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VÁŽANSKÝ HLÁSEK č.63
Slovo starosty
Rok 2006 je pro obec Vážany nad Litavou významný ze dvou hledisek.
Jednak se obec přihlásila do krajského kola soutěže Vesnice roku 2006 a druhou významnou
událostí je primice vážanského rodáka. Na tyto události se obec zaměřila.
V oblasti životního prostředí byly asanovány topoly u mlýna. Tyto stromy byly již přestárlé
značně znepříjemňovaly okolí zejména tím, že větve ohrožovaly dopravu v tomto úseku. Proto
došlo k asanaci těchto topolů a vysázení nových vzrostlých stromů. Všem, kteří se na této akci
podíleli patří poděkování.
Druhou akcí letošního roku byla oprava hřbitovní zídky, brány a úprava prostranství před
hřbitovem, úprava márnice. Tyto stavby byly v havarijním stavu a potřebovaly opravu.
Domnívám se, že úpravy proběhly dobře a můžeme se zase něčím novým pochlubit. Celé
prostranství neslouží pouze farníkům, jak si to myslí někteří občané obce, ale všem občanům
ať věřícím, či nevěřícím. Vždyť na hřbitově jsou pochováni všichni občané obce bez rozdílu
vyznání. Zbývá opravit hřbitovní zídku k urnovému háji a plot u márnice. Bohužel na to
nejsou v letošním roce peníze.
V rámci krajského kola Vesnice roku 2006 navštívilo obec dne 20.6.2006 devítičlenná komise
složená jednak se zástupců starostů jiných obcí, dále projektanti v oblasti staveb i zeleně,
zástupci ministerstva, SMO, zástupci pro kulturu. V roce 2006 se do soutěže přihlásilo celkem
21 obcí Jihomoravského kraje, z toho dvě obce okresu Vyškov a to Otnice a Vážany nad
Litavou. Komise prošla všech 21 obcí Jihomoravského kraje. I naší obec prošli celou, včetně
různých zákoutí. Nejdříve jednali se starostou obce, který po krátkém představení obce
odpovídal na různé otázky jednotlivých členů komise. Prohlédli si kroniku obce,
Urbanistickou studii obce, Program obnovy venkova, Vážanský hlásek. V terénu si prohlédli
zámeček, novou obecní knihovnu, rybníček za obcí (Poldr II) a Boží muku. Pak odcestovali do
další obce.
Dne 1.7.2006 se uskuteční slavná primice. Ta se bude konat po dlouhých 110 letech. Článek k
této události je napsán zvlášť. Na tomto místě děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem
pomáhali při organizování příprav této pro obec významné události.
Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

