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Umývárna mateřské školy po rekonstrukci 

Vážanský hlásek 1/2008 (č. 67) 
 
  

 
 

Vážení spoluobčané, 
  
opět se setkáváme nad stránkami VÁŽANSKÉHO HLÁSKU, ve kterém najdete články o 
událostech, které se v naší obci staly za poslední tři měsíce. Některé články doplňují  fotografie, aby 
bylo možné porovnat změnu, o které se píše. Každý z nás se rád pochlubí změnou, ke které došlo 
v průběhu několika měsíců – mnohdy i několika let. Tím mám na mysli změnu „tváře“ naší obce. 
Jistě každý z nás má doma fotografie jak jeho dům, ulice, pole či zahrada vypadala dříve a nyní. 
Nevzpomínejte a netěšte se z fotografií jen se svou rodinou, ale podělte se i s námi ostatními. Naše 
nejmladší možná bude zajímat, co práce a úsilí stálo jejich rodiče, nebo prarodiče, než se stalo to, že 
dnes mohou zasednout v teple domova k televizi, počítači nebo k oblíbené knížce. 
Nastává také doba, kdy se připravujeme – spolu s přírodou  - na příchod jara, svátků jara – 
Velikonoc. Děláme velký „jarní úklid“ v domech i kolem nich, ve svých tělech (nezapomínáme na 
doplnění nejdůležitějších vitamínů a minerálů, abychom zahnali zimní spánek a překonali jarní 
únavu), ale děláme pořádek i ve svých srdcích.  Každý po svém, každý ve svém, každý sám za sebe 
a přece všichni spolu. Ano spolu, vždycky budeme ovlivňovat jeden druhého, protože žijeme teď – 
v roce 2008 – a tady – ve Vážanech nad Litavou. Jistě se nebudete zlobit, když si budu zase všímat 
raději toho, jak vše kolem voní, jak kvetou rostliny, stromy i láska. Přeji vám všem ať vás potěší 
svěží zelená barva trávy, která podporuje náš optimismus a chuť do života. Jedině s chutí do života 
a do práce si přečtete další řádky a začnete mít pocit, že i VY můžete udělat hodně pro spokojenost 
třeba jen jednoho svého spoluobčana, protože se na j e h o „problémy“ podíváte j e h o očima. 
Můžete zajít  do kostela, do knihovny, do pohostinství, můžete  třídit odpad,  přihlásit se do nějaké 
zájmové organizace nebo kroužku, můžete uklízet po svém čtyřnohém kamarádovi, zapsat dítě do 
vážanské školy, napsat článek do VH ….. můžete, chcete-li, ale nemusíte. Ale jaké potom bude to 
teď a tady?         

(Pil) 
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Šachový turnaj 
 
Šachisté ve Vážanech nad Litavou uspořádali ve čtvrtek dne 27. 12. 2007 již 12. ročník  
VÁNOČNÍHO ŠACHOVÉHO TURNAJE   pro registrované i neregistrované šachisty bez rozdílu 
věku a výkonnosti. Turnaj se konal na chovatelském středisku a zúčastnilo se ho 15 hráčů. Z toho 
bylo 13 hráčů z Vážan, 1 hráč byl z Hrušek a l hráč ze Svitav. Rozhodčím byl Ing. Miroslav Merta 
ze Slavkova. Výherci byli odměněni věcnými cenami, které věnovali sponzoři akce – OÚ Vážany 
nad Litavou, MUDr. Jan Novák, Ing. Karel Seifert, E. Novotný, P. Hégr, R. Partyka.  
 
Pořadí Jméno Body 

 1. Žabenský Jaroslav 7 
2. Lattenberg František 6 
3. Duda Jiří 5 

4.–5. Ryšánek Martin 4 
4.–5. Novotný Emil 4 

6. Novotný Luděk 4 
7. Matyáš Václav 4 
8. Nezhyba Dan 3,5 
9. Hégr Miroslav 3 
10. Zborovský Kamil 3 

  
Na účastníky letošního 13. Vánočního šachového turnaje se již teď  za všechny těší Emil Novotný. 
 
Vážanský jarmark  a  prodejní trhy drobného zvířectva a exotů 
 

 
     Tradiční vážanská burza 
 
Obecní úřad Vážany nad Litavou pořádal v neděli dne 10. 2. 2008  -   13. VÁŽANSKÝ 
JARMARK , který probíhal od 8,00 hodin do 12,00 hodin a bylo zde možno zakoupit: 
oblečení, obuv, sadbu, hnojiva, nádobí, suché květiny, knihy, hospodářské přebytky, osivo a jiné. 
Ve stejném termínu pořádala  ZO Českého svazu chovatelů Vážany nad Litavou PRODEJNÍ 
TRHY DROBNÉHO ZVÍ ŘECTVA A EXOT Ů.  Prodejní trhy probíhaly ještě v neděli 17. 2. 
2008 a 24. 2. 2008 v prostorách chovatelského zařízení a to vždy od 7,30 do 12,00 hodin. 
 
Na tyto trhy mohli občané dodat všechny druhy domácích zvířat. Mnozí návštěvníci využili 
nabídky na občerstvení v areálu chovatelského střediska. Trhů se v neděli 10. 2. 2008 zúčastnilo 

Pekelné soustředění u každé partie 
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700 návštěvníků, 17. 2. 2008 jich bylo 250 a v neděli 24. 2. 2008 jich bylo 200. Přítomné děti 
zaujala možnost povozit se na koníkovi. 
 
