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Úvodní slovo 
 
Vážení spoluobčané, 
 

Čas se nedá zastavit a my se vám – v předvánočním čase – pokusíme sdělit zase něco nového a 
zajímavého ze života obce. 

Blíží se konec roku 2007 a každý z nás bude mít – alespoň na chvilku – pocit, že „to zase rychle uteklo“, 
že „nestihl co chtěl a měl“a  bude nerozhodný nad tím, čím obdaruje své nejbližší. 

Při všech těch technických a jiných vymoženostech, které přináší dnešní doba, máme pocit, že času je 
stále jaksi méně, a tak jsme se naučili pořád někam pospíchat. Většinou se neumíme zastavit a plně si prožít to, 
co nás právě potkalo. Máme více volného času, ale neumíme ho využívat tak, abychom z toho měli více 
potěšení. 

Ne, opravdu vám neříkám nic nového. Jen vás chci upozornit, že se dá tento předvánoční čas využít i 
jinak než jen vyčerpávajícím „gruntováním“. Třeba navštívit vánoční besídku, kterou připravili žáci naší školy 
a školky, a nebo zavítat do obecní knihovny. Já sama jsem byla velmi překvapena, co všechno tam lze najít. Pro 
nejmenší jsou to například knihy Vydrýsek, Méďové, To nejlepší z večerníčků, které děti znají z Večerníčků a 
řada dalších pěkných knížek. Pro dospělé pak knižně vydané oblíbené seriály jako například Rodinná pouta, 
Nemocnice na kraji města, Četnické humoresky, Sága rodu Forsytů, Ranč u zelené sedmy, Divoký anděl, 
Ordinace v růžové zahradě. A pro ty, kterým večerníčky a seriály nic neříkají, jsou tu připraveny nové knihy, 
které byly zakoupeny v letošním roce. Bylo jich na dvě stě. Tak třeba od Danielli Steelové Nerovný vztah, 
Muži na ženění, Ozvěny, od Barbary Woodové Věštkyně, Dům vzpomínek, Hipokratova přísaha, od Vlasty 
Javořické Petra a další a další.  

Někde jsem četla, že televizi 
sledujeme hodně, čteme málo a modlíme 
se velmi zřídka. Neříkám, že je to úplná 
pravda, ale myslím si, že by se nemělo 
odkládat „na potom“ nebo „na příště“ nic, 
co člověku přináší pocit radosti, 
spokojenosti a štěstí. 

Ať už máte jakýkoliv plán na 
poslední měsíc v tomto roce doufám, že 
vás VÁŽANSKÝ HLÁSEK bude 
inspirovat k tomu, aby konec roku byl pro 
vás ještě pohodovější,  veselejší a prožitý 
ve zdraví …                                      (Pil)                                                                           nakreslila Markéta Čermáková, 1. tř. 



Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 
10.10.2007 
  
a) ZO bere na vědomí: 
- RO č. 3/2007 ze dne 3.9.2007, 
- zápis z finančního výboru ze dne 3.10.2007, 

- komentář pana Ing. Jaroslava Řezáče 
předložený na 6. zasedání ZO k zápisu č. 4 
finančního výboru ze dne 18.7.2007, 

- zápis finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 
Sb., a vyhlášky č. 416/2004 Sb., o finanční 
kontrole ze dne 3.10.2007 provedený 
v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Vážany nad 
Litavou 

b) ZO schvaluje: 
- RO č. 2/2007 ze dne 3.9.2007, 
- zápis z finančního výboru ze dne 3.10.2007, 

- směrnici sociálního fondu včetně zásad 
hospodaření s tímto fondem, 

- směrnici pracovní doby ze dne 10.10.2007, 

- výši příspěvku u fyzických osob na provoz 
kanalizace ČOV  ve výši 400 Kč/osoba/rok a u 
právnických osob nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání ve výši 4.000 Kč/rok 
s platností od 1.1.2008. Výše příspěvku bude 
předmětem nové dohody o poskytnutí příspěvku 
na provoz kanalizace a ČOV ve Vážanech nad 
Litavou.  