První mše svatá nového kněze - Primice:
Vážení občané,
v těchto dnech se o naší obci hovoří v okolí víc než jindy: „Ve Vážanech nad Litavou bude
primice. Mají tam novokněze“. To je událost, která není až tak častá. Vždyť Vážany nad
Litavou na ni čekaly plných 110 let. V 19. století vyšli z Vážan čtyři kněží: roku 1878 P. Petr
Kosík z č. 25, roku 1889 P. Jakub Pavelka z č. 12, roku 1894 P. František Kosík z č. 87 a roku
1896 P. Josef Malík z č. 96, kterého přivítal starosta obce Jan Hložek.
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Poslání moravského kněze ukázal svým životem velice pěkně náš krajan národní buditel a
kněz ThDr. František Sušil z Rousínova. Jako profesor učil své posluchače - bohoslovce hřejivému vztahu k Církvi i vlasti. Kněz je povolán ke službě Bohu a člověku a obojí má činit
s vnitřní opravdovostí a vroucností. V Sušilových šlépějích šli i naši kněží rodáci z Vážan.
V roce 2006 se vydává na svou cestu kněžského života další z nich Kamil Novotný z Vážan č.
1. Narodil se 9. listopadu 1974. Ve Vážanech vyrůstal a v dospělém věku se také podílel i na
veřejném životě v obci. V roce 1998 byl zvolen do Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou,
kde byl předsedou komise kulturní, sportovní a školské. V roce 1999 na svoji funkci abdikoval
poněvadž v tomtéž roce vstoupil do premonstrátského řádu, jehož po dlouhý čas konali
duchovní správu také ve Vážanech. Tehdy dostal řeholní jméno Siard. Dne 16. dubna 2005
složil slavné sliby v klášteře v Nové Říši, dne 18. června 2005 přijal v Brně v katedrále sv.
Petra a Pavla na Petrově jáhenské svěcení a 24. června 2006 kněžské svěcení.
V sobotu téhož dne tj. 24. června 2006 byl v 17.00 hodin náš novokněz slavnostně uvítán u
kostela sv. Bartoloměje ve Vážanech nad Litavou a po krátké bohoslužbě udělil první
novokněžské požehnání.
Svou první, to je primiční, mši svatou bude slavit v rodných Vážanech nad Litavou v sobotu
dne 1. července 2006, kdy v 9.30 hodin budeme novokněze Siarda Kamila Novotného
provázet cestou z rodného domu k farnímu kostelu sv. Bartoloměje. Zde začne v 10.00 hodin
slavnostní mše svatá.
Milí vážanští občané, všichni jste srdečně zváni, bez rozdílu vyznání ať už věřící či nevěřící.
Vždyť jeden z našich spoluobčanů se dává do služby lidským srdcím, aby povzbuzoval, učil,
pomáhal nést tíhu mnohdy nelehkého života druhým a rozdával radost, naději, víru a lásku
všem.
- oú -

NEPŘEHLÉDNĚTE - UPOZORNĚNÍ:
V rámci probíhající primice v prostoru u kostela sv. Bartoloměje dojde v sobotu dne
1.7.2006 v době od 9.00 hodin do 15.00 hodin k uzavření silnice III/4194 v úseku od
Cenkovi uličky po dům paní Chalupové. Objízdná trasa bude vedena obousměrně po
souběžné místní komunikaci okolo Obecní hospody Lidový dům a domů občanů
bydlících v ulici pod kostelem. Na této místní komunikaci bude zákaz zastavení.
Zastávka u mlýna bude v tuto dobu zrušena, autobus IDS JMK bude zastavovat pouze
na zastávce u školy. Upozorňujeme občany v této ulici, aby v době uzávěrky silnice
III/4194 parkovaly svá vozidla na place u garáží u mlýna. Vzhledem k tomu, že se na
primici chystá mnoho občanů a poutníků, vyzýváme občany, aby dbaly zvýšené
bezpečnosti.
Děkujeme za pochopení.
- oú -

Závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za rok 2005:
Závěrečný účet byl zveřejněn před projednáním na úřední desce OÚ. Součástí závěrečného
účtu je rozbor hospodaření obce za rok 2005, finanční vypořádání minulých let a přezkum
hospodaření obce za rok 2005.
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Výsledek hospodaření obce:
Obec hospodařila 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.
Celkové příjmy obce činí 5.490.600,64 Kč, výdaje obce činí 4.682.873,68 Kč. Saldo
příjmů a výdajů činí 807.726,96 Kč.
Příjmová stránka obce:
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti činí 864.050,- Kč byla splněna na 107,34 %.
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti činí 208.522,- Kč byla splněna na 112,11
%. Daň z příjmu fyzických osob vybíranou zvláštní sazbou činí 48.101,- Kč byla splněna na
89,08 %. Daň z příjmu právnických osob činí 982.359,- Kč byla splněna na 111,63 %. Daň z
přidané hodnoty činí 1.573.347,- Kč byla splněna na 112,38 %. Poplatek za komunální odpad
činí 242.560,- Kč byl splněn na 100,02 %. Poplatek ze psů činí 14.700,- Kč byl splněn na
100,00 %. Poplatek za užívání veřejného prostranství činí 4.530,- Kč byl splněn na 100,67 %.
Poplatek ze vstupného činí 3.400,- Kč byl splněn na 100,00 %. Místní poplatek – provoz
automatů dle vyhlášky činí 47.609,- Kč byl splněn na 100,02 %. Odvod z výtěžku provozování
automatů činí 29.526,30,- Kč byl splněn na 100,09 %. Správní poplatek činí 42.020,- Kč byl
splněn na 100,05 %. Daň z nemovitosti činí 486.623,- Kč byla splněna na 108,62 %.
Nedaňové příjmy tvoří: příjmy úhrad vydobytých prostor ve výši 21.169,- Kč byly splněny na
99,85 %, příjmy z prodeje zboží ve výši 4.745,- Kč byly splněny na 100,96 %, odvádění
odpadních vod a nájemné ve výši 187.000,- Kč byl splněn na 100,00 %, nájemné budovy
školy ve výši 10.000,- Kč byl splněn na 100,00 %, příjmy z poskytovaných služeb knihovna
ve výši 90,- Kč byl splněn na 90,00 %, pohřebnictví ve výši 3.680,- Kč byl splněn na 99,46 %,
příjmy z pronájmu pozemků ve výši 14.832,- Kč byly splněny na 100,22 %, příjmy z
pronájmu nemovitostí a plynovodu ve výši 402.173,- Kč byl splněn na 111,99 %, přijaté
nekapitálové příspěvky ve výši 9.832,- Kč byly splněny na 99,31 %, příjmy z prodeje
pozemků ve výši 4.800,- Kč byly splněny na 100,00 %, příjmy z poskytnutých služeb zeleň ve
výši 15.000,- Kč byly splněny na 100,00 %, přijaté neinvestiční dary ve výši 15.000,- Kč byly
splněny na 100,00 %, příjmy z úroků ve výši 2.672,34 Kč byly splněny na 98,98 %, finanční
vypořádání vratky transferů ZŠ ve výši 1.900,- Kč. Další příjem obce tvoří neinvestiční dotace
ze SR na školství a výkon státní správy a dotace od kraje na PRV. Celkové dotace činí
250.360,- Kč a byly splněny na 99,98 %. Celkové příjmy obce jsou plněny na 108,56 %.
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 6.878,20 Kč, což představuje plnění na 99,68 %. Vnitřní obchod, turismus: výdaje
nejsou žádné. Doprava: v roce 2005 proběhla plánovaná oprava silnice a chodníku v ulici ke
koupališti, kde celkové výdaje činí 433.884,- Kč. Výdaje na dopravní obslužnost činí 67.509,Kč, což představuje plnění na 100,00 %. Vodní hospodářství: do této kapitoly jsou zahrnuty
opravy a udržování kanalizace, nákup služeb s provozováním ČOV. Celkové náklady činí
292.088,20 Kč, což představuje plnění na 100,72 %. Školství: Základní škola a Mateřská škola
je příspěvkovou organizací od 1.1.2003. 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. Celkové výdaje
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činí 671.998,50 Kč, což představuje plnění na 100,00 %. V této částce je zahrnuta neuhrazená
faktura z roku 2004 ve výši 244.000,- Kč na jejichž proplacení neměla obec v roce 2004
dostatek finančních prostředků. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ dostává přímo od kraje
schválené dotace. S těmito prostředky pak škola hospodaří samostatně. Kultura: Výdaje na
nákup knih do knihovny, ostatní osobní výdaje a drobný hmotný majetek činí 52.982,50 Kč,
což představuje plnění na 99,97 %, výdaje na kroniku obce činí 3.363,- Kč, což představuje
plnění na 101,91 %, výdaje na zachování a obnovu místních hodnot činí 21.000,- Kč, což
představuje plnění na 100,00 % a služby občanům činí 60.539,- Kč, což představuje plnění na
100,07 %. Tělovýchovná jednota: příspěvky na kulturní a sportovní akce činí 23.000,- Kč,
neinvestiční dotace neziskovým organizacím činí 37.000,- Kč, celkem 60.000,- Kč, což
představuje plnění na 100,00 %. Zájmová činnost: příspěvky na kulturní a zájmovou činnost
činí 23.800,- Kč, což představuje plnění na 100,00 %. Lékařská služba první pomoci:
příspěvek obce na zajištění této služby činí 11.943,75 Kč, což představuje plnění na 99,53 %.
Místní hospodářství: Výdaje na místní hospodářství činí 1.585.346,81 Kč, což představuje
plnění na 99,98 %. Jedná se o výdaje na elektrickou energii ve výši 168.703,70 Kč, údržba
plynu ve výši 93.615,16 Kč, územní plán obce ve výši 151.121,- Kč, výdaje na platy
zaměstnanců, odvody zdravotního a sociálního, ochranné pomůcky, nákup materiálu, nákup
služeb, nákup vody, plynu, elektrické energie, nákup drobného hmotného majetku, opravy a
udržování, neinvestiční transfery (SMO, Politaví, ESOM), platba daní a poplatků ve výši
730.047,70 Kč, na sběr nebezpečného, komunálního a ostatního odpadu ve výši 317.530,50
Kč, údržbu zeleně ve výši 124.328,75,- Kč. Sociální pomoc dětem: Jedná se o humanitární
pomoc postiženým dětem. Výdaje činí 4.000,- Kč. Požární ochrana: výdaje na Jednotku sboru
dobrovolných hasičů činí 23.352,50 Kč, což představuje plnění na 99,80 %. Vnitřní správa:
Výdaje na vnitřní správu činí 1.268.789,02 Kč, což představuje plnění na 100,05 %. Jedná se o
