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VÁŽANSKÝ HLÁSEK č.58
Slovo starosty:
Dne 23.2.2005 Zastupitelstvo obce Vážany nad Litavou schválilo Rozpočet obce na rok 2005.
Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. Rozpočet předpokládá nárůst příjmů o cca 3,9 %.
I v roce 2005 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
u mlýna, která již nevyhovuje současným podmínkám. V letošním roce dojde konečně na
opravu místní komunikace a chodníku ke koupališti. Na tuto akci byla podána žádost o dotaci
z Programu rozvoje venkova. Další žádost o dotaci byla podána na zpracování územního plánu
obce. Územní plán obec potřebuje zejména k řešení vnitřních problémů jako je nedostatek
stavebních míst a dále možnosti čerpání různých dotací. 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 2004 to bylo celkem 70.000,- Kč, pak v
roce 2005 to činí 132.000,- 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). Obec dává tolik peněz,
kolik může. Víc peněz zatím však bohužel nemůže dát, poněvadž všude chybí peníze.
Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce:
Zápis číslo 10/2005 ze dne 23.2.2005
Zastupitelstvo obce schválilo:
a. zápis číslo 16M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 26.1.2005,
kde bylo projednáno: rozpočtové opatření číslo 6/2004, projednání inventury za rok 2004,
smlouva číslo 39/2005 provozování ostatní dopravní obslužnosti, LSPP v roce 2005,
neinvestiční náklady v ZŠ a ŠJ ve Slavkově u Brna a rozhodnutí Okresního soudu ve Vyškově,
žádost o finanční příspěvek Český svaz včelařů, návrh o poskytnutí příspěvku na kostel sv.
Bartoloměje, příspěvky na kulturní a sportovní akce v roce 2005, požadavky TJ Vážany nad
Litavou v roce 2005, požadavky SDH Vážany nad Litavou v roce 2005, valná hromada SDH,
návrh na jmenování velitele SDH, nabídka na opravu místní komunikace ke koupališti,
neplatiči - upomínky, výpověď nájemní smlouvy dle zákona AGRIA, a.s. Nížkovice, nabídka
odkupu pozemků p.č. 710/36, 713/19, 704/16, 701/17, 703/16, k.ú. Vážany nad Litavou,
nabídka odkupu pozemků p.č. 977/22 v k.ú. Vážany nad Litavou, seznámení ZO s finanční
situací obce za měsíc 12/2004, různé.
b. zápis o provedené inventarizaci majetku za rok 2004 (k 31.12.2004),
c. výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou, rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 44.000,- Kč do fondu odměn a 103.530,- Kč zapojit do
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rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2005,
d. rozpočet obce na rok 2005,
e. žádost o poskytnutí dotace v rámci PRV KMK na rok 2005,
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a. zápis číslo 16M/2005 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 26.1.2005,
b. zápis o provedené inventarizaci majetku za rok 2004 (k 31.12.2004),
c. výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vážany nad Litavou a návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2004,
d. návrh rozpočtu obce na rok 2005,
e. zprávu o výsledku kontroly VZP ČR Vyškov,
f. žádost o poskytnutí dotace v rámci PRV JMK na rok 2005,
g. zprávu o stavu pořádku v obci za rok 2004,
h. zprávu jednotlivých výborů a komisí za rok 2004,
i. informace z OÚ za období leden - únor 2005,
j. diskusi občanů.

