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Úvodník
Vážení spoluobčané,
tentokrát trvalo poněkud déle než jsme se opět setkali na stránkách našeho VÁŽANSKÉHO HLÁSKU.
Prázdniny, tradiční hody i zahájení nového školního roku se stalo minulostí. Také při jízdě nově opravenou silnicí si
už nikdo nevzpomene, jak nás trápila prašnost a jiná omezení v průběhu opravy.
Možná, že vás VH zastihl při pečení cukroví, při vánočním úklidu nebo při výběru dárků svým nejbližším.
Činností, které se dají dělat v tomto předvánočním čase, je opravdu hodně. Někdo své zvyky po léta nezměnil. Jiný
hledá každý rok jinou aktivitu. A teď se mi vkrádá do mysli otázka: „Jak se vám líbilo letošní zahájení adventu? Něco
nového a krásného, že?“ Mnozí z nás ani netušili, kolik pěkných věcí - s vánoční tématikou - dovedou udělat malí i
větší školáci. Fotografie najdete na www.politavi.cz/vazany/index.html v rubrice fotogalerie
Ať už byl letošní rok jakýkoli, do jeho konce zbývá jen pár dnů. Často bývají poslední dny v roce zdrojem slibů
co budeme a nebudeme dělat, jak se zlepšíme, co všechno stihneme a jak se budeme mít lépe. Nevím, jestli se
budeme mít v příštím roce lépe nebo ne, ale určitě se zase budeme mít jinak. A tak vám všem přejeme, aby to jinak
bylo pro všechny jen a jen lépe.
(pil)

Společenská kronika
Jubilea:
červenec
70 let
Miroslav Moškvan
Vladimíra Ševčíková
75 let
Jindřiška Budíková
86 let
Jan Novotný
87 let
Anna Šubrtová

srpen
75 let Václav Matyáš
85 let Jindřiška Ondrušová

listopad
75 let
Jan Dostal
85 let
Růžena Dvořáková

prosinec
75 let Jana Šoustalová
85 let Vladimír Kučera
87 let Marie Fuksová

září
75 let Lýdie Lelitovská
85 let Václav Gottwald
88 let Františka Mertová

Opustili nás:
Anna Bartáková ve věku 53 let
Marie Kotrbová ve věku 82 let
Vítězslav Babušík ve věku 83 let
Marie Gotttwaldová ve věku 81 let
Václav Gottwald ve věku 85 let