c) ZO pověřuje starostu obce k jednáním 
vedoucím k bezúplatnému převodu pozemku 
parc. č. 1746 o výměře 9.777 m2 a pozemku 
parc. č. 1747 o výměře 13588 m2 oba v k.ú. 
Vážany nad Litavou na Obec Vážany nad 
Litavou, popřípadě k převodu pozemků úplatně.  

d) ZO souhlasí: 
- s uzavřením nájemních smluv na pozemky pod  

polními cestami, které nebudou vytýčeny 
v terénu a budou užívány nájemci jako orná 
půda,  

- s umístěním kanceláře starosty v 1. patře 
obecního úřadu a s pořízením nezbytného 
nábytku, 

- s příspěvkem pro Asociaci rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub 
Paprsek pro rok 2008 ve výši 1500, 

- se zápisem finanční kontroly dle zákona č. 
320/2001 Sb., a vyhlášky č. 416/2004 Sb., o 
finanční kontrole ze dne 3.10.2007 provedený 
v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Vážany nad 
Litavou, 

- s vybudováním nového oplocení u školního 
hřiště, tak jak bylo navrženo. 

e) ZO ukládá: 
- starostovi obce objednání pořízení projektu 

změny územního plánu, která se bude týkat 
rozšíření plochy pro výrobu a služby v místě 
bývalého mlýna i na pozemek parc. č. 2160. 

- starostovi obce vyhlásit v příštím vydání 
Vážanského hlásku anketu, zda občané Vážan 
souhlasí či nesouhlasí s vydáním publikace o 
Vážanech nad Litavou za cenu cca 250 tis. Kč (i 
v případě dotace min. 125 tis. Kč), popřípadě 
rozhodnutí ponechají na zastupitelstvu. 

f) ZO nesouhlasí se závěry komentáře pana Ing. 
Jaroslava Řezáče předložený na 6. zasedání ZO 
k zápisu č. 4 finančního výboru ze dne 
18.7.2007. 

g) ZO potvrzuje schválení zřízení sociálního fondu 
obce  jako trvalý účelový peněžní fond . 

h) ZO stanovuje tyto ceny inzerce ve Vážanském 
hlásku: společenská kronika: 30,- Kč (60,- Kč 
barevně) za 20 cm2; komerční inzerce: 300,- Kč 
(600,- Kč - barevně) za 20 cm2. 

i) ZO odkládá rozhodnutí o prodeji pozemků pro 
garáže do příštího zastupitelstva. 

 

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 
14.11.2007 
 
a) ZO bere na vědomí: 
- RO č. 4/2007 ze dne 13.11.2007, 
- nařízení inventarizace majetku k 31.12.2007 a 

složení inventarizačních komisí, 
- rozpočtové provizorium na rok 2008, 
- Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2007, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005, 
kterou se stanovil místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů ve znění obecně závazné vyhlášky č. 
1/2006, kterou byla změněna a doplněna obecně 
závazná vyhláška č. 2/2005, 

- zprávu o financování opravy ZŠ ve Vážanech 
nad Litavou, 

- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
Vážany nad Litavou okres Vyškov za rok 2007. 
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b) ZO schvaluje:  
- RO č. 4/2007 ze dne 13.11.2007, 
- rozpočtové provizorium na rok 2008, 
- Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2007, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005, 
kterou se stanovil místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů ve znění obecně závazné vyhlášky č. 
1/2006, kterou byla změněna a doplněna obecně 
závazná vyhláška č. 2/2005. 

c) ZO zmocňuje: 
- starostu obce k vykonávání rozpočtových 

opatření v měsíci prosinci na paragrafech a 
položkách, 

- starostu obce k jednáním vedoucím k převzetí 
majetku, který byl obci v roce 1945 národním 
pozemkovým fondem při ministerstvu 
zemědělství přidělen. 