Informace z Obecního úřadu:
za období leden - březen 2005
* proběhlo jednání s právním zástupcem obce,
* jednání s firmou Vak Vyškov,
* podání žádosti na katastrální úřad o zápis majetku na 10001,
* podání žádosti o dotaci v rámci PRV JMK na rok 2005,
* proběhla valná hromada SDH,
* proběhlo a bylo odesláno na JMK závěrečné vyhodnocení akce nadstavba nad OÚ,
* proběhlo a bylo odesláno na JMK vyúčtování akce rekonstrukce ústředního topení v ZŠ,
* byl zpracován a odeslán výkaz komunálního odpadu v obci: celkově bylo odvezeno 197,74 t
odpadu, z toho komunálního 156,3 t,
* zpracován výkaz o finanční kontrole dle zákona a odeslán na JMK,
* proběhlo jednání s Finančním úřadem,
* proběhla kontrola na úseku plateb VZP,
* proběhlo jednání na Krajském úřadu ohledně křenovské spojky,
* proběhlo jednání ohledně územního plánu obce,
* proběhlo jednání starostů slavkovského regionu ohledně LSPP: krajské dotace jsou o 50 %
nižší než v roce 2004, obce řeší jak zabezpečit alespoň částečně tuto službu pokud nechtějí
tuto službu dotovat ze svého tj. nárůst nejméně o 60 % oproti roku 2004, byl schválen návrh
sloučení pohotovosti Slavkov - Bučovice, střídání ve službách po týdnu, současný systém byl
garantován do konce února, praktičtí lékaři nechtějí pohotovost sloužit, většinou pohotovost
slouží lékaři rychlé a lékaři důchodci, konečné stanovisko zatím nepadlo. IDS JMK: přestupní
uzel v Křenovicích horní nádr. má být hotový do konce června, otázka je jak se před nádražím
budou autobusy otáčet, jízdní řády jsou připomínkovány, jednání ohledně jízdních řádů
proběhne v březnu,
* proběhla valná hromada Sdružení obcí Ždánický les a Politaví,