   Prodaná domácí zvířata a okrasné ptactvo 

10. 2. 2008 17. 2. 2008 24. 2. 2008  
Nabízeno Prodáno Nabízeno Prodáno Nabízeno Prodáno 

Králík 188 83 116 49 69 28 
Holub 126 48 88 32 67 18 
Drůbež 112 45 34 12 22 5 
Okrasné ptactvo 49 24 29 8 26 6 
Morče 8 8 - - - - 
Pes 9 8 - - - - 
Kočka 4 3 2 1 1 1 

 
V příštím VH uveřejníme další informace o ZO Českého svazu chovatelů ve Vážanech nad Litavou. 
(E.Novotný) 
 

Upozornění chovatelům a majitelům psů 
 
Obecní úřad ve Vážanech nad Litavou upozorňuje chovatele, majitele psů na obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2001. Jde hlavně o volně pobíhající psy po obci, kteří mohou způsobit zranění dětí a 
občanů. Dále dělají škody v předzahrádkách a znečišťují veřejná prostranství. Majitelé  nebo 
chovatelé mají podle této vyhlášky psí exkrementy uklidit. Chovatelé mají používat při venčení psů 
vodítka. Rovněž platí zákaz psy volně pouštět po polích a remízcích v katastru naší obce, v době 
hnízdění zvěře pernaté a kladení mláďat zvěře srstnaté. Tito psi stresují zvěř i mláďata a dělají 
značné škody. Za škodu způsobenou psem odpovídají jeho chovatelé podle občanského zákoníku. 
Děkujeme za naplňování obecně závazné vyhlášky č. 1/2001. 

(ří) 
 

Společenská kronika 
 
Jubilea: 
    
prosinec 2007  leden  únor 
 
80 let Jaroslav Tůma  70 let Ludmila Chalupová, 75 let Vítězslava Hanousková 
 70 let Jiří Svoboda 
 75 let František Audy 
 80 let Josef Hrabovský 
 85 let Josef Janoušek  
 92 let Marie Novotná 
 
Opustili nás: 
 
 27. 12. 2007 Marie Labrová ve věku 76 let 
 30.12. 2007 Anna Janečková ve věku 81 let 
 7. 1. 2008 Jiří Domín ve věku nedožit. 51 let 
 
 
 



 4 

Zpráva Policie ČR 
 
Výňatek ze zprávy Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Vážany nad Litavou v roce 2007  
 

Celkový nápad Obvodního oddělení Policie ČR Slavkov u Brna za rok 2007 činil 238 
trestných činů a 249 přestupků. 
 V průběhu roku 2007 byly v katastru obce Vážany nad Litavou spáchány čtyři trestné činy. 
Jednalo se o vloupání do objektu, úvěrový podvod, řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu 
a zanedbaní povinné výživy, přičemž u prvního uvedeného skutku spáchané trestné činnosti se 
nepodařilo do současné doby provedeným prověřováním zjistit pachatele. V porovnání s rokem 
2006, kdy v katastrálním území obce Vážany nad Litavou došlo ke spáchání pěti trestných činů, 
došlo ke snížení nápadu. 
 V roce 2007 bylo šetřeno pět přestupků. Ve dvou případech se jednalo o přestupek proti 
majetku a ve třech případech se jednalo o přestupek proti občanskému soužití, kdy u jednoho 
přestupku se do současné doby nepodařilo zjistit pachatele. Dále byly šetřeny tři přestupky 
v dopravě, kdy se jednalo o špatný technický stav vozidla. 
 Policisty nebylo zjištěno, že by se v obci zdržovaly nebo scházely závadové osoby 
(pachatelé závažné tr. činnosti, recidivisté, extremisté apod.). V obci nedochází k narušení 
veřejného pořádku, ani v době, kdy jsou zde pořádány různé společenské, sportovní a kulturní akce. 
Stav komunikací v obci je na dobré úrovni. K dopravnímu značení nejsou ze strany policie žádné 
připomínky. 

Celková bezpečností situace v obci Vážany nad Litavou je ze strany Policie ČR hodnocena 
jako dobrá. V roce 2008 bude snahou policistů nápad trestných činů a přestupků snížit. Zejména se 
bude jednat o zvýšenou preventivní činnost, tedy častější kontrolu obce v denních i nočních 
hodinách. 
 
 
Usnesení zastupitelstva obce 
 
Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.1.2008 
 
a) ZO bere na vědomí: 

- RO č. 5/2007 ze dne 31.12.2007, 
- nabídku ceny na odkup umělé vodní 

nádrže a po geometrickém zaměření a 
vyvěšení záměru obce na prodej majetku 
na úřední desce poté o prodeji rozhodne 
na nejbližším následujícím zasedání, 

- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
k 31.12.2007, 

- posunutí termínu dokončení opravy 
sociálního zařízení školy na únor 2008, 

- zápis č. 5 z finančního výboru ze dne 
21.11.2007. 

b)   ZO schvaluje:  

- RO č. 4/2007 ze dne 13.11.2007, 
- prodej pozemků parcelní číslo 644 a 

638/27 v k.ú. Vážany nad Litavou •••••• 

Kotrbovi za cenu obvyklou dle 
znaleckého posudku ve výši 104.070,- Kč. 

- prodej pozemku parc. č. 579/1 v k.ú. 
Vážany nad Litavou manželům 
Richterovým za částku 40,- Kč/m2, 

- výši příspěvků na kulturní a sportovní 
akce a pro DSO Ždánický les a Politaví 
v roce 2008, tak jak bylo navrženo. 

- zápis č. 5 z finančního výboru ze dne 
21.11.2007. 

c)   ZO souhlasí: 

- s rozdělením parcely č. 637 a 638/26 
v k.ú. Vážany nad Litavou na jednotlivé 
parcely pro stavbu garáží a následným 
vyvěšením nabídky prodeje, 

- s dokončením publikace o Vážanech nad 
Litavou, 



 5 

- se zahrnutím do rozpočtu obce na rok 
2008 náklady na provedení výše 
uvedených akcí a pořízením malotraktoru, 

- s vyvěšením záměru obce s prodejem 
pozemku parc. č. 2055 v k.ú. Vážany nad 
Litavou o výměře 8 m2, 

- ZO souhlasí s příspěvkem ČZS ve výši 
15.000 Kč. 

d)  ZO odkládá:  

- usnesení k inventuře za rok 2007 na příští 
zasedání ZO, 

- usnesení o vlastním vydání publikace o 
Vážanech nad Litavou na dobu po 
ukončení všech přípravných prací, 

- žádosti o příspěvek TJ a HZS. Před 
rozhodnutím bude svolána schůzka se 
zástupci těchto organizaci. 

e)  ZO nesouhlasí: 

- s odkupem pozemku parc. č.1699 v k.ú. 
Vážany nad Litavou, 

- s odstraněním přístřešku ve skladě 
obecního úřadu po dobu funkčnosti 
skladu, 

- s opravou zdi mezi pozemkem manž. 
Klímových a pozemkem skladu nákladem 
obce. 

f)  ZO pověřuje pana Ing. Jaroslava Řezáče  
k účasti u soudu ve věci •••••• Dvořák. 