d)   ZO souhlasí: 
- s prodejem pozemku parc. č. 638/13 a 644 a 

rozdělením pozemku parc. č. 638/12 v k.ú. 
Vážany nad Litavou dle geometrického plánu 
220-55/2003, za předpokladu dodržení 
standardního postupu při prodeji 
pozemků. Stanovení ceny odkládá na dobu po 
předložení znaleckého posudku, 

- s rozdělením pozemku parc. č. 1268 v k.ú. 
Vážany nad Litavou a prodejem oddělené části 
za předpokladu dodržení standardního postupu 
při prodeji pozemků, 

- s prodejem pozemku parc. č. 399 v k.ú. Vážany 
nad Litavou za předpokladu dodržení 
standardního postupu při prodeji pozemků a 

stanovení břemene souvisejícího s údržbou a 
opravami veřejné kanalizace uložené 
v pozemku, 

- s prodejem požární nádrže včetně pozemku 
parc. č. 1738 v k.ú. Vážany nad Litavou a 
souhlasí s rozdělením pozemku parc. č. 1737 
v k.ú. Vážany nad Litavou a prodejem oddělené 
části za předpokladu dodržení standardního 
postupu při prodeji pozemků a nemovitostí, 

- s umístěním stožáru o délce max. 2 m nad 
hřeben střechy budovy a umístěn tří antén na 
stožáru. Cena nájemného bude stanovena ve 
výši 6.000,- Kč/rok,  

- s odkupem 4 kalendářů za celkovou částku 
200,- Kč, 

- se zřízením fondu pro charitativní účely v roce 
2008 ve výši 0,5 % plánovaných příjmů v roce 
2008, 

- s uzavřením smlouvy s Diecézní charitou Brno - 
Oblastní charitou Hodonín s výší příspěvku 
13.000,- Kč, 

- s uzavřením dohody o provedení prací se 
Sborem dobrovolných hasičů na údržbu plochy 
při ČOV za částku 12.000,- Kč/rok a pro rok 
2007 za částku 6.000,- Kč, 

- s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 
1747, kulturou orná půda, v k.ú. Vážany nad 
Litavou, o výměře 13588 m2, do vlastnictví 
Obce Vážany nad Litavou, 

- se zveřejněním nabídky pozemků pro garáže 
v lokalitě ke Kobeřicím, 

- s terénními úpravami sportoviště na pozemku 
parc. č. 1854 v k.ú. Vážany nad Litavou 
v rozsahu 2000 m2. 

 

Garáže 
 
Podle zákona 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikací a změnách některých 
zákonů, § 25 odst. (3) platí, že ... Při stání musí 
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení 
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro oba směry jízdy. V naší obci je jen 
málo míst, kde lze stát s automobilem při dodržení 
uvedeného ustanovení výše uvedeného zákona. 
Podle vyhlášky 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu, § 50odst. (2) 
... Rodinný dům musí mít nejméně jedno garážové 
stání na jeden byt. Není-li možné garážové stání 
situovat v domě nebo stavebním napojení na něj, 
musí být vymezena odpovídající plocha pro 
odstavení vozidla na pozemku rodinného domu. 
Protože však v řadě případů, vzhledem ke starší 

zástavbě, není možné parkové stání vybudovat u 
rodinného domu, jako jedna z možností se nabízí 
parkování v samostatné řadové garáži. V minulosti 
byl na stavbu garáží vyčleněn pozemek směrem ke 
Kobeřicím. Tento pozemek byl rozdělen a bylo 
vydáno územní rozhodnutí na stavbu řadových 
garáží, které je stále v platnosti. Je zde stále ještě 15 
míst volných. Další lokalitu pro stavbu garáží  
odsouhlasilo zastupitelstvo obce za humny 
v pokračování stávajících garáží směrem k „JZD“ . 
Zde by mohlo stát dalších cca 11 garáží. Je to však 
podmíněno geometrickým rozdělením pozemku (je 
již objednáno) a souhlasem stavebního úřadu 
k rozdělení pozemku. 
Případní zájemci o stavbu garáží mohou podávat 
žádosti o prodej pozemků na obecním úřadě, aby 
mohl být zjištěn zájem o stavby garáží. 