Rozpočet obce Vážany nad Litavou na rok 2005:
Návrh rozpočtu na rok 2005 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 15.12.2004 zákon číslo 675/2004 Sb., o
státním rozpočtu rozpočet na rok 2005. Součástí schváleného zákona je i souhrnný finanční
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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. 06/131
520/04-121 ze dne 29.12.2004. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí jsou
zprostředkovány přes rozpočet krajů, kde kraj podle zákona číslo 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 ze zákona číslo 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších
předpisů. Rozpočet je sestaven podle rozpočtové skladby, která byla vydána vyhláškou MF
ČR číslo 323/2002 Sb., a novelizována vyhláškou číslo 484/2003 Sb. Obec se na procentní
části celostátního hrubého výnosu daně podílí stanoveným procentem a to ve výši 0,003702 %
v přepočtu na počet obyvatel. Dotace tvoří především dotace na státní správu v přenesené
působnosti, která činí 1.372,- Kč na 100 obyvatel obce. Další dotace je dotace na částečnou
úhradu neinvestičních výdajů ve školství, kde příspěvek na jednoho žáka činí 1.267,- Kč. Dne
1.1.2005 vstoupil v platnost zákon číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kde dotace na přímé náklady
vzdělávání školám a školským zařízením zřizovanými obcemi budou zasílány z MŠMT
prostřednictvím krajů přímo na účet škol a nepůjdou tedy přes účet zřizovatele. Z toho důvodu
nejsou dotace z MŠMT součástí rozpočtu obce. Rovněž poplatek v MŠ si škola vybírá sama a
je součásti příjmů školy.
Celkové příjmy obce činí 4.739.400,- Kč, výdaje obce činí 4.364.400,- Kč. Saldo příjmů a
výdajů činí 375.000,- Kč. Rozpočet obce na rok 2005 je koncipován jako vyrovnaný.
Základním zdrojem pro financování potřeb na místní úrovni tvoří daňové příjmy ve výši
4.110.000,- Kč, které tvoří 86,7 % celkových příjmů obce. V souladu s rozpočtovými pravidly
bude i v roce 2005 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. Jedná se o sdílené daně ze SR ve výši
20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně odpovídající poměru násobku počtu obyvatel
obce k celkovému počtu obyvatel ČR. Nárůst sdílených daní očekává stát ve výši 10,7 %.
Rozpočet však uvažuje o nárůstu těchto daní ve výši 7,9 %. 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. Celkový nárůst daňových příjmů je očekáván ve výši 3,9 %.
Příjmem obce jsou rovněž nedaňové příjmy ve výši 577.600,- Kč, které tvoří 12,2 %
celkových příjmů obce. Sem patří příjmy z prodeje zboží, odvádění odpadních vod, příjmy z
pronájmu vodovodu, příjmy z pronájmu budovy ZŠ, příjmy z poplatku v obecní knihovně,
pohřebnictví, příjmy z pronájmu plynofikace, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z pronájmu
nemovitostí, příjmy z prodeje pozemků, přijaté nekapitálové příspěvky, příjmy z
poskytovaných služeb, příjmy z úroků, vratky transferů minulých let.
Další skupinou příjmů obce tvoří dotace ve výši 51.800,- Kč, které tvoří 1,1 % celkových
příjmů obce. Dotace jsou určeny na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školství a na
výkon státní správy.
Předpokládaný objem výdajů v roce 2005 je předurčen rozsahem celkových finančních příjmů.
Výdaje zahrnují předpokládaný růst cen. Výdajové kapitoly jsou sestaveny podle platné
rozpočtové skladby.
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 2005 se uskuteční oprava komunikace a chodníku ke koupališti. Celkové
náklady ve výši 410.000,- Kč se budou krýt částečně z rozpočtu obce a částečně z dotace PRV.
Obec přispěje částkou 287.000,- Kč. Výdaje na dopravní obslužnost činí 52.000,- Kč. Částka
kryje tři ztrátové spoje ze Slavkova u Brna do Vážany a dále příspěvek IDS JMK, který začne
fungovat od 1.7.2005. Převážnou část výdajů na dopravní obslužnost však hradí Jihomoravský
kraj z rozpočtu kraje.
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vodní hospodářství: celkové výdaje na provoz čistírny odpadních vod, opravy a udržování
kanalizace a projektovou dokumentaci činí 290.000,- Kč.
školství: výdaje na školství činí 669.000,- Kč. Jedná se o neinvestiční výdaje, kterou obec
přispívá na zřízenou příspěvkovou organizaci. Výdaje na mzdové náklady, nájemné a provoz
