Praha ve výši 2.173.000,- Kč, zůstatek k 30.6.2004 ve výši 1.738.400,- Kč, 
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 1.000.000,- Kč, zůstatek k 30.6.2004 ve výši 900.000,- Kč 

Při efektivním vynakládání prostředků dává rozpočet reálný prostor pro financování 
základních potřeb obce a zabezpečování služeb občanům.  

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce 

Volby do zastupitelstev krajů:  

Ve dnech 5.11.2004 a 6.11.2004 proběhnou v celé České republice volby do krajského 
zastupitelstva. My budeme volit celkem 65 krajských zastupitelů a to v Jihomoravském kraji. 
Volební lístky obdržíte nejméně 3 dny před volbami. Volební místnost bude jak jste zvyklí v 
zasedací místnosti za obecním úřadem a volit se bude v pátek 5.11.2004 v době od 14.00 
hodin do 22.00 hodin, a v sobotu 6.11.2004 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  
Po obdržení úřední obálky, kterou dostanete ve volební místnosti, vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek 
politické strany, hnutí nebo koalice, pro něž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku můžete 
přitom zakroužkovat maximálně 4 kandidáty, kterým dáváte přednost. Po vložení 
hlasovacího lístku do obálky, vloží tuto úřední obálku do volební schránky. K volbám si 
vezměte platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas.  

- oú -

Exhumace tělesných pozůstatků německých vojáků:  

Dne 9.9.2004 byla na místním hřbitově provedena exhumace tělesných pozůstatků německých 
vojáků, kteří padli za druhé světové války. Tato exhumace byla provedena na základě zákona 
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číslo 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a zákona číslo 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále na základě dlouhodobé smlouvy s 
německým partnerem a v souladu s Ženevskými dohodami o ochraně obětí válečných 
konfliktů ze dne 12.8.1949. Exhumaci provedla firma PARGENT, s.r.o. Ústí nad Labem. 
Tělesné pozůstatky byly převezeny do Památníku obětí druhé světové války, který je umístěn 
na Centrálním hřbitově v Brně.  

- oú -

ANKETA ohledn ě svozu TDO v obci: 

Na základě návrhu několika občanů obce schválilo Zastupitelstvo obce Vážany nad Litavou 
udělat anketu ohledně svozu popelnic.  
Současný systém svozu: v zimě 1x týdně - svoz trvá od října do konce dubna (7 měsíců) v 
létě 1x za 14 dní - svoz trvá od května do konce září (5 měsíců) náklady: 380,- Kč na 
osobu/rok 

Navrhovaný systém svozu: v zimě 1x za 14 dní - svoz by trval od října do konce dubna (7 
měsíců) v létě 1x týdně - svoz by trval od května do konce září (5 měsíců) náklady: zatím 
380,- Kč na osobu/rok (cena bude známa na konci roku)  

Žádáme Vás o vyjádření k této problematice. Víme, že nebude jednoduché vyhovět všem. Na 
anketní otázku: "Vyhovovalo by Vám svoz TDO v létě 1x týdně a v zimě 1x za 14 dní?" 
odpovězte ANO nebo NE. Své odpovědi odevzdejte na OÚ do 15.11.2004.  
Děkuji  

Ing. Jaroslav Řezáč 
starosta obce

Vodění psů na veřejných prostranstvích a na hřbitov:  

Zastupitelstvo obce Vážany nad Litavou schválilo dne 28.3.2001 Obecně závaznou vyhlášku 
obce Vážany nad Litavou číslo 1/2001 o chovu psů na území obce Vážany nad Litavou. 
Vyhláška stanovuje povinnosti chovatelů psů. Především v místech zvýšené koncentrace 
obyvatel, zejména v centru obce nebo na jiných ulicích(plochách), v blízkosti obchodů, 
pohostinství, na dětském hřišti a pískovišti, na hřbitově nesmí být psi ponecháni bez 
dozoru a jejich pohyb musí být omezen vodítkem a navíc psi, kteří vykazují nebezpečné 
povahové vlastnosti i náhubkem.  
Je zakázáno nechat znečišťovat veřejná prostranství, zejména ulice, travnaté plochy, 
hřbitov, cesty,parčíky, dětské hřiště, květinové záhony psími exkrementy. Dojde-li přesto 
ke znečištění těchto ploch, je osoba, která psa doprovází povinna tuto nečistotu 
neprodleně odstranit a uklidit. Psi nesmí volně bez dozoru pobíhat po veřejných 
prostranstvích. Na hřbitov a na dětské hřiště byly nainstalovány cedule zakazující vodění psů. 
Obec žádá všechny občany, kteří chovají nebo vlastní psa, aby dodržovali vydanou obecně 
závaznou vyhlášku. Předpokládám, že se všichni umí na veřejnosti slušně chovat a nepotřebují 
nad sebou žádného drába.  

