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VÁŽANSKÝ HLÁSEK č.62
Slovo starosty - schválení rozpočtu obce Vážany nad Litavou
na rok 2006:
Návrh rozpočtu na rok 2006 byl zveřejněn na úřední desce podle zákona číslo 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 2.12.2005 zákon číslo 543/2005 Sb., o
státním rozpočtu ČR na rok 2006. 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. 12/117
277/2005-121 ze dne 20.12.2005. 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 0,003664 %
v přepočtu na počet obyvatel. Dotace tvoří především dotace na státní správu v přenesené
působnosti, která činí 1.502,- Kč na 100 obyvatel obce. Další dotace je dotace na částečnou
úhradu neinvestičních výdajů ve školství, kde příspěvek na jednoho žáka činí 1.282,- 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 jsou zasílány z MŠMT
prostřednictvím krajů přímo na účet škol a nejdou přes účet zřizovatele. Rovněž poplatek v
MŠ si škola vybírá sama a je součásti příjmů školy.
Celkové příjmy obce činí 4.792.300,- Kč, výdaje obce činí 4.580.000,- Kč. Saldo příjmů a
výdajů činí 212.300,- Kč. Rozpočet obce na rok 2006 je koncipován jako přebytkový.
Základním zdrojem pro financování potřeb na místní úrovni tvoří daňové příjmy ve výši
4.379.000,- Kč, které tvoří 91,4 % celkových příjmů obce. V souladu s rozpočtovými pravidly
bude i v roce 2006 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 2,5 %.
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 se očekává ve výši 5,1 %.
Příjmem obce jsou rovněž nedaňové příjmy ve výši 357.100,- Kč, které tvoří 7,4 % celkových
příjmů obce. Sem patří příjmy z úhrad těžebního průmyslu, z prodeje zboží, odvádění
odpadních vod, příjmy z pronájmu nemovitosti 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
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z úroků.
Další skupinou příjmů obce tvoří dotace ve výši 56.200,- Kč, které tvoří 1,2 % celkových
příjmů obce. Dotace jsou určeny na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školství a na
výkon státní správy.
Předpokládaný objem výdajů v roce 2006 je předurčen rozsahem celkových finančních příjmů.
Výdaje zahrnují předpokládaný růst cen. Výdaje jsou sestaveny podle platné rozpočtové
skladby a jsou předloženy dle jednotlivých kapitol a paragrafů.
zemědělství: § 1014 celkové výdaje na deratizaci hlodavců v obci činí 6.900,- Kč.
vnitřní obchod, turismus: § 2140 celkové výdaje na turistiku, kterou propaguje zejména
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví, kde je obec členem, činí 4.000,- Kč.
doprava: § 2215 jedná se o příspěvek na IDS JMK, kde výdaje na dopravní obslužnost činí
31.500,- Kč.
vodní hospodářství: § 2321 celkové výdaje činí 335.000,- Kč, z toho výdaje na provoz čistírny
odpadních vod činí 290.000,- Kč, opravy a udržování kanalizace 15.000,- Kč a projektovou
dokumentaci 30.000,- Kč.
školství: § 3113 výdaje na školství činí 509.700,- Kč. Jedná se o neinvestiční výdaje, kterou
obec přispívá na zřízenou příspěvkovou organizaci ve výši 180.000,- Kč, výdaje na běžný
provoz budovy školy, která je ve vlastnictví obce ve výši 10.000,- Kč, neinvestiční transfery
obce tj. náklady za žáky plnící povinnou školní docházku ve Slavkově ve výši 98.400,- Kč,
vodu, plyn, opravy a udržování ve výši 221.300,- Kč .
kultura: § 3314 činnost knihovnické, kde celkové výdaje na nákup knih a ostatní osobní výdaje
činí 12.500,- Kč,
§ 3319 ostatní záležitosti kultury, kde celkové výdaje na nákup materiálu a ostatní osobní