ostatní osobní výdaje místních zastupitelských orgánů včetně odvodů zdravotního a
sociálního, povinné pojištění, tisk, drobný hmotný majetek, nákup materiálu, nákup vody,
plyn, služby pošt, telekomunikací, právní služby, nákup služeb, opravy a udržování, cestovné,
pohoštění, pojištění budov a zařízení, služby peněžních ústavů. Všeobecná pokladna: Výdaje
na úroky z úvěrů činí 82.951,70 Kč, což představuje plnění na 100,06 %. Finanční vypořádání
minulých let za volby a vypořádání ZŠ činí 12.447,- Kč. Celkové výdaje obce jsou plněny na
100,01 %.
Splácení půjček a úvěrů k 31.12.2005: Na splátkách a úvěrech obec uhradila celkem
624.262,10 Kč z toho: splátka úvěru u ČMSS Praha činí 90.730,10 Kč, splátka půjčky u SFŽP
Praha činí 176.000,- Kč, splátka půjčky u MF ČR činí 217.300,- Kč, splátka úvěru u ČS, a.s.
Prostějov činí 140.000,- Kč.
Závazky k 31.12.2005 (neuhrazené faktury) všechny faktury jsou uhrazený.
Nesplacené úvěry a půjčky za plynofikaci obce, stavbu ČOV a knihovny:
* úvěr u ČMSS, a.s. Praha ve výši 634.171,- Kč, zůstatek k 31.12.2005 ve výši 122.262,10 Kč,
* půjčka u SFŽP Praha ve výši 1.217.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2005 ve výši 161.000,- Kč,
* půjčka u MF ČR Praha ve výši 2.173.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2005 ve výši 1.303.800,Kč,
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 1.000.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2005 ve výši 760.000,Kč,
* úvěr u ČS, a.s. Prostějov ve výši 600.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2005 ve výši 580.000,- Kč
Během roku bylo provedeno celkem 6 rozpočtových opatření. Při efektivním vynakládání
prostředků dává výsledek hospodaření obce reálný prostor pro financování základních potřeb
obce a zabezpečování služeb občanům.
Dne 21.2.2006 se uskutečnil přezkum hospodaření obce. Tento přezkum hospodaření zjistil
nedostatek v oblasti inventarizace majetku (pozemku), které nemají závažnost nedostatků
uvedených v zákoně.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005:
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které
se uskutečnilo dne 21.2.2006. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem
Jihomoravského kraje na základě žádosti obce dle § 42 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích
a proběhlo v souladu se zákonem číslo 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí (zákon o přezkoumávání hospodaření).
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno. Předmět přezkoumání hospodaření obce jsou údaje
uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm.
b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem a
významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování
jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu.
Výsledek přezkoumání:
* Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny chyby a nedostatky v ustanovení § 10 odst.
3 písm. c) zákona a to nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku:
nebyla provedena inventarizace pozemku k 31.12.2005, nebyl aktualizován výpis z katastru
nemovitostí a nebyl předložen inventární soupis a evidence pozemků (pozemky jsou
ohodnoceny dle znaleckého posudku, což nelze).
* Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky z hlediska dodržování
povinnosti stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření obce, o účetnictví a o odměňování, které jsou v souladu s platnými právními
předpisy zejména v souladu se zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu se zákonem číslo
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem číslo 563/1991 Sb., o
účetnictví, zákon číslo 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, vyhláška číslo 505/2002 Sb.,
kterou se provádí ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb., vyhláška číslo 323/2002 Sb., o
rozpočtové skladbě a české účetní standardy pro územní samosprávní celek, zákon číslo
143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích, nařízení
vlády číslo 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, nařízení
vlády číslo 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, které nemají
závažnost nedostatků uvedených v zákoně o přezkoumávání hospodaření.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny nedostatky, nebyla zjištěna žádná
závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v
budoucnosti.
Nápravná opatření: K odstranění zjištěných nedostatků při přezkumu budou provedena
nápravná opatření. Pozemky budou vedeny každý zvlášť, darované pozemky budou
ohodnoceny dle bonity půdy. Obec nebude používat pro ohodnocení pozemků znalecký
posudek, tak jak to prováděla doposud.
Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006 v obci:
Ve dnech 2.6.2006 a 3.6.2006 proběhli v celé ČR volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Jak to všechno dopadlo v obci Vážany nad Litavou:
V seznamu voličů bylo zapsáno celkem 526 oprávněných voličů. Voleb se zúčastnilo 381 voličů,
kteří odevzdali 380 platných hlasů. Volební účast tak činí 72,24 %. Ve volbách občané volili
celkem 14 stran a hnutí z celkového počtu 26 zaregistrovaných.
Pořadí stran a hnutí:
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1.
ČSSD
117 hlasů
2.
ODS
83 hlasů
3.
KSČM
80 hlasů
4.
KDU-ČSL
57 hlasů
5.
Strana zelených
26 hlasů
6. - 7. SNK Evropští demokraté
3 hlasy
6. - 7. Česká strana národně socialistická 3 hlasy
8. - 11 Balbínova poetická strana
2 hlasy
8. - 11 Unie Svobody-Demokratická unie 2 hlasy
8. - 11. Moravané
2 hlasy
8. - 11. Nezávislí (Vladimír Železný)
2 hlasy
12.-14. Nezávislí
1 hlas
12.-14. Koruna Česká
1 hlas
1 hlas
12.-14. Koalice pro Českou republiku
Jiří Svoboda
předseda okrskové komise