Ing. Jaroslav Řezáč 
starosta obce 

Vánoční koncert: 

V sobotu dne 11.12.2004 v 19.30 hodin se uskuteční v sále Lidového domu ve Vážanech nad 
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Litavou VÁNOČNÍ KONCERT  
Bude hrát dechová hudba ZDOUNEČANKA.  Vstupné 50,- Kč. 
Srdečně Vás všechny zveme na tento koncert, který Vás jistě naladí na vánoční notu.  

Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

ČZS Vážany nad Litavou radí: přezimování muškátů 

Metod přezimování muškátů bylo popsáno mnoho. Balením do novin počínaje, punčochami 
konče. Na každé metodě je kus pravdy v tom, že nikdy nejsou stejné podmínky pro zimní 
pobyt rostlin. Tam kde nejsou správné podmínky, je lépe se věnovat něčemu užitečnějšímu. 
Ztrácet nervy a propadat malomyslnosti jen proto, že se mi něco nedaří, na to je v denním 
životě prostoru dost a není třeba to zhoršovat v odpočinkové oblasti. Na jaře lze levně zakoupit 
sazenice a je to "bez nervů". 
Přezimování muškátů je snaha připomenout rostlině, že je čas k odpočinku. V přírodě původní 
divoké pelargónie skoro vyschnou, případně se zatáhnou pod zem a počkají si na nové světlo a 
vodu. 
My je tedy (pokud jsme tak neučinili již p řed řízkováním) v září přestaneme pozvolna zalévat. 
Koncem září by jim mělo stačit jedno zalití za týden. Stejně tak v září již nehnojíme. Rostliny 
přestanou vyrážet nové stonky, ale poupata ještě mají a kvetou. Pečlivě odstraňujeme odkvetlé 
květy a odebíráme uschlé listy, aby rostliny byly pořád čisté. Jakmile hrozí mrazíky, zkrátíme 
celou rostlinu na jednu třetinu její velikosti, postříkáme preventivně proti plísním a škůdcům a 
přeneseme do světlé, větratelné místnosti. Tam rostliny při intenzivním větrání nadále 
přisušujeme, aby jim stačila zálivka postupně až jednou za 14 dní. Nejlépe je využít opět 
podmisek, ale vodu do nich jenom podlévat. Celou zimu budeme odstraňovat odumřelé listy a 
květy, aby se na nich netvořily zárodky plísní, či nelíhli škůdci. Je dobré rozvěsit žluté lepové 
desky a tím kontrolovat, výskyt hmyzu.  
Na konci února poprvé přihnojíme a zvýšíme zálivku do konce března na jednou týdně. Od té 
doby hnojíme pravidelně jednou týdně hnojivem pro zelené rostliny. Bujně rostoucí výhony 
zakrátíme a nařízkujeme. 
Největší chybou v této době je přílišná péče pěstitele. Je lepší na zálivku zapomenout, než ji 
přehnat. Rostliny musí být opravdu suché. Dostatek světla v této zimní době je pod sklem 
skleníku nebo verandy, těsně u skla okna na chodbě. V místnosti by mělo být od 5°C do 10°C. 
Pokud dodržíme tyto podmínky, budeme se na jaře těšit ze své šikovnosti a z květin, které nám 
kvetou stejně jako sousedce, která si je na jaře koupila.  

Rukověť zahrádkáře 
Český zahrádkářský svaz

VÁŽANSKÁ KRONIKA  

Srdečně blahopřejeme:  

NAROZENÍ: červenec 2004 Ondřej Květenský

JUBILEUM: srpen 2004 Jan Michálek, Marie Štěpánková
září 2004 Věra Dobrovolná

JIŽ NEJSOU MEZI NÁMI: Jiří Chlup 54 let 24.7.2004
Ludmila Pokorná 92 let 28.7.2004
Josef Lotrek 85 let 3.8.2004
Jaroslav Vilíš 53 let 14.8.2004
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Anna Hošková 93 let 3.9.2004
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