 
Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 3.3.2008 
 
a) ZO bere na vědomí: 

- výsledek inventarizace k 31.12.2007, 
- upravený návrh rozpočtu na rok 2008 dle 

úpravy navržené starostou obce, 
- ZO bere na vědomí provedení víceprací 

stavebních úprav stávajícího sociálního 
zařízení v I. NP a ve II. NP objektu ZŠ a 
MŠ Vážany nad Litavou včetně provedení 
nové kanalizační přípojky. 

b)   ZO schvaluje:  

- rozpočet obce Vážany nad Litavou  na rok 
2008, 

- bezúplatný převod pozemku parc. č. 1906 
v k.ú Vážany nad Litavou do vlastnictví 
obce, 

- smlouvu o nájmu zemědělských pozemků 
pro Ing. Jiřího Hložka na části pozemků 
parc. č. 1033, 2114, 1451, 2083, 1077 a 
celé pozemky parc. č. 2116, 1162, 2124 
v k.ú. Vážany nad Litavou za roční 
nájemné 9.344,- Kč, 

- rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a 
MŠ Vážany nad Litavou ve výši 
95.879,60 takto: 

o do fondu odměn 50. tis. Kč, 
o do rezervního fondu 45.879,60 Kč, 

- začátky zasedání nejdříve od 18:30 hod., 
- pronájem dvou místností v budově č. 7 

pro DHS. Smlouva na pronájem bude 
sepsána na dobu určitou do konce roku a 
dále může být prodlužována vždy o jeden 
rok, 

- ponechání celkové odměny předsedům 
finančních výborů a neuvolněnému 
místostarostovi ve stávající výši, 

- příspěvek 3.000, - Kč na energie pro ZO 
ČSCH. 

c)   ZO souhlasí: 

- s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě na 
provedení stavebních úprav stávajícího 
sociálního zařízení v I. NP a ve II. NP 
objektu ZŠ a MŠ Vážany nad Litavou 
včetně provedení nové kanalizační 
přípojky, 

d) ZO nereflektuje na nabídku společnosti 
RESPONO, a.s. o  upsání nových akcií 
peněžitým vkladem.   
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                             ROZPOČET OBCE NA ROK 2008  
                     schválený na 10. zasedání ZO dn e 3.3.2008  
    
                                     Vážany nad Lita vou  
    
               PŘÍJMY  
 třída 1. - daňové p říjmy    
 (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) v Kč 
   koeficient velikosti kategorie obce 0,5881 schválený 
 1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti  967000 
 1112 daň z příjmu fyzických osob od podnikatelů  250000 
 1112 daň z příjmu fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 113400 
 1113 daň z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba 65100 
 1121 daň z příjmu právnických osob 1181600 
 1211 daň z přidané hodnoty - (DPH) 1800000 
 1337 poplatek za komunální odpad 286700 
 1341 poplatek ze psů 14300 
 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 2300 
 1347 místní poplatek - provoz automatů dle vyhlášky 20000 
 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 15000 
 1361 správní poplatky 23000 
 1511 daň z nemovitosti 446900 

   celkem 5185300 
 třída 4. - p řijaté dotace  
 4111 neinv. přijaté dotace ze SR volby 0 
 4112 neinv. přijaté dotace ze SR (státní správa) 67900 
 4134 převody z rozpočtových účtů (charita) 24300 
 4139 ostatní převody z vlastních fondů 35000 

   celkem 127200 
   celkem t řída 1. a třída 4. 5312500 
 třída 2. nedaňové p říjmy   
 1012 2131 příjmy z pronájmů pozemků 12600 
 2119 2343 příjmy z úhrad těžebního průmyslu 28000 
 2321 2111 odvádění odpadních vod 260000 
 3113 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí budova ZŠ 10000 
 3314 2111 příjmy z poplatku v obecní knihovně 100 
 3632 2111 pohřebnictví 15000 
 3633 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí plynofikace 188400 
 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 500 
 3639 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí 79700 
 3639 2324 přijaté nekapitálové příspěvky   komunální služba 15000 
 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 150000 
 3722 2111 nájem za pronajaté popelnice 1700 
 3745 2111 příjmy z poskytovaných služeb zeleň 15000 
 6171 2112 příjmy z prodeje zboží 500 
 6310 2141 příjmy z úroků 6000 