výdaje činí 4.000.- Kč, § 3341 místní rozhlas, kde celkové výdaje na opravy a udržování
rozhlasu činí 4.000,- Kč, § 3399 záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků, kde výdaje na
tisk, nákup materiálu, nákup služeb (co pořádá obec), věcné dary občanům při jubileích a
pohřbech, neinvestiční dotace, činí 95.000,- Kč,
tělovýchova a zájmová činnost: § 3419, kde celkové výdaje na neinvestiční dotace a věcné
dary činí 95.000,- Kč. Jedná se o příspěvek obce pro TJ Vážany nad Litavou na kulturní a
sportovní akce (fotbalový turnaj, Bartolomějské hody, Silvestr) ve výši 23.000,- Kč, příspěvek
na činnost oddílu kopané 15.000,- Kč, na zvelebení zařízení 42.000,- Kč a nákup dresů pro
fotbalový dorost 15.000,- Kč.
Ostatní zájmová činnost: § 3429, kde celkové výdaje na věcné dary činí 32.000,- Kč. Jedná se
o příspěvky obce na ostatní kulturní a sportovní akce, které pořádají zahrádkáři, chovatelé,
myslivci, rybáři a jiné organizace v obci.
zdravotnictví: § 3513, kde příspěvek na Lékařskou službu první pomoci činí 12.000,- Kč.
veřejné osvětlení: § 3631, kde celkové výdaje obce na elektrickou energii, nákup materiálu a
opravy a udržování činí 188.700,- Kč.
plynofikace: § 3633, kde celkové výdaje na opravy a udržování plynovodu v obci činí 93.400,Kč.
komunální služba a územní rozvoj: § 3639, kde celkové výdaje činí 987.000,- Kč. Jedná se o
běžné výdaje na rozvoj obce jako jsou platy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění,
ochranné pomůcky ve výši 355.500,- Kč, drobný hmotný majetek, nákup materiálu ve výši
50.000,- Kč, voda, plyn, elektrická energie ve výši 47.100,- Kč , konzultační, poradenské a
právní služby (územní plán), poplatek internet, nákup služeb ve výši 10.800,-Kč, opravy a
udržování ve výši 500.000,-Kč, neinvestiční transfery (SMO), příspěvky DSO Ždánický les a
Politaví a DSO ESOM, platba daní a poplatků činí 23.600,-Kč,
ochrana životního prostředí: § 3721, kde výdaje na sběr a svoz nebezp. odpadu činí 18.000,Kč, § 3722, kde výdaje na svoz komunálního odpadu činí 308.000,- Kč, § 3723, kde výdaje na
sběr a svoz ostatního odpadu (kontejnery) činí 26.000,- Kč.
péče o vzhled obce a veřejnou zeleň: § 3745, kde výdaje na údržbu zeleně činí 161.600,- Kč.
sociální pomoc dětem a mládeži: § 4329, kde celkové výdaje činí 4.000,- Kč.
požární ochrana: § 5512, kde celkové výdaje na tisk. Nákup materiálu, opravy a udržování a
neinvestiční transfery Slavkov činí 50.200,- Kč.
vnitřní správa: § 6112, kde výdaje na zastupitelstvo obce jako ostatní osobní výdaje, sociální a
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zdravotní pojištění, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné činí 692.100,- Kč,
§ 6171, kde výdaje na činnost místní správy činí 785.000,- Kč. Jedná se o platy zaměstnanců,
sociální a zdravotní pojištění, ostatní povinné pojištění činí 357.000,- Kč, 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
činí 428.100,- Kč, § 6310, kde celkové výdaje na služby peněžních ústavů činí 23.000,- Kč, §
6320, kde celkové výdaje na pojištění budov a zařízení činí 19.000,- Kč.
všeobecná pokladna: nemalým úkolem obce je hrazení úroků z úvěrů a půjček. Celkové výdaje
činí 82.900,- 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 2006 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 622.300,- 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 410.000,Kč.
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