Taneční
Tak jako v letošním roce, tak i začátkem roku následujícího by bylo možno uspořádat taneční. Samozřejmě pod
jednou podmínkou: že bude dostatek zájemců. Předpokladem pro zahájení je alespoň 15 tanečních párů. Od počtu
párů se pak odvíjí i cena tanečního kurzu. Určitý zájem je již signalizován. Je však třeba svůj zájem projevit
písemnou formou, ať už na papíře nebo elektronickou poštou. Přihlášky budou přijímány do úterý 6. ledna 2009 na
obecním úřadě na adrese Vážany nad Litavou č.p. 125 (stačí i vhodit do schránky na dveřích) nebo elektronicky na
adrese www.ouvazanynadlit@politavi.cz.
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Zhodnocení roku 2008
Investice:
V lednu letošního roku byla dokončena oprava sociálního zařízení základní a mateřské školy. Celkové náklady
na opravu byly ve výši 1.436 tis. Kč. Dotace získaná na tuto akci za zelenou stuhu byla ve výši 400 tis. Kč.
Z vlastních zdrojů bylo uhrazeno 547 tis. z loňského rozpočtu a 489 tis. bylo uhrazeno z rozpočtu letošního roku.
V loňském roce jsme požádali ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace ve výši 6 mil. Kč na opravu
kanalizace. Ministerstvo naši žádost nevyhovělo, a proto jsme v červenci letošního roku požádali o dotaci Krajský
úřad Jm. kraje. Krajský úřad nám schválil dotaci ve výši 6,1 mil. Kč. Na základě přiznání dotace bylo vypsáno
prostřednictvím ENVI agentury Olomouc výběrové řízení na dodavatele stavby. Výběrovou komisí byla vybrána
společnost TRASKO, a.s., Vyškov. Jako dodavatele stavby pak tuto společnost schválilo zastupitelstvo obce na svém
17. zasedání. Po uzavření smlouvy s dodavatelem bude uzavřena smlouva s krajským úřadem na poskytnutí dotace.
Práce na opravě kanalizace by se mohly rozeběhnout ještě v letošním roce, pokud počasí dovolí. Pravděpodobnější
zahájení prací je však v začátku příštího roku. Oprava se bude týkat kanalizačního řadu od kostela po RD manž.
Střížových, kanalizačních řadů v ulici pod mezí od RD manž. Hoffmanových po trnkárnu, nových kanalizačních řadů
od RD paní Jeřábkové po ČOV, od RD manž. Loubalových po most přes Litavu, v ulici „na rybníku“ od RD manž.
Hrabovských po RD manž. Žampachových a od kanalizace v zahradě v užívání manž. Drkalových po zahradu manž.
Michálkových. Součástí stavby bude vybudování nové přečerpávací stanice za hřištěm (pro přečerpání odpadních vod
přes potok) a generální oprava přečerpávací stanice u garáží u mlýna. Celá stavba by měla být hotova do konce roku
2009.
Obec Vážany nad Litavou se v loňském roce potýkala s nedostatkem techniky pro údržbu zeleně, chodníků a
dalších zpevněných či nezpevněných ploch. Z tohoto důvodu byl v letošním roce zakoupen malotraktor s různými
pracovními doplňky, a to nakladačem, mulčovačem, sněhovou radlicí, zametacím kartáčem a rozmetadlem sypkých
hmot. Zateplená kabina pak dovolí provádět práce za každého počasí. Doposud užívané nářadí se při údržbě
osvědčilo. Zvláště pak čelní nakladač byl velikým přínosem pro zabezpečení drobných zemních prací. Nastávající
zima pak prověří správnost či nesprávnost rozhodnutí zakoupení nářadí na zimní údržbu. Celá výbava včetně
malotraktoru byla pořízena za 485 tis. Kč.
Další investicí bylo vybudování dětského hřiště. Na základě nabídky TJ Vážany nad Litavou na poskytnutí
pozemku pro dětské hřiště byla oslovena firma ALESTRA z Kuřimi, která zařízení dětského hřiště dodala v krátkém
termínu za velice příznivou cenu. Ale i tak cena celé dodávky přesáhla 175 tis. Kč. Dopadové plochy byly
vybudovány vlastními silami pracovníky obce. Teď jen nezbývá doufat, že děti si budou tohoto hřiště vážit a sami
nedopustí, aby zařízení bylo nějakým způsobem ničeno.
V průběhu roku byly opraveny či vyměněny reproduktory veřejného rozhlasu před Krejčířovým,
Nakládalovým, u hřiště, na ulici k polní cestě ke Slavkovu, 2 reproduktory proti RD Škraňkových. Průběžně jsou
prováděny opravy veřejného osvětlení. Původní nainstalované světla již postupně dosluhují a postupně jsou
nahrazovány světly novými, méně náročnými na spotřebu elektrické energie .