   celkem 782500 
    

   PŘÍJMY CELKEM 6095000 
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  VÝDAJE  
 1014 Zemědělství 6700 
   Doprava: 132400 
 2212 silnice 20000 
 2219 chodníky 80000 
 2221 dopravní obslužnost 32400 
   Vodní hospodá řství: 401300 
 2321 kanalizace 401300 
 3113 Školství: 1074300 
 3314 Činnosti knihovnické: 13000 
 3319 Ostatní záležitosti kultury: 4000 
   Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur. pov ěd.   
 3341 Místní rozhlas: 15000 
 3399 Záležitosti kultury, církví a sd ěl. prost ředků: 65000 
 3419 Tělovýchova a zájmová činnost: 123000 
 3429 Ostatní zájmová činnost: 34200 
 3631 Zdravotnictví: Léka řská služba první pomoci:   
 3631 Veřejné osv ětlení: 180000 
 3632 Pohřebnictví: 8000 
 3633 Plynofikace: 93400 
 2635 Územní plánování 20000 
 3639 Komunální služba a územní rozvoj: 1002700  
   Ochrana životního prost ředí: 385000 
 3721 nebezpečný odpad 10000 
 3722 komunální odpad 360000 
 3723 ostatní odpad (kontejnery) 15000 
 3745 Péče o vzhled obce a ve řejnou zele ň: 145000 
 4329 Sociální pomoc d ětem: 4000 
 5512 Požární ochrana - dobrovolná část: 85800  
 6112 Zastupitelstva obcí: 767000 
   Volby: 0 
 6115     
 6117     
   Činnost místní správy: 886600 
 6171 vlastní činnost 786700 
 6310 služby pen ěžních ústav ů 21300 
 6320 pojišt ění budov a za řízení 19300 
 6330 převody vlastním fond ům 59300 
   Všeobecná pokladna: 51300 
 2321 úroky ČOV - ČS, a.s. Prost ějov 25300 
 6171 úroky nástavba - ČS, a.s. Prost ějov 26000  
   Výdaje celkem 5497700 
   Třída 8. - financování - saldo: 597300 
 8115 změna stavu krátkodobých prost ředků 0 
 8124 splácení dlouhodobých p ůjček 597300 
   VÝDAJE CELKEM V ČETNĚ SPLÁTEK 6095000  
    
 Zpracoval: Josef Hloužek, Hana Urbanová 4.3.2008 
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Obrazem: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nepovolené parkování 

Rozmary přírody - podzim 2007 (plod a květ) 

Údržba obecní zeleně Ostatky 2008 
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Najde se nový nájemce? 
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O sýkorkách 
 
Loňská mírná zima, příhodné léto a opět letošní „nezima“. Celé toto, 
více jak rok příznivé počasí sebou nese velké riziko zvýšení výskytu 
chorob a škůdců na ovocných dřevinách, popř. i zeleniny na naších 
zahradách. V dnešní době, kdy je chemická ochrana na vysoké 
úrovni a každému dostupná, pozvolna zapomínáme na přirozené a 
nenápadné pomocníky v hubení škodlivého hmyzu. Jsou to sýkorky 
které jsou svým způsobem života vázány na stromy. Odborně se 
takovým ptákům říká arboricolní. Ze všech sýkor je nejznámější 
sýkora koňadra (Parus major). Patří mezi nejhojnější a 
nejoblíbenější, protože pohubí spousty škůdců. Je to docela pěkný, 
úhledný a hlavně čiperný, neposedný ptáček. Jako detektiv 
prohledává každou skulinku v kůře, zaschlý lístek, proklepe kdejaký 
kousek dřeva, vráží zobáček do každého otvoru. Očím koňadry 
neunikne ani sebemenší úkryt hmyzu, najde kdejakou kuklu, vajíčko, 
brouka nebo pavoučka. Koňadra váží sice jen 17 – 20 g, ale žrout je 
to pořádný. Denní dávka představuješ v létě asi 130 housenek, které tvoří 75 % její potravy. V době 
hnízdění a krmení mláďat, kterých mívá 8 – 12, spotřeba potravy mnohonásobně vzroste. A sýkora 
koňadra hnízdí 2 x ročně! Z toho vyplývá, že tato sýkorka je opravdový pomocník zahrádkáře a 
zaslouží si plné ochrany a podpory. Koňadry hnízdí v přirozených dutinách. Protože v poslední 
době neustále ubývá  starých doupných stromů, musí koňadry volit náhradní „dutiny“ . Nastěhují se 
třeba do skuliny ve zdi, kůlu v plotě, skládky kamení či cihel, pohozeného hrnce a pod. Ze všeho 
nejraději však obsahují ptačí budky. Je na nás, abychom v tomto jarním čase pomohli ptákům se 

založením rodiny vyvěšením budky. Při její výrobě musíme dbát 
několika pravidel, aby se naše práce vůbec setkala s úspěchem. 
Budek je několik typů. Například budky z dutých špalků nejlépe 
vystihují přirozené dutiny a hezky splývají s okolím, neboť je na 
nich většinou zachována kůra. Dále jsou to budky sbité z prken, 
nejlépe neohoblovaných, aby se na nich mohli ptáci dobře zachytit 
drábky. Zvláštní typy budek jsou trojúhelníkovitého tvaru, určené 
právě sýkorkám. U tohoto typu je stříška nahrazena zkosenými 
bočními stěnami. Dno má půdorys 17 x 13 cm, výška budky je 30- 
35 cm. Vletový otvor pro sýkorky má mít průměr 32 – 34 mm. V 

případě většího otvoru se nám do budky nastěhují vrabci!  Stříška by měla být širší a oplechovaná, 
aby do budky nezatékalo. Je nutné, aby jedna část budky  byla otvíratelná, k vůli čištění po 
ukončení hnízdění. Rovněž se doporučuje do dna vyvrtat 2 – 3 
malé otvory kvůli větrání. Bidélka na budce jsou nevhodná, 
protože usnadňují přístup kočkám a kunám. Při zavěšování 
budek dbáme na to, aby byl vletový otvor natočen k východu či 
jihovýchodu a aby do budky nezatékalo. Budku se snažíme 
umístit do krytu větví, nikoliv na rovné, vysoké a holé kmeny. 
Výška pro sýkory se doporučuje 2 – 5 m nad zemí. Rovněž je 
zbytečné dávat více budek na malý prostor. Každý hnízdící pár 
má svůj vlastní hnízdní a potravní revír a řevnivost mezi 
jednotlivými  páry narušuje klid hnízdění. Protože se blíží 1. 
duben, který je mezinárodně zaveden jako Den ptactva, měli bychom našim opeřeným přátelům a 
pomocníkům dát malý dárek. Získáme tím nejen zahrádkářský prospěch, ale i pramen poučení, 
radosti a příjemných chvil, které nám ptáci svou činností, milým zjevem a zpěvem poskytují.                                            