Základní školy a Mateřské školy jejichž součástí je základná škola, mateřská škola a jídelna
při ZŠ činí 190.000,- Kč. Výdaje na běžný provoz budovy školy, která je ve vlastnictví obce,
neinvestiční transfery obce tj. náklady za žáky plnící povinnou školní docházku ve Slavkově a
úhradu závazku z roku 2004 na rekonstrukci topení v budově ZŠ, celkem 479.000,- Kč. Do
rozpočtu starosta obce navrhl zahrnout částku 24.800,- Kč, kterou ZO schválilo na 16M/2005
dne 26.1.2005. Jedná se o doplatek za žáky plnící školní docházku v ZŠ Slavkov za rok 2004.
Pak celkové výdaje činí 503.800,- Kč.
kultura: jedná se o běžné výdaje na nákup knih pro místní knihovnu, která se doplňuje každým
rokem a ostatní osobní výdaje činí celkem 10.000,- Kč, ostatní osobní výdaje (kronikářka) a
nákup materiálu činí 3.000,- Kč, pořízení pamětní desky k výročí narození Vážanského rodáka
ve výši 15.000,- Kč, oprava a údržba místního rozhlasu činí 4.000,- Kč, záležitosti kultury a
církví jako je nákup materiálu, nákup služeb, věcné dary občanům při jubileích a pohřbech,
neinvestiční dotace na místní kostel, celkem 79.000,- Kč.
tělovýchovná a zájmová činnost: jedná se o příspěvek obce pro TJ Vážany nad Litavou na
kulturní a sportovní akce (fotbalový turnaj, Bartolomějské hody, Silvestr), příspěvek na
činnost oddílu kopané, na zvelebení zařízení v celkové výši 60.000,- 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 a příspěvek Svazu
včelařů. Výdaje celkem činí 21.000,- Kč.
zdravotnictví: v letošním roce nebude obec přispívat na Lékařskou službu první pomoci.
veřejné osvětlení: do této kapitoly jsou zahrnuty veškeré výdaje obce na elektrickou energii,
dále nákup materiálu a opravy a udržování. Výdaje celkem činí 148.000,- Kč.
plynofikace: jedná se o opravy a udržování plynovodu v obci, kde výdaje činí 93.400,- 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, plyn, elektrická energie, konzultační, poradenské a právní služby
(územní plán), poplatek 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 765.600,- Kč. Starosta obce navrhl snížení výdajů v kapitole nákup materiálu o
24.800,- Kč. Celkové výdaje pak budou činit 740.800,- Kč.
ochrana životního prostředí: výdaje na svoz komunálního odpadu, svoz nebezpečného odpadu
a svoz ostatního odpadu jako jsou kontejnery činí 289.500,- Kč.
péče o vzhled obce a veřejnou zeleň: jedná se o běžné výdaje obce na údržbu zeleně, které činí
135.600,- Kč.
sociální pomoc dětem a mládeži: jedná se o výdaje na charitativní činnost obce, která činí
4.000,- Kč.
požární ochrana: jedná se o příspěvek na činnost SDH Vážany nad Litavou a to zejména nákup
materiálu, tisk, noviny, školení, vzdělávání, věcné dary na soutěž v požárním sportu a ostatky.
Výdaje činí 21.000,- Kč.
vnitřní správa: jedná se o výdaje na zastupitelstvo obce jako ostatní osobní výdaje, sociální a
zdravotní pojištění, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, které činí 654.100,Kč, odvody SR při finančním vypořádání minulých let, které činí 12.400,- 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, které činí 618.600,- Kč. Výdaje na služby peněžních ústavů
činí 18.000,- Kč a výdaje na pojištění budov a zařízení činí 18.000,- Kč.
všeobecná pokladna: nemalým úkolem obce je hrazení úroků. Výdaje činí 86.200,- Kč. Zde je
předpoklad, že obec bude své závazky vyplývající z poskytnutých úvěrů a půjček splácet včas
a v termínu dané smlouvami.
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Další nemalou položkou v rozpočtu na rok 2005 jsou splátky úvěrů a půjček, které si obec
vzala pro zajištění tří významných staveb v obci jako plynofikace obce rok 1998, stavba
čistírny odpadních vod rok 2001 a nadstavba nad OÚ pro novou obecní knihovnu a archiv rok
2004. Splátky úvěrů a půjček činí 619.000,- Kč. Jedná se o následující úvěry a půjčky: SFŽP
Praha, ČMSS Praha, MF ČR, ČS, a.s. Prostějov. Splácení úvěrů a půjček je jedním z hlavních
úkolů obce. Do rozpočtu obce byla zapojena změna stavu krátkodobých prostředků ve výši
244.000,- Kč na úhradu závazku z roku 2004. Naplnění rozpočtu bude velmi složité. Při
efektivním vynakládání prostředků dává rozpočet reálný prostor pro financování základních
potřeb obce a zabezpečování základních služeb občanům.
Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