Provedené práce vlastními silami:
V letošním roce bylo provedeno nové oplocení školního dětského hřiště, opraveny houpačky a prolézačka. Byla
provedena oprava chodníků před pekárnou, včetně plochy pro kontejnery, před RD paní Kostihové, před RD paní
Bukáčkové (dříve RD Mastných), před RD manž. Jochmanových (dříve Kudovo), vybudován nový chodník před RD
manž. Šimoníkových. Byla vybudována zpevněná plocha a osazení odpočívadla pro cyklisty u poldru. Bylo
provedeno vyčištění a nátěry autobusových zastávek, nátěr zábradlí u zástavky u mlýna a nátěr bran hřbitova, během
zimy jsou prováděny opravy a nátěry laviček. Plánované vybudování nového chodníku od RD paní Cikánkové se z
důvodu opravy krajské silnice nepodařilo uskutečnit. Tato akce se přesune do plánu na příští rok
Pracovníci obce rovněž provedli výsadbu stromků kolem poldru, nově dosadbu v lesíčku (vedle drůbežárny)
včetně následného pravidelného zalévání, provedli vyklestění náletových dřevin levého břehu potoka u hřiště, za
garážemi u mlýna, před koupalištěm pro nově vyjetou polní cestu z uličky. Na mezi pod kostelem vykáceli několik
již nemocných ovocných stromů, vykáceli a upravili tuje na hřbitově, vykáceli poškozený smrk před RD Muchových.
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Během celého roku je pravidelně prováděno sečení trávy. Dle pasportu zelených ploch je plocha k sečení 111
tis. m2. Z toho je nasmlouváno 41 tis. m2 k sečení organizacemi a zbytek 70 tis m2 se provádí vlastními silami. Dále
je pravidelně prováděn úklid zastávek, hřbitova a přilehlého okolí, podzimní vyhrabávání listí.

Finance:
Rozpočet obce byl koncipován jako vyrovnaný, kde příjem a výdaje byly plánovány ve výši 6.095 tis. Kč. Díky
vyšším daňovým příjmům a díky prodeji pozemků, především v „JZD“, byl rozpočet upraven ke konci III. Q na
6.241 tis. Kč-.
(hlo)

Výdaje za 3 čtvrtletí tohoto roku jsou uvedeny v následující tabulce:
VÝDAJE ROKU 2008:
1014 Zemědělství
Doprava:
2212 silnice
2219 chodníky
2221 dopravní obslužnost
Vodní hospodářství:
2321 kanalizace
3113 Školství:
3314 Činnosti knihovnické:
3326 Ostatní záležitosti kultury:
3341 Místní rozhlas:
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. postředků:
3419 Tělovýchova a zájmová činnost:
3429 Ostatní zájmová činnost:
3631 Veřejné osvětlení:
3632 Pohřebnictví:
3633 Plynofikace:
2635 Územní plánování
3639 Komunální služba a územní rozvoj:
Ochrana životního prostředí:
3721 nebezpečný odpad
3722 komunální odpad
3723 ostatní odpad (kontejnery)
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:
4329 Sociální pomoc dětem:
5512 Požární ochrana - dobrovolná část:
6112 Zastupitelstva obcí:
6115 Volby:
Činnost místní správy:
6171 vlastní činnost
6310 služby peněžních ústavů
6320 pojištění budov a zařízení
6330 převody vlastním fondům
Všeobecná pokladna:
2321 úroky ČOV - ČS, a.s. Prostějov
6171 úroky nástavba - ČS, a.s. Prostějov
Ostatní činnost j. n.
Výdaje celkem
Třída 8. - financování - saldo:
8124 splácení dlouhodobých půjček
VÝDAJE CELKEM VČETNĚ SPLÁTEK

schválený upravený
rozpočet
rozpočet
6700
132400
20000
80000
32400
401300
401300
1074300
13000
4000
15000
65000
123000
34200
180000
8000
93400
20000
1002700
385000
10000
360000
15000
145000
4000
85800
767000
0
886600
786700
21300
19300
59300
51300
25300
26000
51300
5497700
597300
597300
6095000