(Sft) 
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Vyhodnocení ankety ke knize o Vážanech 
 
Na základě usnesení zastupitelstva obce byla ve Vážanském hlásku 2/2007 (č. 66) vyhlášena anketa 
ke knize o Vážanech. Ke dni 14.1.2008 bylo na obecní úřad doručeno 27 anketních lístků s tímto 
výsledkem: 
Bylo vydáno 270 anketních lístků, vráceno 27 (z toho jeden k jinému tématu – černá stavba) tj. 
vyplněno 10% anketních lístků. 
Občanů, kteří se k anketě vyjádřili, bylo 54 což je 9,7 % z počtu 554 obyvatel starších 18 let 
k 31.12.2007. 36 občanů vyjádřilo souhlas s dokončením publikace a jejím následným vydáním (t.j. 
64,8 % z vyjádřivších se a 6,3 % z celkového počtu plnoletých občanů), 11 občanů vyjádřilo 
souhlas s vydáním publikace a odložením jejího vydání (21,3 % a 2,1 %), pro odložení dokončení 
publikace 3 občané (5,6 % a 0,5 %) a pro zastavení prací na publikaci 4 občané (7,4 % a 0,7 %).  
Z výše uvedeného plyne, že 47 občanů má eminentní zájem na pořízení knihy a předpokládejme i 
na její koupi. Pokud bychom počítali s dvojnásobným zájmem a případně zaokrouhleným nahoru, 
tedy 100 knih, vychází cena 1 knihy na cca 2.500,- Kč. 
Kromě vyplněných anketních lístků byly doručeny na obecní úřad i stanoviska některých občanů  
s požadavkem  na publikování ve Vážanském hlásku: 
 
Stanovisko pana Petra Hofírka:  
 
Vážený pane starosto, 
jako občan a rodák této obce odpovídám na poslední článek z našeho Vážanského hlásku (jsem 
osobně rád, že zvítězil zdravý rozum a název byl ponechán) pod názvem Anketa, pisatel neznámý.  
Otázka tam zněla, zda vydat knihu o historii obce. Odpovídám ano. Jestliže je již kniha z 65 % 
hotova a pracuje se na ní již od roku 2002, bylo by to mrháním financemi a úsilím mnohých 
obětavců a nadšenců, kteří se na této významné práci podíleli. A mělo by být ve Vašem zájmu, jako 
představitelů obce, aby tato publikace již byla dokončena.  
Pisatel píše, že finanční situace obce není příznivá. Po příchodu na radnici si nové zastupitelstvo 
odsouhlasilo platové stropy (to staré zastupitelstvo neuplatňovalo). Dále si zřídilo sociální peněžní 
fond. V obci se od roku 1990 udělal pořádný kus práce, ať už to bylo protipovodňové opatření, 
elektrifikace, plynofikace, dokončení vodovodu, vybudování čističky, získání finančních prostředků 
z evropského fondu, viz Záhumenice aj., a v neposlední řadě titul obce v roce 2005. Takže se zde 
vykonal obrovský kus práce, za což se patří představitelům obce, kteří zde působili, poděkovat. Je 
tudíž pochopitelné, že tak malá obec nemůže mít velké finanční přebytky. Pozitivní ale je, že není 
zadlužená.  
Znát historii národa, obce, to je sapientiae mater. A kdo toto poznání má, má předpoklady stát se 
dobrým představitelem a sloužit občanům a obci.  
 měsíci říjnu navštívila naši obec početná skupina obdivovatelů historie a umění z Moravského 
zemského muzea v čele s panem Mgr. Flídrem a paní Sedláčkovou. Měli zde odbornou přednášku o 
obci, ve které se nachází významná historická památka v podobě románsko-gotické stavby kostela 
sv. Bartoloměje s neméně pozoruhodným románským portálem. Závěr návštěvy – „obec se má čím 
pyšnit".  
V tomto roce si připomínáme 720. výročí první písemné zmínky o naší obci. Tato kniha mohla být 
krásným dárkem nejen místním občanům a sběratelům historie, ale také našim rodákům, kteří sem 
rádi přijíždějí a ptají se na dění v obci. Jsem jedním z těch, kteří zastávají názor, že v této fázi by již 
kniha měla být dokončena a navrhuji obecnímu zastupitelstvu to, že se chci podílet na vydání této 
knihy i finančně a bude-li nás více, snad již to pro Vás nebude zbytečné plýtvání obecními 
financemi.  
Přeji Vám milostiplné svátky vánoční. A ať všude zaznívá Gloria Inexselsis Deo a pokoj lidem 
dobré vůle.  
Petr Hofírek, Vážany nad Litavou, 2. neděle adventní 
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Stanovisko paní Hany Holubové: 
 
Vážení zastupitelé obce, 

ve Vážanském hlásku číslo 2/2007 (č. 66) byla vyhlášena anketa k dlouho očekávané knize 
o Vážanech nad Litavou, jejíž příprava probíhá již od roku 2002. 
 Dle předběžného výsledku hlasování lze usoudit, že 90 % občanů je pro dokončení 
publikace a jejího následného vydání. 
 Naši občané by knihu jistě s velikou radostí uvítali, zejména proto, že existuje pouze jediná 
ucelená brožura z roku 1983 „Vážany Linhartské v době přítomné a minulé“ autora Františka 
Bolelouckého, jež je kopií původního tisku z roku 1920. Ostatní kusé informace o naší obci 
nalezneme pouze v turistických publikacích a na internetu. 

Kronika je vedena od roku 1950. Kroniky vedené do roku 1950 nejsou k nalezení. 
Vzhledem k uváděné nákladnosti publikace je třeba oslovit příslušné orgány okresu , kraje, 

Ministerstva kultury ČR a prověřit možnost čerpání dotací z Evropské unie. Bylo by vhodné obrátit 
se na místní podnikatele s žádostí o finanční sponzorské dary, případně uspořádat veřejnou sbírku 
v obci. 