 

Oprava sociálního zařízení školy 
 

Stav technických sítí v naší škole již byl kritický. Zvláště na 
odpadech byly zjevné závady blížící se k havárii. Vzhledem 
k tomu, že vyřízení dotace od ministerstva životního 
prostředí bylo uskutečněno až na podzim, nebylo možné 
opravu sociálního zařízení provést o prázdninách. Celá 
oprava bude provedena za plného provozu jak základní 
školy, tak i mateřské školy. Se stavební firmou Biton, spol. 
s r.o. Slavkov u Brna, která stavbu provádí, bylo projednáno 
a dohodnuto, že stavební práce budou prováděny ohleduplně, 
aby co možná nejméně rušily chod školy. S celkovou 
opravou sociálního zařízení bylo započato v měsíci říjnu. 
Jako první 

byla 
provedena 

nová přípojka kanalizace a rozvody kanalizace ve dvoře tak, 
aby byly všechny odpadní vody z budovy a všechny dešťové 
vody zaústěny do nové přípojky. Tímto byla vyřazena ze 
systému letitá žumpa, která již nezaručovala nepropustnost. 
V listopadu již započaly práce uvnitř budovy. V šatně 
kuchyně bylo nainstalováno provizorní sociální zařízení pro 
mateřskou školu a následně byla provedena demolice 
instalačních zařízení a příčky ve stávajícím soc. zařízení 
školky. Přestože stavební firma pracuje mnohdy do pozdních 
večerních hodin, o sobotách i nedělích, práce nelze nijak 

zvlášť urychlit, 
protože provoz 
školy nedovolí 
provádění stavebních úprav ve všech místnostech současně a tedy je 
bezpředmětné nasazení většího počtu dělníků. Jak již bylo řečeno, 
stavební úpravy 
byly zahájeny 

v měsíci 
listopadu. Termín 

k dokončení 
stavby je stanoven 
na konec 
prosince. Protože 

však 
technologický 

postup nedovolí optimální provádění prácí, nastala obava o 
dodržení konečného termínu ukončení prací. Na základě 
podnětu stavební firmy jsme požádali Ministerstvo životního 
prostředí ČR o posunutí termínu k dokončení stavby o jeden 
měsíc, aby eventuální  dokončovací práce mohly být 
provedeny v měsíci lednu 2008. 
 
 
 
Pozvánka žáků základní školy a mateřské školy 
na Mikulášskou besídku, která se bude konat 
6.12.2007. Všichni jsme srdečně zváni. 
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Dne 24.11.2007 jsme přivítali nové občánky: Terezu Dudovou, Jiřího Hložka a 
Karolínu Hanušovou.  
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Obecně závazná vyhláška (OZV) obce č. 1/2007, kterou se mění OZV č. 2/2005, kterou se 
stanovil místní poplatek za provoz a systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
V roce 2006 bylo vybráno za odvoz směsného komunálního odpadu 226,3 tis. Kč, fakturace z Respona byla 
286,8 tis. Kč za popelnice, 16,9 tis. za nebezpečný odpad a za kontejnery bylo zaplaceno 43,8 tis. Kč. Celkem 
obec zaplatila 347,5 tis. Kč. Rozdíl vybrané částky a zaplacené byl 121,2 tis. Kč. 
V letošním roce bylo vybráno 269,4 tis. Kč. Zákon č. 185/2001 Sb., příloha č. 6, stanovil, že poplatek za 
uložení tuny odpadu na skládce byl zvýšen v roce 2007 ze 300 Kč/t na 400,- Kč/t. Částka uhrazená Responu se 
díky tomuto zvýšení vyšplhala  na 348,6 tis. Kč za popelnice, na 9,2 tis Kč za nebezpečný odpad a za 
kontejnery na 12,7 tis. Kč. Do konce roku se předpokládá ještě zaplatit částku cca 15 tis. Kč za kontejnery a 
nebezpečný odpad. Celková částka pro letošní rok se předpokládá ve výši cca 385,5 tis. Kč. Rozdíl bude opět 
zaplacen z rozpočtu obce pro letošní rok a předpokládá se ve výši 156,1 tis. Kč, tj. o 34,9, tis. Kč více oproti 
loňskému roku. Z tohoto důvodu byla vypracován dodatek k obecně závazné vyhlášce č. 2/2005 ve znění 
obecně závazné vyhlášky č.1/2006 pro stanovení poplatku za odvoz směsného komunálního odpadu v celkové 
výši 470 Kč/osoba/rok. Při zvýšení poplatku za popelnici o 30 Kč na osobu obec vybere cca o 18 tis. Kč více, 
což bude znamenalo, že obec by ze svého rozpočtu v příštím roce uhradí částku cca 138,1 tis. Kč. (Tedy stále o 
16,9 tis. Kč více oproti roku 2006). 
Z výše uvedených důvodů obec vydala Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou byl stanoven poplatek za 
odvoz komunálního odpadu na 470,- Kč za osobu a rok. 
 