6700
132400
20000
80000
32400
516600
516600
957000
13000
4000
28600
65000
123000
34200
200600
31000
93400
20000
1052200
385000
10000
360000
15000
148100
4000
85800
767000
30000
894600
792700
21300
19300
61300
51300
25300
26000
51300
5643500
597300
597300
6240800

výsledek
za 3 Q
3570,00
49110,00
0,00
16710,00
32400,00
471305,50
471305,50
845465,25
4143,00
483,00
17378,00
10957,20
68000,00
7600,00
171625,00
23730,80
93432,00
5000,00
759506,08
305527,60
5640,70
295250,50
4636,40
46873,20
0,00
40556,00
528704,30
0,00
672303,70
598695,70
17201,00
19255,00
37152,00
28463,50
10447,40
18016,10
28463,50
4153734,13
190000,00
190000,00
4343734,13

plnění
návrhu
53,28
37,09
0,00
20,89
100,00
117,44
117,44
78,70
31,87
12,08
115,85
16,86
55,28
22,22
95,35
296,64
100,03
25,00
75,75
79,36
56,41
82,01
30,91
32,33
0,00
47,27
68,93
0,00
75,83
76,10
80,76
99,77
62,65
55,48
41,29
69,29
55,48
75,55
31,81
31,81
71,27

plnění
upr. rozp.
53,28
37,09
0,00
20,89
100,00
91,23
91,23
88,35
31,87
12,08
60,76
16,86
55,28
22,22
85,56
76,55
100,03
25,00
72,18
79,36
56,41
82,01
30,91
31,65
0,00
47,27
68,93
0,00
75,15
75,53
80,76
99,77
60,61
55,48
41,29
69,29
55,48
73,60
31,81
31,81
69,60
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Usnesení zastupitelstva obce
společnosti Agria, a.s., Nížkovice, za obvyklou
cenu nájmů,

Usnesení 14. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze
dne 20.8.2008
a) ZO bere na vědomí:
-

RO č. 4/2008 ze dne 24.7.2008 a RO 5/2008 ze dne
14.8.2008,

-

ZO bere na vědomí závěrečný účet obce Vážany
nad Litavou za rok 2007.

b) ZO schvaluje:
-

RO č. 4/2008 ze dne 24.7.2008 a RO 5/2008 ze dne
14.8.2008,

-

výsledek hospodaření obce za rok 2007,

-

celkový závěrečný účet obce za rok 2007 bez
výhrady,

-

bezúplatný převod pozemku parc. č. 1904 v k.ú
Vážany nad Litavou do vlastnictví obce.

c) ZO souhlasí:
-

-

-

s odkupem pozemků parc. č. 486/2, 488/2, 490/2,
492/3, 492/4, 494/3, 494/4, 496/2, 498/2, 500/2,
502/2, 504/2, 506/2, 508/2, 510/2, 2073/2 a části
pozemku 488/3 za cenu 40,- Kč/m2 a pozemku
parc. č. 490/3 za cenu 200,- Kč/m2,
s prodejem pozemku parc. č. 488/3 a části
pozemku parc. č. 486/3 po zapsání vlastnictví
těchto pozemků obci na katastrálním úřadě a
standardním projednání panu •••••• Hoffmanovi za
částku 35,- Kč/m2,
se směnou pozemků parc. č. 484/5, 486/2, 486/3,
1783, 1784, 638/28 a částí pozemků 488/2, 488/3 a
1785,

-

s prodejem části pozemku 1785 o výměře 405 m2
panu •••••• Brumlovi za částku 40,- Kč/m2,

-

s prodejem pozemku parc. č. 638/29 •••••• a ••••••
Matyášovým, 638/30 •••••• Oujezdskému, 638/31
•••••• Vykoukalovi, 638/32 •••••• Štěpánkovi,
638/33 •••••• Synkovi, 638/34 •••••• Eliášové,
638/35 •••••• a •••••• Divišovým za cenu 4.500,Kč za jednotlivou parcelu,

-

s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na
pozemky parc. č. 1853 a 1856 se společností TML
INTERNATIONAL CORPORATION, organizační
složka. Vlastní prodej bude uskutečněn po
dokončení plánovaných a řádně schválených
staveb dle projektů, které budou předloženy ZO k
posouzení.