Z jednání Zastupitelstva obce:
Zápis číslo 14/2006 ze dne 29.3.2006
Zastupitelstvo obce schválilo:
a. zápis číslo 22M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 25.1.2006,
kde bylo projednáno: rozpočtové opatření číslo 7/2005, projednání inventury za rok 2005,
rozpočet DSO Ždánický les a Politaví na rok 2006, nabídky na opravu a dostavbu hřbitovní
zídky, nabídka na bezúplatný převod pozemků p.č. 710/36,713/19,701/17,703/16 k.ú. Vážany
n./ Litavou, žádost na odprodej části pozemku, nabídka na koupi počítače pro OÚ a prodej
současného počítače, žádost o finanční příspěvek na zakoupení dresů pro fotbalový dorost
Vážany n./ Litavou, žádost o finanční příspěvek na nákup židlí do sálu na faru, příspěvky na
kulturní a sportovní akce konané v roce 2006, požadavky TJ Vážany nad Litavou v roce 2006,
připomínky p. Smetany k Územnímu plánu obce Vážany nad Litavou, SDH Vážany nad
Litavou, seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 11/2005 a 12/2005, různé.
b. zápis číslo 23M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 22.2.2006,
kde bylo projednáno: požadavky TJ Vážany nad Litavou na rok 2006, jednání se zástupci TJ,
obecně závazná vyhláška číslo 1/2006, kterou se mění a doplňuje OZV číslo 2/2005, poplatek
za odpad, návrh a následná volba soudců z obce přísedících pro Okresní soud ve Vyškově,
nabídky na opravu hřbitovní zídky, pověření k převzetí listinných akcií VaK, a.s. Vyškov,
nabídka na bezúplatný převod pozemků p.č. 1018/4 k.ú. Vážany nad Litavou, nabídka na
bezúplatný převod pozemků p.č. 270/7 k.ú. Vážany nad Litavou, schválení žádosti Obce
Vážany nad Litavou o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les, spisový a skartační řád obce
Vážany nad Litavou, nabídka na odkup pozemků p.č. 52/2, p.č. 57/1, p.č. 59/2 k.ú. Vážany nad
Litavou, požadavky SDH Vážany nad Litavou na rok 2006, seznámení ZO s finanční situací
obce za měsíc 1/2006, různé.
c. zápis číslo 24M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 1.3.2006,
kde bylo projednáno: požadavky TJ Vážany nad Litavou na rok 2006, nabídky na opravu
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hřbitovní zídky, úprava hřbitova - dláždění cest, úprava prostoru před hřbitovem, požadavky
SDH Vážany nad Litavou na rok 2006.
zápis číslo 25M/2006 z mimořádného jednání ZO obce Vážany nad Litavou ze dne 22.3.2006,
kde bylo projednáno: další nabídky na opravu hřbitovní zídky, žádost o poskytnutí dotace v
rámci PRV JMK na rok 2006, výsadba stromů u mlýna, přihláška do soutěže Vesnice roku
2006, nabídka na bezúplatný převod pozemku p.č. 707/8 k.ú. Vážany nad Litavou, nabídka na
bezúplatný převod pozemků p.č. 710/47 a 713/20 k.ú. Vážany nad Litavou, nabídka na
bezúplatný převod pozemku p.č. 911/39 k.ú. Vážany nad Litavou, žádost o odkoupení
pozemku p. Hoffman, seznámení ZO s finanční situací obce za měsíc 2/2006.
plán společných zařízení KPÚ Vážany nad Litavou,
výsledek hospodaření obce za rok 2005,
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005,
celkový závěrečný účet obce za rok 2005 s výhradou,
nápravná opatření a zaslání písemné informace na Krajský úřad JmK,
výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vážany / Litavou, rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 17.000,- Kč do fondu odměn a 20.970,- Kč zapojit do
rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2006,
rozpočet obce Vážany nad Litavou na rok 2006,
Smlouvu o příspěvku na zajištění LSPP na rok 2006,
Obecně závaznou vyhlášku obce Vážany nad Litavou č. 2/2006, kterou se zrušuje OZV č.
3/2002, o veřejném prostranství.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a.
b.
c.
d.