NEPŘEHLÉDNĚTE: Lékařská služba první pomoci v roce
2005:
Od 1.3.2005 je Lékařská služba první pomoci (LSPP) zajištěna pro občany následovně:
Pondělí až pátek od 16.00 hodin do 22.00 hodin Sobota, neděle a svátky od 8.00 hodin do
20.00 hodin
Lékařská služba první pomoci se po týdnech střídá jednou v Bučovicích podruhé ve Slavkově
u Brna.
V lichých týdnech je realizována LSPP na poliklinice v Bučovicích telefon 517 383 523 nebo
517 383 521
V sudých týdnech je realizována LSPP na poliklinice ve Slavkově u Brna telefon 544 423 452
nebo 544 221 498
Týden je vždy od pondělí do neděle.
I nadále je ve Slavkově u Brna zajištěna nepřetržitá Rychlá lékařská služba na tísňové
bezplatné lince 155.

OZNÁMENÍ - sdělení o změně sídla:
Notářka, JUDr. Blanka Lotreková, oznamuje občanům, že má s účinností od 1.3.2005
přestěhován úřad na adrese Slavkov u Brna, Československé armády 1047 (u autobusového
nádraží).
JUDr. Blanka Lotreková
notářka

Zpráva o stavu pořádku v obci za rok 2004:
V průběhu roku 2004 policisté Obvodního oddělení Policie ČR Slavkov přijali dvě trestní
oznámení na neznámého pachatele, kdy tyto trestné činy byly spáchané v katastru obce
Vážany nad Litavou. Jednalo se o krádež malého motocyklu a vloupání do vozidla.
Provedeným šetřením se nepodařilo zjistit pachatele uvedených trestných činů a případy byly
odloženy. V porovnání s rokem 2003, kdy byly šetřeny také dva trestné činy, nedošlo k
poklesu ani k zvýšení trestných činů.
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V roce 2004 byly v obci Vážany nad Litavou šetřeny čtyři přestupky. Ve třech případech se
jednalo o přestupky proti občanskému soužití a v jednom případě proti majetku. Dva
přestupky byly oznámeny Správnímu orgánu MÚ ve Slavkově u Brna. Dále bylo šetřeno
několik přestupků v dopravě.
V roce 2004 nedošlo v katastru obce k trestnému činu ani přestupku spáchanému mladistvým.
Na úseku návykových látek bylo zjištěno v jednom případě řízení vozidla pod vlivem
alkoholu. Policisty nebylo zjištěno, že by se v obci zdržovaly nebo scházely závadové osoby
(pachatelé závažné trestní činnosti, recidivisté, extremisté apod.). K dopravnímu značení
nejsou ze strany policie žádné připomínky a stav komunikací v obci je na dobré úrovni.
Celková bezpečnostní situace v obci Vážany nad Litavou je na dobré úrovni. V roce 2005
bude snahou policistů nápad trestných činů a přestupků ještě snížit. Zejména se bude jednat o
zvýšenou preventivní činnost, tedy větší a častější kontrola obce v denních i nočních hodinách
a lepší spolupráce s občany obce. Je také zapotřebí, aby si občané lépe chránili svůj majetek
(řádně uzamykali vozidla, řádně zajistili domy a stavby domů, nenechávali ve vozidlech volně
odložené cenné věci apod.) a věnovali pozornost cizím osobám, které se pohybují po obci. V
případě výskytu těchto osob je toto potřeba ihned hlásit na Policie ČR Slavkov u Brna.
Obvodní oddělení Policie ČR
Slavkov u Brna

Tříkrálová sbírka 2005:
V lednu roku 2005 se uskutečnila Tříkrálová sbírka, které se zúčastnila i naše obec. Tuto
sbírku pořádala Charita a výtěžek byl použit všem potřebným. V obci bylo vybráno celkem
21.557,- Kč. Všem, kteří přispěli i těm, kteří zajišťovali sbírku děkuji.
Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

Nakládání s odpady v obci:
Za rok 2004 bylo z obce Vážany nad Litavou odvezeno celkem 197,74 tun odpadu. Každý občan
obce včetně malých dětí vyprodukoval 317,4 kg odpadu za rok. Nejvíce bylo odvezeno komunálního
odpadu a to celkem 156,3 tun, což představuje 250,9 kg odpadu na jednoho občana za rok. Celkem
bylo v roce 2004 odvezeno o 17,65 tun odpadu méně než v roce 2003. 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 2004 a porovnání s rokem 2003 a rokem 2002.
Název
komunální odpad
sklo
PET lahve
papír a lepenka
olověný akumulátor
pneumatiky
barvy
elektro odpad
motorový olej
železný šrot
ostatní

rok 2004
156.300
4.473
2.425
2.545
14
64
223
345
158
242
30.951

rok 2004
250,900
7,20
3,90
4,10
0
0
0,36
0,55
0,25
0,39
49,70

rok 2003
178.010
4.266
1.417
0
631
16
212
16
30
5,450
25.345

rok 2003
285,700
6,80
2,30
0
1,01
0
0,30
0
0
8,70
40,70
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196.150
4.433
1.548
0
1.088
16
737
864
49
11.180
8,505

rok 2002
315,400
7,10
2,50
0
1,70
0
1,20
1,40
0
17,90
13,70
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celkem

197.740 317,40

215.393 345,70

224.570 361,10

rok 2004 množství odpadu jednotka kg, rok 2004 přepočet v kg na jednoho občana, rok 2003
množství odpadujednotka kg, rok 2003 přepočet v kg na jednoho občana, rok 2002 množství odpadu
jednotka kg, rok 2002 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 2004 bylo
od občanů vybráno celkem 238.725,- Kč. Celkové náklady však činí 276.214,- Kč. Rozdíl ve výši
37.489,- Kč. Tuto částku doplácí obec z rozpočtu obce.
rok
celkem svoz popelnic
2002 268.945,50 199.201,10
2003 278.956,80 202.775,40
2004 276.214,00 215.643,90