-

se stavbou – vyvýšení polní cesty na pozemku
parc. č. 2109 do úrovně nově budovaného
parkoviště s uložením potrubí pro odvodnění výše
položených pozemků a se zpevněním povrchu
polní cesty při dodržení standardního stavebního
řízení,

-

s vyvěšení záměru na prodej pozemků parc. č.
640/4 a 640/3 a dalším standardním postupem pro
prodej pozemků.

-

s předloženým rozpočtem sociálního fondu a fondu
na charitu,

-

s umístěním mobilní plakátovací plochy před
školou ve Vážanech nad Litavou tak, aby nebyla
překážkou v komunikacích.

d) ZO odkládá:
-

žádost pana •••••• Vykoukala o odkup části
pozemku parc. č. 638/12 do doby vyhotovení
oddělujícího geometrického plánu a ukončení
nájemní smlouvy tohoto pozemku se společností
Agria, a.s., popřípadě uzavření dohody o vyjmutí
předmětného pozemku z nájemní smlouvy,

-

žádost společnosti Agria, a.s. na odkup pozemků
ve středisku ve Vážanech nad Litavou do doby
vyhotovení geometrického plánu na rozdělení
pozemku 638/12,

-

žádost pana •••••• Dostála na odkup pozemků ve
středisku ve Vážanech nad Litavou do doby
vyhotovení geometrického plánu na rozdělení
pozemku 638/12.

e) ZO pověřuje:

-

se směnou pozemku parc. č. 638/28 za část
pozemku parc. č. 488/3 tak, jak bylo odsouhlaseno
v bodě 6. tohoto zápisu,

-

starostu obce k jednáním vedoucím k převedení
pozemků parc. č. 1703, 1704, 1705, 1706 a 2155
v k.ú. Vážany nad Litavou do vlastnictví obce.

-

aby smlouvy pro prodej výše uvedených pozemku
pro garáže mohly být rozšířeny na manželské páry
v případě souhlasu žadatele,

-

starostu obce k zajištění
v termínu 14.10.2008

-

s pronájmem pozemků 2084, 2106 a část pozemků
parc. č. 1451 (3396 m2) a 2142 (3494 m2)

sbírky

do

vagónu

f) ZO deklaruje podporu organizátorů sbírky jak
finanční, tak i „Materiální sbírky do vagónu“.
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-

s
výstavbou fotovoltaické
katastrálním území obce.

elektrárny

na

Usnesení 15. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze
dne 24.9.2008

e) ZO odkládá:

a) ZO bere na vědomí:

-

usnesení o prodeji pozemku parc. č. 638/12, ostatní
plocha, manipulační plocha, do doby předložení
geometrického plánu, kterým bude pozemek
rozdělen pro jednotlivé zájemce,

-

žádost pana •••••• Moškvana do doby předložení
geometrického plánu pro rozdělení pozemku parc.
č. 638/23 s umožněním přístupu do dřevokolny.

-

usnesení o prodeji pozemku parc. č. 470/3 na příští
zasedání ZO.

-

RO č. 6/2008 ze dne 23.9.2008,

-

zápis č. 9 z finančního výboru obce s výhradou.

b) ZO schvaluje:
-

RO č. 6/2008 ze dne 23.9.2008,

-

na základě ust. § 47, odst. 5) zákona č. 183/2006
Sb. schvaluje zadání změny č. 1 územního plánu
obce Vážany nad Litavou včetně přílohy č. 1 vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek
k projednávanému zadání změny č. 1 územního
plánu obce Vážany nad Litavou,

-

-

-

-

prodej pozemků parc. č. 638/17, 638/25, ostatní
plocha, manipulační plocha, za cenu 30,- Kč/m2,
638/16, 639, 641/1, 642, 643, 646, 647/2, vše
zastavěná plocha a nádvoří za cenu 50,- Kč/m2
společnosti Agria, a.s., Nížkovice
prodej pozemku parc. č. 640/3 a 640/4, zastavěná
plocha a nádvoří, panu •••••• Hložkovi, Vážany
nad Litavou č.p. •••, za cenu 50,- Kč/m2,
prodej pozemku parc. č. 645, zastavěná plocha a
nádvoří, panu •••••• Dostálovi, Vážany nad Litavou
č.p. 183, za cenu 50,- Kč/m2.
umístění a výstavbu dětského hřiště na pozemku
parc. č. 2077 a jeho financování z prostředků
ušetřených v loňském roce.