zprávu o stavu pořádku v obci za rok 2005,
zprávu jednotlivých komisí a výborů za rok 2005,
informace z OÚ za období leden - březen 2006,
diskusi občanů.

Informace z Obecního úřadu:
za období leden - březen 2006
* proběhlo odesláno vyúčtování pokutových bloků a hracích automatů,
* proběhlo jednání s právním zástupcem obce,
* proběhla revize komínu na obecních budovách,
* jednání s firmou Vak Vyškov,
* podání žádosti o dotaci v rámci PRV JMK na rok 2006,
* proběhla valná hromada SDH,
* proběhlo a bylo odesláno na JMK závěrečné vyhodnocení akce oprava místní komunikace,
* byl zpracován a odeslán výkaz komunálního odpadu v obci:celkově bylo odvezeno 237,12 t
odpadu, z toho komunálního 217,16 t (tj. o 19,9 % více než v roce 2004) ,
* byl zpracován výkaz o finanční kontrole dle zákona,
* proběhlo jednání na ŽP ve Slavkově u Brna ohledně stížnosti občana,
* proběhlo jednání ohledně územního plánu obce,
* proběhlo jednání starostů slavkovského regionu - LSPP zatím pokračuje střídáním Slavkov
sudý týden, Bučovice lichý týden, na ÚP je registrováno 30 nezaměstnaných z obce tj. 9,42 %
ekonomicky aktivních obyvatel (308), obce musí obstarat mrtvé - zatím se neví jakým
způsobem, byl schválen nový stavební řád, upozornění na možnost výskytu ptačí chřipky zákaz výstav - informace na www.svscr.cz
* proběhla asanace topolů u mlýna a připravuje se pozemek na novou výsadbu stromů,
* proběhlo jednání ohledně pozemkových úprav - sbor zástupců,
* ukončeno další kolo připomínek k územnímu plánu obce,
* bylo podáno daňové přiznání právnických osob a daňové přiznání fyzických osob,

file://C:\vazanynadlitavou\source\documents\reporter\hlasek62.html

15.1.2009

Stránka č. 5 z 10

hlasek62

* možnost placení daní na poště prostřednictvím složenky bez poplatku za složenku,
* založení MAS (místní akční skupina) ve sdružení Ždánický les a Politaví k možnosti získání
finančních prostředků LEADER,
* byla udělána nová razítka pro ověřování platné od 1.3.2006 (vidimace a legalizace)

Obecně závazné vyhlášky obce:
Obecně závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 1/2006, kterou se mění a
doplňuje OZV číslo 2/2005, o poplatku za odpad.
Na základě připomínek MV ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné správy došlo k úpravě OZV
č. 2/2005. Jedná se vypuštění slova registrační povinnost v čl. 5 vyhlášky, zrušení odst. 1
písm. a) v čl. 5 vyhlášky, zrušení přílohy č. 2 a přečíslování přílohy č. 3 na přílohu č. 2.
Ostatní ustanovení vyhlášky zůstávají v platnosti beze změny.
Obecně závazná vyhláška číslo 2/2006, kterou se zrušuje vyhláška o veřejném
prostranství
Po upozornění MV ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné správy byla zrušena Obecně závazná
vyhláška obce Vážany nad Litavou číslo 3/2002, o veřejném prostranství.
- oú -

Chystá se kniha o obci:
Vážení občané,
v roce 2007 si obec Vážany nad Litavou připomene 720 let od prvního písemného zápisu. K
této události chystá OÚ vydat novou knihu o obci. Aby tato kniha byla co nejvěrohodnější,
obracím se na Vás na občany obce, zda-li máte různý písemný materiál či fotodokumentaci,
která by se dala použít do publikace. Prosím Vás o zapůjčení těchto materiálu, po naskenování
budou zpět vráceny. Své materiály prosím přineste na OÚ do konce května roku 2006. Děkuji
Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

NEPŘEHLÉDNĚTE: Lékařská služba první pomoci v roce
2006:
V roce 2005 bylo ošetřeno na slavkovsku a bučovsku celkem 3.500 občanů. Z obce Vážany
nad Litavou navštívilo LSPP celkem 74 občanů.
I v roce 2006 je pro občany zajištěna Lékařská služba první pomoci (LSPP) a to
následovně:
Pondělí až pátek od 16.00 hodin do 21.00 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
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Týden je vždy od pondělí do neděle.
I nadále je ve Slavkově u Brna zajištěna nepřetržitá Rychlá lékařská služba na tísňové
bezplatné lince 155.