X. Květinový den 2006:
Dne 10.5.2006 proběhl již X. Květinový den, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha. Rok
2006 je rokem prevence rakoviny u žen. Obec Vážany nad Litavou se do této celostátní akce
zapojila již po šesté. Celkem bylo rozdáno 100 ks měsíčku lékařského za minimální cenu 20,Kč za jednu květinku. Prodejem květinky občané obce přispěli částkou 3.944,50 Kč tj.
průměr na jednu květinku 39,44 Kč. Finanční prostředky byly odeslány prostřednictvím
účtu ČSOB na účet Ligy proti rakovině. Jen pro srovnání:
v roce 2003 bylo vybráno 3.140,- Kč a rozdáno 100 ks květinek (průměr 31,40 Kč),
v roce 2004 bylo vybráno 4.610,- Kč a rozdáno 150 ks květinek (průměr 30,70 Kč),
v roce 2005 bylo vybráno 5.003,- Kč a rozdáno 200 ks květinek (průměr 25,00 Kč),
v roce 2006 bylo vybráno 3.944,50 Kč a rozdáno 100 ks květinek (průměr 39,44 Kč).
Všem, kteří přispěli i těm, kteří před touto akcí zavřeli dveře děkujeme.
- oú -

Městský úřad Slavkov u Brna informuje:
Volné pobíhání psů
MěÚ Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, úsek státní správy myslivosti, upozorňuje
vlastníky domácích psů na ustanovení § 10 odst. 1 zákona o myslivosti, který zakazuje volné
pobíhání psů v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Porušením tohoto
ustanovení se vlastník psa dopouští přestupku proti zákonu myslivosti a vystavuje se
nebezpečí zahájení správního řízení, jehož důsledkem může být pokuta s maximální výší do
30.000,- Kč.
Současně upozorňujeme vlastníky domácích psů na tu skutečnost, že myslivecká stráž,
ustanovená pro konkrétní honitbu, je podle § 14 odst. 1 písm. e) zákona o myslivosti,
oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti
větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř. Stejné oprávnění
má i myslivecký hospodář, ustanovený pro konkrétní honitbu.
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Zdeněk Mařík
úsek státní správy myslivosti