f) ZO ukládá:
předsedovi finančního výboru při provádění finanční
kontroly a následném provedení zápisu postupovat
důsledně dle § 119 odst. (4) a (5) zákona 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů; zápisy
provedeny jinou formou nebudou v ZO projednávány.
Usnesení 16. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze
dne 29.10.2008
a) ZO bere na vědomí:
-

dodatek k RO č. 6/2008 ze dne 23.9.2008,

-

rozbor hospodaření obce za 3 čtvrtletí 2008.

b) ZO schvaluje:
-

dodatek k RO č. 6/2008 ze dne 23.9.2008,

-

prodej pozemku parc. č. 645, zastavěná plocha a
nádvoří, rovným dílem pro pana •••••• Dostála,
Vážany nad Litavou •••, pana •••••• Matyáše,
Vážany nad Litavou č.p. •••a pana •••••• Holoubka,
Hrušky č.p. ••• za cenu 50,- Kč/m2.

-

prodej pozemku parc. č. 638/37 ostatní plocha,
ostatní komunikace , o výměře 2204 m2 a to 2/3
dílem pro •••••• Dostála, Vážany nad Litavou č.p.
••• a 1/3 dílem panu •••••• Matyášovi, Vážany nad
Litavou č.p. za cenu 30 Kč/m2,

-

prodej pozemku parc. č. 470/3, ostatní plocha, o
výměře 53 m2 panu •••••• Gottwaldovi, Vážany
nad Litavou č.p. ••• za cenu 40,- Kč/m2.

-

aby písemná stanoviska, připomínky námitky a
pod. delší jak 10 strojopisných řádek, které
podávající požaduje uvést v zápise, byly na obecní
úřad doručeny v elektronické podobě,

-

ZO schvaluje výzvu k předložení nabídky
k veřejné zakázce na provedení stavebních prací
dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění.

c) ZO souhlasí:
-

s uzavřením dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě
o výkonu přenesené působnosti podle zákona č.
200/1990 Sb.,

-

s příspěvkem 13.000,- Kč v roce 2009 na provoz
Charitní pečovatelské služby,

-

s odkupem 5 kalendářů od TJ zrakově postižených
ZORA PRAHA za celkovou částku 300,- Kč
z charitativního fondu obce.

-

s nákupem přídavných zařízení k malotraktoru, a to
kabiny, radlice, rozmetadla, kartáče s bednou,

-

s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 2155
v katastrální území Vážany nad Litavou na Obec
Vážany nad Litavou,

-

s převedením části dotace schválené ZO na
přípravná utkání, pronájem sportovišť a dopravné
na utkání na dotaci na dokončení tribuny v částce
4.384 Kč.

d) ZO nesouhlasí:

c) ZO souhlasí:

Vážanský hlásek 3/2008 (č. 69) ____________________________________________________________________7
-

se stavbou „Zázemí areálu sportoviště Vážany nad
Litavou“ – dočasná stavba dle návrhu Ing. Luďka
Matyáše z října 2008, i

-

se stavbou protivětrného valu dle návrhu Ing.
Luďka Matyáše ze září 2008 i na pozemku parc. č.
1853 ve vlastnictví obce,

-

s vyvěšením záměru obce směnit pozemky parc. č.
536/5 za pozemky p.č. 1013/1 a 1013/2 a za
současného zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 1014 ve prospěch obce v souvislosti
s výstavbou kanalizace

-

s rozdělením pozemku parc. č. 538/5 v k.ú. Vážany
nad Litavou dle geometrického plánu 435104/2008,

-

s vyvěšením záměru obce směnit pozemky parc. č.
2139 a 2140 ve vlastnictví manž. Smetanových za
pozemek parc. č. 538/12 (oddělen z pozemku parc.
č. 538/5) ve vlastnictví obce.