Zpráva o stavu pořádku v obci za rok 2005:
V průběhu roku 2005 bylo ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Slavkov
šetřeno 180 trestných činů, přičemž v k.ú. Vážany nad Litavou byly zadokumentovány tři
trestné činy a to vloupání do zahradní chaty, šíření poplašné zprávy - známý pachatel, útok na
veřejného činitele - známý pachatel. V porovnání s rokem 2004, kdy byly šetřeny dva trestné
činy, došlo k zvýšení nápadu. V této souvislosti by bylo vhodné upozornit místní obyvatele, že
jakákoliv informace poskytnutá Policii ČR, o podezřelých osobách a vozidlech pohybující se v
obci, může přispět k objasnění případů a zlepšení prevence proti pachatelům trestných činů.
V roce 2005 byly v obci Vážany nad Litavou zadokumentovány dva přestupky a to proti
občanskému soužití. Oba přestupky byly oznámeny Správnímu orgánu MÚ ve Slavkově u
Brna. V obci bylo řešeno blokově či domluvou několik drobných přestupků proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu. K dopravnímu značení nejsou ze strany policie žádné
připomínky a stav komunikace v obci je na dobré úrovni.
Největším problémem v obci zůstává parkování osobních vozidel na místních komunikacích,
především v nepřehledných úsecích. Dále je to jízda občanů na neosvětlených kolech za
snížené viditelnosti. Volné pobíhání psů po obci ohrožuje bezpečnost v dopravě, ale především
bezpečnost samotných občanů. V roce 2006 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 Policii ČR.
Obvodní oddělení policie ČR
Slavkov u Brna

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
66.750,155.067,90
2003 195.357,60
188.700,6.657,60
2004 254.297,80
190.900,63.397,80
2005 246.664,80
186.000,60.664,80
- oú -

Nakládání s odpady v obci:
Za rok 2005 bylo z obce Vážany nad Litavou odvezeno celkem 237,12 tun odpadu. Každý občan
obce včetně malých dětí vyprodukoval 372,35 kg odpadu za rok. Nejvíce bylo odvezeno
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komunálního odpadu a to celkem 217,16 tun, což představuje 340,9 kg odpadu na jednoho občana za
rok. Celkem bylo v roce 2005 odvezeno o 39,38 tun odpadu více než v roce 2004. 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 2005 a porovnání s rokem 2004 a rokem 2003.
Název
komunální odpad
sklo
PET lahve
papír a lepenka
olověný akumulátor
pneumatiky
barvy
elektro odpad
motorový olej
železný šrot
ostatní

rok 2005
217.165,2
4.665,3
1.997,6
4.995,6
48
8
175
160,4
73
2.075
5.756,4

rok 2005
340,90
7,30
3,20
7,90
0
0
0,30
0,25
0,10
3,30
9,10

celkem

237.119,5 372,35

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

197.740 317,40

rok 2003
178.010
4.266
1.417
0
631
16
212
16
30
5.450
25.345

rok 2003
285,70
6,80
2,30
0
1,01
0
0,30
0
0
8,70
40,70

215.393 345,70

rok 2005 množství odpadu jednotka kg, rok 2005 přepočet v kg na jednoho občana, rok 2004
množství odpadujednotka kg, rok 2004 přepočet v kg na jednoho občana, rok 2003 množství odpadu
jednotka kg, rok 2003 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 2005 bylo
od občanů vybráno celkem 242.560,- Kč. Celkové náklady však činí 320.638,30 Kč. Rozdíl ve výši
78.078,30 Kč. Tuto částku doplácí obec z rozpočtu obce.
rok
celkem svoz popelnic
2003 278.956,80 202.775,40
2004 276.214,00 215.643,90
2005 320.638,30 261.109,20

nebezpečný odpad
25.093,50
11.670,20
14.238,40

kontejnery
35.323,20
29.765,40
23.484,70

sklo
189,00
250,60
285,60

PET lahve papír
15.575,70 0
14.537,20 4.346,70
16.567,20 4.953,20
- oú -

Tříkrálová sbírka 2006:
V lednu roku 2006 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
26.327,50 Kč. Všem, kteří přispěli i těm, kteří zajišťovali sbírku děkuji.
Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