Oznámení o rozšíření úředních hodin
MěÚ Slavkov u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství se omlouvá občanům zájemcům o provedení změny na registru vozidel za problémy, které vznikly kumulací
květnových státních svátků na úřední dny a dlouhodobou nemocí pracovnice registru vozidel.
Jako opatření ke zlepšení situace byly rozšířeny úřední dny i o úterý od 8,00 hodin do 13,00
hodin a věříme, že se stav na tomto úseku stabilizuje a odbor bude schopen opět poskytovat
služby motoristické veřejnosti na úrovni, na kterou byla v posledních letech zvyklá. Žádám
občany o určitou míru shovívavosti a děkuji za pochopení tohoto stavu s tím, že se jedná o
přechodnou záležitost.
Pavel Lasovský
vedoucí odboru dopravy a SH

Cestovní doklady -změna
Ode dne 20.3.2006 došlo ke změně umístění kanceláře cestovních dokladů a kanceláře
řidičských průkazů. Tyto dvě kanceláře byly vzájemně vyměněny, tzn. i nadále obě zůstávají v
přízemí budovy MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám. 260 (bývalá pošta). Důvodem této
změny je vydávání pasů s biometrickými údaji (předběžně v termínu od 1.9.2006) a tím
související instalace speciální fotokabinky v této kanceláři.
Bc. Hana Řezáčová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Obec Vážany nad Litavou navštívit odstupující ministr:
V neděli dne 30.4.2006 za velmi nepříznivého a deštivého počasí navštívil na své cestě
okresem Vyškov obec Vážany nad Litavou odstupující ministr dopravy Milan Šimonovský.
Zajímal se především o mládežnické sportovce. Shlédl první poločas utkání okresního přeboru
dorostu mezi domácími Vážany nad Litavou a hostujícími Bohdalicemi. Před zahájením utkání
předal odstupující ministr kapitánům obou mužstev po jednom kopacím míči zn. NIKE
podepsaný významným fotbalovým reprezentantem Františkem Strakou. Rovněž kapitán
žáčků obdržel jeden tento kopací míč. Utkání nakonec skončilo 0:7 pro hosty. První celek
tabulky byl pro domácí dosti silný soupeř. Co se nepodařilo nyní, podaří se příště. Důležitější
je zaměstnat mládež sportem,než aby vysedávali po hospodách.
- oú -