nebezpečný odpad
21.106,60
25.093,50
11.670,20

kontejnery
33.260,90
35.323,20
29.765,40

sklo
252,00
189,00
250,60

PET lahve papír
15.124,80 0
15.575,70 0
14.537,20 4.346,70
- oú -

Provoz čistírny odpadních vod:
V roce 2002 byla dána do provozu čistírna odpadních vod. Tabulka ukazuje přehled výdajů a
příjmů na provoz ČOV. Rozdíl pak doplácí 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 Vážany nad Litavou a především
občany nemalé peníze než jaké jsou náklady na čištění dnes.
rok výdaje na provoz ČOV v Kč příjmy od občanů v Kč rozdíl doplácí obec z rozpočtu
2002
221.817,90
66.750,00
155.067,90
2003
195.357,60
188.700,00
6.657,60
2004
254.297,80
190.900,00
63.397,80
- oú -

60. výročí osvobození obce Vážany nad Litavou:
25. dubna 2005 si připomínáme 60. výročí osvobození obce Vážany nad Litavou. Jak to
tenkrát bylo připomíná tento článek.
Přišlo jaro 1945 a s ním 25. březen. Tento den začal útok sovětských vojsk 2. ukrajinského
frontu, pod vedením maršála Rodiona Jakovleviče Malinovského, za osvobození jižní Moravy.
Fronta vytvářela velký oblouk, který na našem území dosahoval šířky 300 km. Do období
druhé etapy bratislavsko-brněnské operace (15.4. až 26.4.1945) patří i naše obec.
V obci působil za fašistické okupace řídící učitel Karel von dem Bruch, který byl zapojen do
ilegální činnosti nekomunistické odbojové skupiny Obrana národa, která působila na
Slavkovsku. Karel Bruch vykonával v této vojensky organizované skupině funkci velitele roty
a zároveň zastával funkci zástupce velitele praporu J. Mazela z Křenovic. Organizace vznikla
na jaře 1939 a byla budována tak, aby představovala tajnou podzemní armádu připravenou
podle plánu Benešovy londýnské vlády v příhodný okamžik, jímž měla být porážka Německa,
vojsky zasáhnout. Slavkovská skupina podporovala a zásobovala jídlem své spolupracovníky
žijící v ilegalitě v olšanských lesích. 15. října 1942 byl K. Bruch zatčen brněnským gestapem a
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vězněn do konce války. Na vážanskou školu se vrátil 30. května 1945.
Podle plánů okupační armády se měly Vážany nad Litavou stát důležitým opěrným bodem
směrem na Brno. Dne 21.3.1945 navečer se do obce přesunuli po polní cestě z Kobeřic
partyzáni oddílu Olga a v obci setrvali po další tři dny v 11 domech. Odtud se v noci
24.3.1945 přemístili do Bohatých Málkovic a pak zpět na základnu do Nemochovic.
Vážany nad Litavou prožívaly frontové události již několik dnů před osvobozením. Kolem
vesnice pracovali všichni občané i ženy, několik dní na zákopech, které se táhly v několika
řetězích po kopcích nad vesnicí, v délce asi 65 km. Ve čtvrtek 19. dubna 1945 nařídilo
německé velení všem mužským obyvatelům od 14 do 60 let kopat kolem vesnice zákopy a
budovat obranné postavení. Tyto práce trvaly pět dnů. 23. dubna večer hnali němečtí okupanti
muže kopat zákopy ke dvoru "Hejda" směrem Kobeřice. U Šaratic, Hostěrádek a Zbýšova se
již bojovalo a tak se mužům naskytl hrůzný pohled na noční boj zblízka. Některé granáty
dopadaly až ke dvoru "Hejda", přesto vážanští muži museli dokončit určený díl zákopů a
vraceli se domů kolem půlnoci. Nic se nepřihodilo, až na několik krádeží. Zákopníci, kteří
řídili práce, zmizeli, a s nimi několik párů koní a povozů.
Večer 24. dubna 1945 hlavní síly německých jednotek odtáhly. Za sebou však Němci před
odchodem vyhodili most u mlýna do povětří a kolem 22.00 hodiny i most přes Litavu na
silnici ke Slavkovu. Výbuchem mostu u mlýna byla celá ulice (42 domů) citelně poškozena.
Nejvíce utrpěly střechy a okna, některé části domů byly zbořené nebo silně narušené. V 7.00
hodin ráno 25. dubna 1945 opustili vesnici poslední němečtí vojáci. Jak proběhlo vlastní
osvobození obce vzpomínají Otakar Koblížek a J. Babušíková: " Ve středu 25.4.1945 Němci
zmizeli z vesnice. Jen pár vojáků střílelo ode dveří a věže kostela ke mlýnu, kde se objevili
sovětští vojáci. V 7.00 hodin se už i ti poslední Němci vytratili. Před 9.00 hodinou se vypravili
čtyři odvážní místní občané s bílým praporem za vesnici na Číhadla, kde se sovětská jednotka
110. gardové střelecké divize připravovala k útoku na Vážany, aby jim ohlásili, že vesnice je
bez Němců. Byli to Václav Hložek, Františka Sidlijaková, Oldřich Holener a Karel Čermák,
který ovládal ruštinu. Díky tomu byla vesnice ušetřena. O půl desáté se ve vesnici objevili
první sovětští rozvědčíci a do večera byla obec Vážany nad Litavou plná Rudé armády."
Za bojů o vesnici padli tři Rudoarmějci: Kozak Granicki Julian, Moroz Alexandr
Benediktovič, Valkum Alexandr Semjonovič. Při odstřelování Vážan německými vojáky
zahynul místní občan Antonín Puk. V obci je poblíž školy postaven pomník obětí obou
světových válek. Autorem pomníku je kameník Julius Čučka ze Slavkova. Pomník byl odhalen
v den 1. výročí osvobození obce.
Ale ani osvobození Slavkova a Brna nepřineslo sovětským vojákům tolik potřebný odpočinek.
Ještě 26.4.1945 vydávají velitelé rozkazy k útokům na Vyškov-Prostějov-Olomouc.
V obci Vážany nad Litavou se však v několika málo dnech po osvobození opravovaly
poškozené domy. Po dobití Slavkova se začalo i s opravami střech.
9. května 1945 Vážany nad Litavou oslavily vyhlášení míru společně s Rumuny, kteří byli v
obci s posádkou i s hudbou.
Hana Holubová
kronikářka obce