Postříky na zahradě:
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Během roku se kombinují postřiky proti plísním a živým škůdcům. Podrobnosti a dávkování
uvedeny na obalu postřiku. Uvedené termíny jsou pouze orientační!
PODZIM:
Listopad: Kuprikol 50 - 0,6% těsně po opadu listí - sanační postřik - korun, kmenů i listí.
Zvláště - proti kadeřavosti (broskove) a rakovině. Nehašené vápno - k patám jabloní - ničí
mšici krvavou stěhující se ke kořenům.
JARO:
Březen: Kuprikol 50 + Sulikol K - jarní postřik - proti kadeřavosti, plísním, padlí, pernospoře.
Před rašením (stromy, víno, maliny, angrešt, rybíz, jahody). Je dobré opakovat proti
kadeřavosti broskví - Kuprikol 50 nebo Dithane DG - při nalévání pupenů.
Duben: Oleokol - proti přezimujícím škůdcům - taktéž postřik všeho co je na zahradě. U
jabloní ve „stádiu myšího ouška“ tj. na malé lístky.
Květen: Zolone 35EC (Decis flow 2,5) - důležité - proti červivosti ovoce a vína - saví a žraví
škůdci. Jádroviny, peckoviny, víno, maliny, brukvovitá zelenina atd. Pozor! - stříkat po
opylení - po opadu květních lístků! Jahody stříkat před květem! (obaleči, vrtule třešňová,
květopas jahodový, dřepcíci)
Víno - postři proti 1. generaci obalečů!
Rubigan 12EC (Beaton 25 WP) - na angrešt a rybíz! - americké padlí, rez vejmutovka.
Ošetření těsně před květem a po odkvětu opakovat dle potřeby. Jabloně a víno proti padlí!
Dithane DG - víno - pernospora, rybíz - atroknóza, třešně, meruňky, okrasné rostliny hnědnutí
a skvrnitost listů, jádroviny - strupovitost, broskvoně - kadeřavost,
LÉTO:
červen: Hatrick 50WP (Euparen multi) - 1.postřik proti plísni šedé - zabraňuje hnití hroznů a
jahod a na strupovitost jablek. Postřik vína v době malých bobulek. Hatrick 50WP současně
široce působí na víno i proti padlí a pernospoře.
Dithane DG - při nástupu plísní - brambory, rajčata - plíseň bramborová, čerň rajčatová, plíseň
cibulová a okurková. Pozor u všech postřiků na ochranné lhůty! (Proti plísním lze také využít
Kuprikol 50 a Sulikol K viz. návod!)
Decisflow 2,5 - konec června - na hrozny! Na zelené bobule. Proti 2.generaci obalečů.
Brambory - na mandelinku bramborovou! Brukvovitá zelenina - dřepčíci.
Srpen - září: Mythos 30SC (Euparen multi) - na hrozny! Na zelené bobule - 2.postřik proti
plísni šedé!
VINNÁ RÉVA - běžné odrůdy: 1. varianta - Beaton 25WP (Sulikol K) + Dithane DG
(Kuprikol 50) po 10 - 14 dnech průběžně podle počasí - proti padlí a pernospoře. K tomu 2x
postřik proti obalečům! A 2x proti plísni šedé! (Sulikol K nepoužívat při teplotě nad 25 °C ve
stínu, hrozí popálení listů a plodů).
2. varianta - Hatrick 50 WP - široce účinný postřik na všechny plísně (padlí, pernospora, plíseň
šedá) plus 2x postřik proti žravým škůdcům (obalečům) - Zolone 35EC nebo Decis flow 2,5.
U rezistentních odrůd vín - stačí použít 2.variantu! Na všechny druhy vinné révy je dobré také
použít jarní postřiky (březen - duben) proti plísním a přezimujícím škůdcům!
Jaroslav Jebáček
Český zahrádkářský svaz
Vážany nad Litavou