Jelikož se publikace zpracována již ve fázi 65 %, bylo by zajisté velikou chybou ji nechat 
zakonzervovat a čekat na příznivější finanční situaci. 

Věřím, že Vaše rozhodování přispěje k tomu, aby se naši občané, rodáci a příznivci historie 
mohli již brzy pyšnit ve své knihovně zbrusu novou knihou „Vážany nad Litavou – historie a 
současnost“. 

S pozdravem                                                             Hana Holubová, kronikářka   
 

Reakce starosty obce ke stanovisku pana Petra Hofírka  
 
Vážený pane Hofírku, 
jsem potěšen, že anketa zveřejněná ve Vážanském hlásku vzbudila pozornost a odpovědní lístky 
občané vyplňují a postupně nosí na obecní úřad. Jsem samozřejmě i rád, když se k anketě někdo 
vyjádří v delší písemné formě a o svoje představy se podělí veřejně. Což ve Vašem případě, kdy jste 
mě požádal o zveřejnění vašeho dopisu ve Vážanském hlásku, platí dvojnásob. Avšak jako starosta 
naší obce si neodpustím několik připomínek k Vašemu dopisu, kterým jste reagoval na anketu. 

Nejdříve však musím osvětlit jak a proč k anketě vůbec došlo. Začátkem měsíce září se 
telefonicky ohlásil pan dr. Mlateček, že se chce domluvit, jak postupovat s rozpracovanou knihou o 
Vážanech. Nevěděl jsem o čem je řeč. Bylo pro mne překvapením, že se pracuje na nějaké knize o 
Vážanech. Nové zastupitelstvo nestálo bývalému starostovi za to, aby se zmínil, že se na takovém 
díle pracuje a že z toho plynou nějaké finanční závazky. Na následující schůzce 22. září přednesl 
pan dr. Maleček možné varianty postupu. To je, že lze pokračovat na knize, knihu dokončit a vydat, 
nebo, že je možné zakonzervování již ukončených kapitol a jejich využití např. v hlásku a 
pokračovat na knize, až bude příznivější finanční situace. Každou variantu vyjádřil i v korunách. 
Tak, jak varianty přednesl on, tak byly tlumočeny zastupitelům na zastupitelstvu obce dne 
10.10.2007 a stejně tak byly uvedeny v hlásku. Přítomní zastupitelé se na svém 7. zasedání 
zastupitelstva obce jednomyslně usnesli a uložili starostovi obce, aby vyhlásil 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. Při rozhodování o postupu v případě uvedené publikace 
chtějí zastupitelé přihlédnout k většinovému stanovisku občanů. Někdo tomu říká demokracie, 
někdo tomu říká alibi (alibista), jak připsal pan Ing. Jaroslav Řezáč na anketním lístku. Já osobně se 
přikláním k první možnosti – demokracii. 

A nyní několik vět k finanční situaci obce. Přesto, že se v obci mnoho udělalo, pořád má 
obec ještě nějaké dluhy, které se musí vyrovnat. Teď nemluvím jen o dvou miliónovém finačním 
dluhu, který zbyl z minulého volebního období a který je částkou 640 tis. Kč ročně umořován. Mám 
na mysli dluhy stavebního rázu.  
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Na jednom dluhu, tj. oprava havarijního sociálního zařízení ve škole a napojení odpadních 
vod ze školy na veřejnou kanalizaci, se v těchto dnech pracuje. Náklady na to nejnutnější byly 
vyčísleny částkou 1,247 mil. Kč. Dotace od ministerstva pro místní rozvoj je ve výši 400 tis. Kč. 
Zbytek bude uhrazen z prostředků obce. Buď z toho, co se ušetří na jiných akcích, nebo se vezme 
půjčka. Tedy další zadlužení. Opět jsem pro první variantu - bez půjčky.  

Další nezbytnou stavební akcí je dokončení kanalizace. Je samozřejmě v pořádku, že se 
vybudoval kanalizační přivaděč, že se vybudovala čistírna odpadních vod, ale ještě zbývá napojit na 
tento systém část obce za hřištěm, provedení některých nových kanalizačních řadů, vybudování 
nezbytné přečerpávací stanice za hřištěm a oprava stávající přečerpávací stanice u mlýna. Na tuto 
akci v celkové hodnotě 8 mil. Kč bylo požádáno o dotaci. Dotace může být poskytnuta, ale nemusí, 
až do výše 70 % skutečných nákladů. Z těchto údajů lze sestavit jednoduchou rovnici, ze které 
vyplývá, že z obecního rozpočtu bude na kanalizaci vynaloženo minimálně 2,4 mil. Kč. Nikdo si 
snad nemůže myslet, že se to zvládne z rozpočtu běžného roku. To znamená, že obec si bude muset 
opět vypůjčit. V tomto kontextu se určitě nedá mluvit o příznivé finanční situaci.  

Velice mě překvapuje, že Vám, jako aktivnímu členovi finančního výboru, nejsou výše 
uvedené skutečnosti známy. 

Dalším trnem v oku je zřízení sociálního fondu. Tento fond není zřízen pro zastupitele, ale 
pro zaměstnance a uvolněné zastupitele (v naší obci je uvolněným zastupitelem od 1.2.2007 
starosta). Tento fond byl zřízen především s ohledem na ustanovení zákoníku práce, kdy je 
zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům stravování. Stravování je tudíž u naší obce zajištěno 
formou stravenek. Čerpání sociálního fondu využívají všichni zaměstnanci, včetně Vaší manželky. 
Řada okolních obcí tento fond zřídila již v minulosti (např. Bošovice, Otnice, Lovčičky, Milešovice 
jej mají společně), a ty, co jej doposud nemají, uvažují o jeho zřízení. Tato problematika byla 
projednávána podrobně na veřejném zasedání. Škoda, že se těchto zasedání nezúčastňujete a 
informace získáváte jen zprostředkovaně a zkreslené.  