Základní škola a Mateřská škola Vážany nad Litavou:
Ve školním roce 2005/2006 je na naší škole vyučováno ve 2 odděleních ZŠ. Vyjímku ZO
udělilo pro 15 žáků na počátku školního roku, školní rok končí se 17 žáky.
Školu navštěvují žáci:
1. ročník 5 žáků 3 chlapci/ 2dívky
2. ročník 6 žáků 6 dívek
3. ročník 4 žáci 1 chlapec/ 3 dívky
4. ročník 2 žáci 2 chlapci
Spojení ročníků je následující:
I. odd. 1. + 2. ročník třídní učitelka Mgr. Karla Pitáková
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II. odd. 3. + 4. ročník třídní učitel Mgr. Vladimír Kypr
Vyučování je organizováno podle vzdělávacího programu ZŠ, který zahrnuje ve 4. ročníku
výuku cizího jazyka (v naší škole němčina v počtu 3 vyučovacích hodin týdně), od
následujícího školního roku bude vyučována angličtina.
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.
Akce školy
3.11.2005 - výtvarná soutěž o nejlepší novoroční přání
14.12.2005 - předvánoční besídka - Lidový dům,
24. 3.2006 - divadelní představení „O kůzlátkách“ - Lidový dům
19. 4.2006 - divadelní představení „Dračí prokletí“ - ZŠ Slavkov
12. 5.2006 - besídka k Svátku matek - škola
16.5.2006 - výtvarná soutěž „Černá kočička“ ve své kategorii se dobře umístila Hanka
Staňková (1.ročník)
14. 6.2006 - sběr papíru
21. 6.2006 - filmové představení „Doba ledová“ - Slavkov
23. 6.2006 - školní výlet - hrad Buchlov, Modrá
26. 6. až 29.6.2006 - týden her a soutěží
27. 4. až 22.6.2006 - plavecký výcvik - Vyškov
K zápisu do první třídy z 8 dětí předškolního oddělení MŠ přihlásilo své děti 5 rodičů.
Předpoklad pro školní rok 2006/2007 je zvýšení počtu na 20 dětí (2 čtvrťáci odejdou, 5 prváků
přibude).
Zastupitelstvo obce má snahu školu v obci udržet i přes značné finanční náklady. Proto je mi
líto, že někteří z rodičů mají k naší škole nedůvěru a své děti posílají do jiných škol, s
přeplněnými třídami a praktickou nemožností se žáků individuálně věnovat.
Nemohu souhlasit s názorem nejmenované matky, že malá vesnická škola neposkytuje
záruku „zdravého vývoje“ dítěte, ale pouze s tím, že se dítě nesetká tak brzy se
zápornými jevy, jako je např. tvrdá šikana nebo drogy. Rozhodně však nesouhlasím s
tímto názorem po stránce výchovně-vzdělávací. Pokud by tomu tak bylo, přestaly by platit
staletími ověřená fakta, že čím menší počet dětí, tím kvalitnější je výuka. J.A. Komenský
tvrdil, že ideální počet na jednoho učitele je 7 dětí. I současné statistiky vyspělých zemí
uvádí, že děti, které absolvovaly výuku v malých školách, jsou pro život lépe připraveny a
snadněji se v životě uplatní.
Na druhé straně malý počet dětí ohrožuje existenci všech tří součástí naší školy (základní
škola, mateřská škola a školní jídelna s kuchyní) v obci.
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.
Mgr. Vladimír Kypr
ředitel školy