Zvýšení příspěvku na provoz kanalizace a čistírny odpadních vod 

Insta Ivanovice fakturovala obci v roce 2006 za provozování ČOV 278.6 tis. Kč, na opravách bylo zaplaceno 
5,1 tis. Kč, náklady byly celkem 283,7 tis. Kč. Za rok 2006 bylo vybráno od občanů na příspěvku za stočné 
179,1 tis. Kč Rozdíl ve výši 104,6 tis. Kč byl uhrazen z rozpočtu obce. 

V roce 2007 Insta Ivanovice obci vyfakturovala 332 tis. Kč za provoz ČOV, na opravách bylo vyplaceno 42 tis. 
Kč. Náklady celkem 374 tis. Kč. Na příspěvku za rok 2007 bylo vybráno 177,3 tis. Kč. Z toho plyne, že obec 
v letošním roce zaplatila ze svého rozpočtu 196,7 tis. Kč, tj. o 92,1 tis. Kč více oproti loňskému roku. Z tohoto 
důvodu zastupitelstvo obce odsouhlasilo zvýšení příspěvku na provoz kanalizace a ČOV z původních 300 Kč 
za osobu a rok na 400,- Kč/osoba/rok. Za předpokladu 600 platících osob a přibližně stejných nákladů na 
čistění a údržbu kanalizace  by vybraný příspěvek činil 240 tis. a tedy by obec ze svého rozpočtu i při vyšším 
příspěvku doplácela dalších cca 134 tis. Kč.  
Právnickým osobám byl odsouhlasen příspěvek ve výši 4.000 Kč/rok .  
 

Různé 
 
Knihovna 
Jen pro informaci uvádíme, že knihovna je umístěna v I. patře v budově obecního úřadu. Obsahuje cca 2500 ks 
knih z různých oborů a každoročně se knihovna doplňuje o nové knihy. V letošním roce bylo pořízeno cca 200 
ks knih. V rozpočtu obce je každým rokem počítáno s 10 tis. Kč na nové knihy. 
Doposud knihovnu vede slečna Lucie Hofírková, která vám v půjčovní dobu poskytne veškeré informace, nebo 
pomůže s výběrem vhodné knihy. Půjčovní doba bývá pravidelně vyhlašována obecním rozhlasem. 
V budoucnu by měla mít knihovna stálou půjčovní dobu. Protože sl. Lucie Hofírková jako knihovnice 
k 31.12.2007 končí, hledá se nová knihovnice. Kdo by měl zájem tuto činnost vykonávat, nechť se přihlásí na 
obecním úřadě.  
 