Statečný boj se smrtí...
Dne 2.4.2005 zemřel ve věku 84 let papež Jan Pavel II. Papež, vlastním jménem Karol
Wojtyla, se narodil 18.5.1920 do rodiny vojáka v polských Wadovicích. V roce 1946 byl
vysvěcen na kněze v Krakově. V roce 1964 byl jmenován krakovským arcibiskupem a v roce
1978 se stal nejmladším papežem (bylo mu 58 let). V dubnu roku 1990 přilétá na svoji první
návštěvu do Československa, kde spolu s Václavem Havlem oslavuje pád komunistického
režimu. Českou republiku navštívil naposledy v roce 1997.
Papež Jan Pavel II. byl bojovník proti komunismu, ochránce lidských práv, konzervativní
strážce katolických hodnot a neúnavný cestovatel. Byl to moudrý a citlivý člověk, který celý
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svůj život obětoval ideálům lásky k člověku, ideálům lidské dobroty, pokory a pomoci
slabším, ideálům lidské svobody, důstojnosti a odpovědnosti. Uměl rozdávat radost, úsměv a
rád se setkával s mladými lidmi. Zemřel především velký člověk.

VÁŽANSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme:
JUBILEUM:

ZLATÁ SVATBA:

leden 2005

Marie Hanáková, Marie Novotná

únor 2005

Ladislav Drkal

březen 2005

Františka Hofírková, Josef Loubal

duben 2005
duben 2005

Marie Kostihová, Božena Charvátová
Marie a Oldřich Hložkovi
Leopolda a Jan Michálkovi

JIŽ NEJSOU MEZI NÁMI:

Josefa Hošková
Marie Holubová
František Šedý
Jan Kosík
Zdeněk Pavlík

83 let 26.12. 2004
92 let 1.2. 2005
55 let 9.2. 2005
79 let 26.2. 2005
69 let 24.3. 2005
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