Školní rok 2005/2006 končí, ale vzpomínky na toto období zůstávají v každém z nás.
Do Mateřské školy Vážany nad Litavou docházelo tento školní rok 20 dětí, z toho 11 děvčat a
9 chlapců.
Hlavně nesmí býti smutno, a tak bavíme se celý den - to je školní výchovně-vzdělávací
program, podle kterého jsme tento školní rok pracovali s našimi nejmenšími.
Jako každý rok, tak i nyní jsme od září zažili mnoho zajímavých věcí. Od září do prosince
jsme navštívili několik kulturních akcí. Především kvalitní bylo hudební vystoupení p.
Janákové se spoluúčinkujícími z brněnského Janáčkova divadla v prostorách MŠ. Hezká byla
rovněž pohádka „O drakovi“ v brněnské Radosti.
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Na Mikuláše jsme si s dětmi upekli perníkovou chaloupku a rok 2005 završili vánoční
besídkou v sále Lidového domu a vánoční nadílkou v prostorách naší školy. Tímto bychom
ještě jednou rádi poděkovali všem sponzorům, kteří dětem přispěli k Mikuláši a i na dárky pod
školní vánoční stromeček.
Ale i v roce 2006, od ledna do konce června, proběhlo plno akcí:
Leden - divadlo Brno - studio G-pohádka „O hvězdičce“
Únor - divadlo B. Polívky - „Bohatýrská pohádka“
MŠ Hrušky - „Severské lidové pohádky“
Pro naše babičky a dědečky jsme si v měsíci březnu připravili společně se žáky základní školy
vystoupení v sále Lidového domu. Tam jsme i sami následně shlédli divadelní představení
hostujícího divadla s názvem „O neposlušných kůzlátkách“. Další tři měsíce byly kulturními
akcemi doslova přeplněny. Jednalo se o tyto akce: divadelní představení v divadle B. Polívky
„Bosorky a zpívající havran“, v loutkovém divadle Radost pohádka „O Smolíčkovi“, v měsíci
květnu besídka ke Dni matek, dále v kině Jas ve Slavkově vystoupení Michala Nesvatby, v
Hruškách dětský maškarní karneval „Trnky brnky“, a počátkem června školní výlet do
Zookoutku a Dinoparku do Vyškova. Jednu červnovou sobotu jsme věnovali i Dnu dětí, který
byl vyplněn soutěžemi, diskotékou a opékáním buřtů. Všem, kteří se na této akci podíleli, patří
náš dík a štěstím rozzářené oči našich dětí. Ještě nás však čeká poslední akce, a tou je
rozloučení mateřáčků odcházejících do základních škol. Do nové etapy jejich života jim
přejeme hodně zdaru, chápavé pedagogy a doufáme, že se občas přijdou i pochlubit do
mateřské školy, jak se jim daří zvládat náročnější úkoly. Blíží se prázdniny a tím i konec
našeho školního roku. Všem dětem, ale i jejich blízkým, přejeme hezké a pohodové prázdniny,
abychom ve zdraví na ně mohli po prázdninách rádi, s úsměvem a nově příchozími dětmi
vzpomínat. Děkujeme Vám všem.
Stanislava Babušíková
vedoucí učitelka

Cyklostezky 2006 zahajují:
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví vyhlašuje další sportovní akci za poznáním
svého regionu, obcí a měst svazku. Akce bude probíhat po dobu letních prázdnin, ukončena
bude dne 31.8.2006, předáním průkazek s uvedením jména a otištěním 27 razítek z
jednotlivých obcí a měst svazku na obecní úřad v místě startu.
* start je ve všech obcích DSO Ždánický les a Politaví v období od 27.5. do 31.8.2006,
* každý, kdo se rozhodne navštívit v průběhu prázdnin všech 27 obcí svazku, může si
vyzvednout na obecním úřadě v jednotlivých obcích DSO pozvánku - průkazku pro otisky
razítek,
* razítka jednotlivých obcí získáte buď na OÚ nebo v prodejnách, hospodách či jinde v té
které obci,
* každý, kdo do 5.9.2006 předá průkazku s razítky ze všech obcí svazku, bude pozván na
společenskou akci pořádanou obcí Letonice dne 28.9.2006, kde mu bude průkazka vrácena a
bude mu předán dáreček, a bude zařazen do slosování o zajímavé ceny,
* upozorňujeme rodiče, že akce není pojištěna a děti do 15 let mohou jet pouze v doprovodu
rodičů nebo starších osob,
Na vaši návštěvu se těší 27 obcí a měst Ždánického lesa a Politaví: Bošovice, Bučovice,
Dambořice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kojátky, Kobeřice u
Brna, Křenovice, Křižanovice, Letonice, Lovčičky, Milešovice, Mouřínov, Němčany,
Nížkovice, Otnice, Rašovice, Slavkov u Brna, Šaratice, Uhřice, Vážany nad Litavou,
Velešovice, Zbýšov, Ždánice.

VÁŽANSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme:
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NAROZENÍ:

květen 2006

Radim Hložek, Kateřina Brumlová

JUBILEUM:

květen 2006
červenec 2006

Vladimír Lábr
Anna Šubrtová, Anna Lábrová

VÁŽANSKÝ HLÁSEK (občasník)
červen 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 63.
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