Taneční 
V minulém čísle Vážanského hlásku jsme uveřejnili přihlášku do tanečního kurzu. Tato nabídka byla 
uveřejněna i ve SLAVKOVSKÉM ZPRAVODAJI. Na naši výzvu se doposud přihlásilo 19 párů, z toho 13 párů 
domácích.  Zahájení tanečního kurzu bude 23.1.2008 v 19:45 hod. v sále obecní hospody.  
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Chválíme, kritizujeme 
Musíme poděkovat všem občanům, kteří třídí odpady a rovnoměrně tyto ukládají do přistavených kontejnerů. 
Myslíme si, že už není vidět tak „přeplněné“ nádoby na tříděné odpady, jak bylo uveřejněno v minulém čísle. 
Za odvoz kontejnerů na plasty, bílé a barevné sklo, papír obec zaplatila za 3 čtvrtletí letošního roku 13,5 tis. Kč. 
Celkové množství tříděného odpadu bude vyčísleno až po skončení celého roku.  
 
Baterie a akumulátory  
– v číselníku odpadů – jsou uváděny pod katalogovými čísly 160601 – Olověné akumulátory, 160602 Nikl-
kadmiové baterie a akumulátory a 160603 – baterie obsahující rtuť a všechny jsou vedeny jako odpady 
nebezpečné. Proto by se vůbec neměl tento odpad vyskytnout ve směsném komunálním odpadu. Nejlépe je 
využít zpětného odběru, to znamená, že tam kde si novou baterii kupujeme tak starou odevzdáme. Ne všichni 
mají tuto možnost, tak OÚ zajistil sběr, který proběhl v měsíci říjnu. Možnosti odevzdání tohoto nebezpečného 
odpadu zdarma využilo 8 občanů.  
 

Informace ze základní školy 
 
 
Rámcový vzdělávací program (RVP) – nové 
pojetí vyučování na základních školách 
 
Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým 
pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a 
rodinné péče do povinného, pravidelného a 
systematického vzdělávání. Svým činnostním a 
praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících 
metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k aktivitě 
a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a 
nalézat vhodnou cestu k řešení problémů. 
Novinou v novém vzdělávacím programu jsou tzv. 
kompetence.  
Tyto představují souhrn vědomostí, dovedností, 
schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní 
rozvoj. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny 
žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je 
pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání 
a uplatnění ve společnosti.  
Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý 
a složitý, který má svůj počátek v předškolním 
vzdělávání, pokračuje v základním a středním 
vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu 
života. Klíčové kompetence se různými způsoby 
prolínají, mají nadpředmětovou podobu.  
V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové 
považovány kompetence: 

- k učení,  
- k řešení problémů, 
- komunikativní,  
- sociální a personální, 
- občanské, 
- pracovní. 

 
Osvojování klíčových kompetencí je prováděno ve 
vzdělávacím obsahu, který je orientačně rozdělen do 
devíti vzdělávacích oborů: 

1. Jazyk a jazyková komunikace (Česky jazyk a 
literatura, Cizí jazyk) 

2. Matematika a její aplikace 
3. Informační a komunikační technologie 
4. Člověk a jeho svět 
5. Člověk a společnost (Dějepis, Výchova 

k občanství) 
6. Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, 

Zeměpis) 
7. Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná 

výchova) 
8. Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná 

výchova) 
9. Člověk a svět práce 

 
Vzdělávací obsah v rámci 1. stupně je dále členěn na 1. 
období (1. až 3. ročník) a 2. období (4. a 5. ročník) a je 
tvořen očekávanými výstupy a učivem. Očekávané 
výstupy jsou prakticky zaměřené, využitelné v běžném 
životě a ověřitelné. Učivo je strukturováno do 
jednotlivých tématických okruhů (témat, činností) a je 
chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných 
výstupů. 
Dalším novým pojmem ve vzdělávání jsou tzv. 
průřezová témata . 
Tyto reprezentují okruhy aktuálních problémů 
současného světa. Tematické okruhy průřezových témat 
procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují 
propojení vzdělávacích obsahů oborů, tím přispívají ke 
komplexnosti vzdělávání žáků. V základním vzdělávání 
jsou vymezena tato průřezová témata: osobnostní a 
sociální výchova, výchova demokratického občana, 
výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, multikulturní výchova, environmentální 
výchova (pochopení vztahů mezi člověkem a životním 
prostředím) a mediální výchova. Všechna průřezová 
témata musí být zařazena na 1. i 2. stupni, ale nemusí 
být obsažena v každém ročníku. 
Stěžejní částí jsou očekávané výstupy – vymezují 
úroveň, které mají všichni žáci prostřednictví učiva 
dosáhnout. 
Na základě požadavků v RVP si každá škola vytváří 
vlastní školní vzdělávací program (ŠVP).  
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Přečteno jinde 
 