Velikonoce:
Velikonoční vajíčko, kraslice, pomlázka, zajíček, beránek, kříž nebo svíce jsou symboly, které
k velikonoční tradici patří. Děti tyto symboly malují ve školkách i ve školách. Doma malujeme
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vajíčka, chodíme s pomlázkou, pečeme beránka nebo zajíčka, ale i mazanec. Jaký to vše má
ale význam? Proč tyto symboly používáme, co pro nás znamenají nebo mohou znamenat? A
jak blízko mají ke křesťanství?
Beránek
Symbol beránka, který k Velikonocům odedávna patří, byl velmi rozšířený již před vznikem
křesťanství, a to zejména v celé středomořské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci. V
hebrejské tradici symbolizuje ovce Izraelitu jako člena „Božího stáda“ a židovský Bůh je
označován za pastýře, který bere své ovce do náručí. V křesťanské tradici se pak beránek
(často znázorňovaný s praporem vítězství) stal symbolem Božího beránka, Krista. Existuje tu
také spojení s původně židovskou tradicí Paschy, kdy se beránek zabíjel na památku vyvedení
Izraele z egyptského otroctví. V Novém zákoně termín „beránek Boží“ použil Jan Křtitel, když
spatřil přicházejícího Krista, a zvolal: Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa“.
Vykoupení z hříchů je důležité nejen pro Židy a křesťany, ale dokonce i pro muslimy, jen tak
je totiž možné dosáhnout odpuštění a spásy. Beránek proto zosobňuje triumf obnovy života a
vítězství nad smrtí. Biblický symbol beránka má ale ještě další rozměr: je jím božská síla, moc
a vítězný boj se zlem.
Svíce
Teplo i zář ohně a světlo jsou pro křesťany o Velikonocích také důležitým symbolem, protože
Kristův velikonoční příchod je stejně významný jako vítězství jarního slunce nad zimou a
procitnutí po dlouhém, studeném čase. Svíce je důležitým symbolem ve všech kulturách,
protože světlo je chápáno jako znamení života. Svíce je většinou ozdobena motivem kříže, nad
ním jsou první a poslední písmena řecké abecedy - alfa a omega, značící, že Kristus je začátek
i konec. Bílá barva svíce symbolizuje naději a nový život.
Pomlázka a kraslice
K lidové tradici a k projevům veselí i proudícího života patří velikonoční koleda a pomlázka.
Koná se na velikonoční pondělí, součástí koledy je obcházení domů, veršovaná přání, polévání
vodou a hlavně šlehání zelenými spletenými pruty, které údajně přináší pomlazení. Odtud je
název předmětu dne „pomlazení“. Za blahodárný akt vyšlehání se musí platit, proto jako dárek
musí být vajíčko plné a omalované, tradiční barva je červená, krásná barva odtud kraslice.
Zajíček
Jiným z rozšířených symbolů Velikonoc je zajíček. Zajíc má své místo v mnoha náboženstvích
a mytologiích. Zajíček symbolizuje štěstí, plynoucí čas, krátkost života, tajemství smrti a
zmrtvýchvstání. Radost ať provází vás všechny celým životem.

VÁŽANSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme:
JUBILEUM:

leden 2006

Marie Setínková, Marie Novotná

únor 2006

Jiřina Novotná, Anna Gottwaldová

březen 2006

Oldřiška Knéslová, Věra Střěštíková
Marie Kleková

duben 2006

Jiřina Pruchová, Marie Kostihová

ZLATÁ SVATBA:

leden 2006

Božena Charvátová, Marie Horáčková
Naděžda a Oldřich Slezákovi

NAROZENÍ:

leden 2006

Ondřej Zachoval
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VÁŽANSKÝ HLÁSEK (občasník)
duben 2006
zdarma
Vydavatel: Obec Vážany nad Litavou, 684 01 Slavkov u Brna, redakce k zasílání příspěvků: OÚ
Vážany nad Litavou,
redaktor: Ing. Jaroslav Řezáč, registrace: Ministerstvo kultury ČR, registrační značka: MKČRE
13040, číslo 62.
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