A nyní k odměnám zastupitelů. Neuvolněnému starostovi byla odsouhlasena odměna ve výši 
tak, aby v součtu s odměnou uvolněného místostarosty byla zachována stejná výše jako u součtu 
odměn starosty a místostarosty v minulém volebním období. Tedy nikoliv platový strop. Po změně 
uvolnění, kdy se stal starosta uvolněným a místostarosta neuvolněným zastupitelem, přináleží 
starostovi odměna, která je dána nařízením vlády, a místostarostovi byla odměna odsouhlasena 
procentuálně ve stejné výši jako minulému místostarostovi podle tabulek poplatných v době 
stanovování odměn. Tedy opět žádný strop. Máte pravdu v tom, že ostatním zastupitelům, kteří jsou 
současně předsedy jednotlivých výborů, byla odsouhlasena odměna v plné výši. Předsedové výborů 
a komisí minulého zastupitelstva měli přiznánu odměnu ve výši 87 % platového stropu. 
Nečerpaných 13 % představovalo částku 110,- Kč měsíčně na jednoho předsedu. Rozhodně však 
v úhrnu ušetřených 6.600 Kč za rok nemělo podstatnější vliv na rozpočet obce. 

Od roku 1990 se opravdu v naší obci vykonal obrovský kus práce. Jen se mi zdá, že 
prezentace toho, co bylo a nebylo uděláno, je již obehranou písničkou. Promiňte mi malou ironii. 
Jak často, případně kolikrát, je třeba poděkovat, aby byly všechny zásluhy patřičně doceněny? 

Obecní akce vyčíslitelné finančně byly stále vyzdvihovány, zatím co činnost jednotlivých 
zájmových organizací byla přehlížena. Co pro obec a pohodu jejich občanů jednotlivé zájmové 
organizace udělaly se proto nikde nedovíte. Od pořádání každoročních tradičních akcí jako jsou 
ostatky, babské hody, tradiční hody, dětský karneval, přes výsadbu stromů, udržování zeleně až po 
sportovní turnaje v nohejbale a ve fotbale a řada dalších aktivit.  

Kolik hodin dobrovolné práce bylo věnováno mládeži nelze spočítat. Nejen znalost historie  
je součástí vývoje mladého člověka, ale především podílení se na jeho výchově (mimo rodinu) 
výrazně ovlivní jeho charakter a smysl pro fair play, což například sport vytváří v první řadě.  
 Znalost historie nespočívá v tom, zda bude či nebude vydána kniha o Vážanech. Publikací, 
ve kterých je popisována i historie Vážan, již existuje několik a jsou i v naší knihovně. Bohužel to 
nejsou ty knihy, které by byly středem zájmu čitatelů. Jen obava, aby nová kniha neměla stejný 
osud, mě vedla k uskutečnění ankety, aby byl zmapován zájem občanů o její koupi.  
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Dále píšete o návštěvě obdivovatelů historie a umění z Moravského zemského muzea, která 
konstatovala, že se máme čím pyšnit. Opravdu máme. Nejen historickým kostelem, ale také 
moderní čistírnou odpadních vod, úpravou zeleně uvnitř i vně obce a taky třeba sportovním 
areálem. Kolik obětavců a nadšenců se podílelo na jeho výstavbě, jehož hodnota byla dle 
znaleckého posudku vyčíslena na 4,8 mil. Kč a kde bylo odpracováno přes 10 000 hod. dobrovolné 
práce, se taktéž nikde nedočtete. 

Tak tedy závěrem. Já osobně jsem pro dokončení knihy, ale s jejím vydáním bych opravdu 
počkal na příznivější dobu. Musím ale podotknout, že o vydání či nevydání knihy nebudu 
rozhodovat sám, ale rozhodne o tom celé zastupitelstvo, které jistě přihlédne k většinovému názoru 
občanů. 

A ještě jeden malý dovětek. Nás ve škole zase učili, že matkou moudrosti (sapientiae mater) 
je opakování. Proto jsem si dovolil celou tuto problematiku, již poněkolikáté, zopakovat a uvést 
Vaše některé nepřesné a zavádějící informace na pravou míru.  

Pokoj lidem dobré vůle přeji i já. 
Josef Hloužek, starosta obce, 3. neděle adventní. 
 

Jaro je tady 
 
 Počasí se otepluje a zanedlouho tu máme Velikonoce. Je tedy čas abychom odstranili 
stopy po zimě a připravili naše zahrádky na nadcházející jarní období. Je tedy na čase odstranit ze 
zahrádek všechnu suchou trávu, případně dávno už odkvetlé kytky. Měli bychom se snažit, aby naše 
předzahrádky byly tou co možno nejpěknější vizitkou našeho domu a chloubou obce. Naše 
předzahrádka by neměla sloužit jako skladiště suti a jiného stavebního materiálu a odpadu. Tento by 
měl patřit buď do sběrného dvorku nebo na váš dvorek! Uvítejme proto nastávající jaro upravenými 
zahrádkami! 
 Na procházce obcí je možno vidět, že někteří občané zakrývají kanalizační kryty koberci a 
různými rohožkami. Jde o nepochopitelný čin a potenciálně velmi nebezpečný. V případě náhlých 
dešťů tyto otvory do kanalizace slouží jako odvod přívalové vody do kanalizace. Blokací si tak 

občané zajišťují potenciální záplavu sklepů nebo jejich 
obydlí. Měli byste proto zajistit, aby kanalizační otvory 
ve vašem okolí byly bez krytů, aby mohly sloužit účelu, 
pro který byly zbudovány! 
 Na procházce kolem obecního poldru jste si 
mohli všimnout, že nějaký vandal usekl už poměrně 
urostlý smrček vysazený obcí. Je smutné, že k takové 
akci vůbec dochází. A měli bychom si uvědomit, že 
obec vynakládá nemalé částky na její zkrášlení a že tyto 
peníze jdou přece z našich daní! Obecní výsadba patří 
přece nám všem a když ji nevylepšíme, neměli bychom 
ji alespoň ničit! 