Ve SLAVKOVSKÉM ZPRAVODAJI Č. 8 z 1.9.2007 je uveřejněna nabídka zájmových kroužků DDM 
Slavkov na školní rok 2007/2008 a pro dospělé je ZDRAVOTNÍ PREVENTIVNÍ CVIČENÍ,  které vede T. 
Floriánová. Toto cvičení je 1x týdně ve středu od 17.00 do 18.00 hodin. Pololetní poplatek činí 300,- Kč nebo 
30,- Kč za jeden vstup.  

Naše poznámka: Scházejí se zde především ženy, atmosféra je neobyčejně příjemná, protože si 
procvičíte nejen tělo, ale můžete si popovídat s ostatními nejen o příznivých účincích tohoto pravidelného 
preventivního cvičení.  
Další informace je možné získat na tel.č. 544221708, pondělí, středa 8-17.00 hod. 
 

Anketa 
 

A máme tu tradiční anketu. Dnes na téma publikace o Vážanech nad Litavou. 
Jak již bylo uvedeno v zápisu ze zastupitelstva obce č. 7/2007, v pondělí 17.9. se přijel dr. Mlateček 

domluvit na dalším postupu k plánované publikaci o Vážanech. Práce na knize probíhají od roku 2002. Rád by 
již zaplacené práce předal. Při této návštěvě předal další informace k možnému postupu. Vázaná kniha velikosti 
A5 by stála přibližně  250 tis. Kč, podle výsledku výběrového řízení na tiskárnu. Snad by byla možnost dostat 
dotaci od kraje až do výše 50 % nákladů na publikaci. Např. Křenovice mají knihu velikosti A4 zhruba za 500 
tis. Kč, Hodějice mají brožovanou knihu velikosti A5. Pan dr. však doporučuje knihu vázanou. 

Na dokončení knihy je třeba oslovit další autory, kteří by zpracovali příspěvky i od občanů a spolků. 
Zatím je zpracováno: škola, školka – nutno doplnit fotografie, dále pak je zpracován historický vývoj panem 
Sadílkem (středověk a raný novověk), 19. a 20. století zatím zpracováno není; vytipovaní autoři jsou před 
smlouvami; doposud je publikace zpracována na zhruba 60 – 65 %. Panu dr. Mlatečkovi bylo zaplaceno 18 tis. 
Kč na autorské práce, v případě pokračování na publikaci by redakční práce stály 11 tis. Kč. V případě 
zakonzervování publikace lze již provedené práce použít pro potřeby obce.  
 Vzhledem k tomu, že publikace je dosti nákladná, obracíme se na Vás, na občany, o sdělení svého 
názoru na vydání této publikace, která by shrnula celé dějiny naší obce. Svůj názor můžete vyjádřit na 
přiloženém anketním lístku. 

Otázka zní: Má obec objednat pořízení knihy s dotací nebo požádat dr. Mlatečka o zakonzervování již 
zpracovaných témat na dobu, kdy bude finanční situace obce příznivější a do té doby zpracovaná témata 
využívat obcí, např. v hlásku. 
 
 

Společenská kronika 
 

 
 
diamantová svatba 
 
říjen 2007  
 
Josef a Marie Janouškovi 
      

 
 

 
 
Opustili nás: 
 
Hrozková Miroslava 
  
16.11.2007 ve věku 79 let  
 
 

Upozornění: 
Popelnice se budou vyvážet v naší obci dle plánu i 24.12.2007 a 31.12.2007! 
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