(are) 
 

Dramatický kroužek 
 
Také máte pocit, že vaše dítě je pohybově nadané, rádo se předvádí a umí nepřeberné množství 
básniček, písniček a pohádek? Nebylo by škoda, kdyby se takto nadané dítě předvádělo jen ve škole 
nebo školce?  
Budeme rádi, když se přihlásíte do kroužku, který by měl užitečně vyplnit volný čas vážanských 
dětí. Zájemci se mohou přihlásit ve středu  26. 3. 2008 v zasedací místnosti na OÚ ve Vážanech nad 
Litavou od 16:30 hodin, kde se dozví další potřebné informace.  
Na spolupráci s rodiči i dětmi se těší Hana Paseková a Ludmila Gorecki.                                   (Gor) 

Zahrádkáři 
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Výzva 
 
Organizacím: 
Chcete se pochlubit svou činností za uplynulé 
období, nebo nějakou mimořádnou akcí, 
kterou vaše organizace pořádala? Chcete nás 
seznámit s plány na tento rok?  
Budeme rádi, když se ozvete, abychom mohli 
informovat i ostatní občany, které vaše 
činnost jistě zajímá, případně by chtěli 
vstoupit do vaší organizace a neví jak na to. 
  
Občanům: 
V případě, že máte nějaké starší fotografie a i 
ty novější, které dokumentují změnu vaší 
ulice, či domu, prosíme o zapůjčení, abychom 
je mohli uveřejnit v příštím VH.               (Pil) 

Knihovna 
 
Od února je novou knihovnicí paní Alena 
Zobačová. V knihovně je otevřeno 1x za 14 
dnů, vždy ve středu v sudém týdnu od 17:00 
do 18:00 hodin. V březnu to bylo 19. Paní 
Zobačová se těší na Váš zájem.  

 

Anketa 
 
A opět tu máme další anketu. Tentokráte na téma stromy na hřbitově. 
 

Mezi chloubu naší vesnice patří v neposlední řadě i místní hřbitov. Je upravený a zalitý 
v zeleni krásných stromů. A to je právě předmět diskuze. Někteří občané, majitelé náhrobků, mají 
obavy, aby se, v poslední době stále se opakujících větrných bouřích, některý ze stromů nezlomil či 
nevyvrátil a nezpůsobil tak škody na zdraví, životě nebo na náhrobcích. Ptají se: kdo to pak zaplatí? 
Obecně vzato, každé zeleně, která se odstraní je veliká škoda. Na stromy na zdejším hřbitově jsme 
si všichni zvykli jako na park, doplněný malými kvetoucími zahrádkami. Je to krásné a tiché místo, 
kde v létě se dá ukrýt do stínu stromů, které celoročně částečně chrání právě před velkými větry.  

Někdy si zajděte hned po východu slunce na hřbitov. Celý se třpytí v ranní rose, ptáci 
zpívají své ranní písně a při troše štěstí spatříme i veverku, jak se prohání v korunách stromů a 

skáče z větve na větev. 
 Bohužel riziko vyvrácení stromů tu je. Jak je 
velké však zastupitelé (potažmo výbor životního 
prostředí) nedokáží posoudit, protože nejsou odborníky 
na stromy. Z tohoto důvodu byla oslovena Ing. Věra 
Kouřilová z Brna, která se posuzováním stromů profesně 
zabývá, a ta stav stromů na hřbitově posoudí a doporučí 
další postup.  
 Než však tak učiní, bylo by dobré znát názor 
občanů na tuto problematiku. Proto je tu nová anketa 
s jednoduchou otázkou: ponechat či odstranit?  A mohou 
navazovat další otázky: Je smrk vhodným stromem 
v obci jižní Moravy? nebo: Jsou listnaté stromy 
vhodnější i když vyprodukují velké množství spadaného 
listí na podzim? a třeba ještě: Je hřbitov bez stromů tím 
správným řešením?  Prostě našlo by se ještě otazníků.  
 Pokud máte zájem či potřebu se k dané 
problematice vyjádřit, učiňte tak na přiloženém anketním 
lístku. Předem děkujeme za každý názor.  

(hlo) 
Smrky na hřbitově 

Interiér obecní knihovny 
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Taneční kurz 
 
 

Tanečníci v rytmu cha-cha 
 
V minulém VH jsme vás informovali o tom, že bude probíhat od 23. ledna 2008 ve Vážanech nad 
Litavou taneční kurz. Z fotografie je vidět, že taneční probíhají v přátelské atmosféře, ke které 
napomáhá i příjemné prostředí našeho Pohostinství i vstřícnost a pochopení tanečních mistrů.  
 
Ze školních sešitů 
 
Byli jsme v planetáriu 
 
 Tak konečně přišel dlouho očekávaný výlet do planetária. Ve Vážanech jsme nastoupili do 
autobusu, který nás přivezl do Křenovic k vlakovému nádraží. Tam jsme nasedli do vlaku a jeli až 
do Brna, kde jsme z nádraží šli ulicemi okolo kašny, až na zastávku tramvaje č. 4. Ta nás přivezla 
pod kopec, který jsme museli vyšlapat sami. Najednou před námi stálo pět kulatých domů, to bylo 
planetárium. Vešli jsme do tmavé místnosti a čekali na promítání. Název programu byl Hvězdářská 
abeceda. Promítali nám hvězdy a planety a paní o nich vyprávěla. Bylo to velmi zajímavé, byla 
jsem ráda, že se dovím tolik věcí o obloze. Cesta zpět domů byla stejná, ale chtělo se mi spát, tak 
jsem se už těšila na Vážany. Exkurze se mi moc líbila a ráda bych se někdy do hvězdárny vrátila. 

(Pavla Kunderová – 3. tř.) 
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