-

se zadáním projektu hřiště s umělým povrchem.

-

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě obecní
hospody. Jako nájemce by byla uvedena ••••••
Drápalová, Hrušky č.p. •••.

-

na základě doporučení hodnotící komise, jako
dodavatele stavby „Vážany nad Litavou – II. etapa
kanalizace“ firmu TRASKO a.s., Na Nouzce
487/8, Vyškov,

-

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na
dodavatele stavby „Vážany nad Litavou – II. etapa
kanalizace“

-

uzavření Smlouvy o úvěru č. 289766479 ve znění
návrhu České spořitelny, a.s., Praha, ve výši 2.500
tis. Kč.

c) ZO souhlasí:
-

se směnou pozemku parc. č. 536/5 ve vlastnictví
manž. Smetanových za pozemky p.č. 1013/1 a
1013/2 ve vlastnictví obce za současného zřízení
věcného břemene na pozemku parc. č. 1014 ve
prospěch obce v souvislosti s výstavbou kanalizace

-

se směnou pozemků parc. č. 2139 a 2140 ve
vlastnictví manž. Smetanových za pozemek parc.
č. 538/12 (oddělen z pozemku parc. č. 538/5) ve
vlastnictví obce.

-

s pronájmem částí pozemku parc. č. 1747 v k.ú.
Vážany nad Litavou k zemědělské činnosti o
rozloze 6.588 m2 pro nájemce •••••• Hložka,
Špitálská č.p. •••, Slavkov u Brna, o rozloze 2.300
m2 pro nájemce •••••• Matyáše, Vážany nad
Litavou č.p. ••• o rozloze 1.500 m2 pro nájemce
•••••• Žouželu, Vážany nad Litavou č.p. •••, a o
rozloze 1.600 m2 pro nájemce •••••• Dostála,
Vážany nad Litavou č.p. •••, za cenu 1,50 Kč za 1
a,

d) ZO nesouhlasí:
-

s prodejem pozemku parc. č. 1853.

Usnesení 17. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze
dne 26.11.2008
a) ZO bere na vědomí:
-

zprávu výboru pro kulturu školství a zájmovou
činnost ze dne 23.11.2008.

-

s příspěvkem pro DSO ŽlaP na rok 2009 ve výši
6.480,- Kč,

-

nařízení inventarizace majetku k 31.12.2008 a
složení inventarizačních komisí.

-

s umístěním obecního znaku u zveřejněného názvu
Obce Vážany nad Litavou, jako podporovatele
činnosti TJ,
se zakoupením nové ústředny místního rozhlasu.

b) ZO schvaluje.
-

RO č. 7/2008 ze dne 24.11.2008,

-

-

výše uvedené pořadí důležitosti pozemkových
úprav,

d) ZO pověřuje starostu obce k zaslání žádosti na
Pozemkový úřad ve Vyškově o provedení PÚ dle
schváleného pořadí důležitosti společných zařízení.

-

bezúplatný převod vozidla AVIA 21 Furgon SPZ
2B0 9178 do svého vlastnictví a současně toto
vozidlo bude zapůjčeno Sboru dobrovolných
hasičů Vážany nad Litavou

e) ZO zmocňuje starostu obce k vykonávání
rozpočtových opatření v měsíci prosinci 2008 na
paragrafech a položkách.

-

rozpočtové provizorium na rok 2009,
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Jízdní řád pro rok 2009
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Jízdní řád pro rok 2009
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Vítání občánků 2008
Lucie Frýbortová
Karolína Květenská a Matěj Tůma

Děti základní a mateřské školy

Zahájení adventu
Jak ho viděly děti základní školy
4.12.08 čtvrtek. Nejprve jsme vyšli z domu. Pak
jsme přišli do školy a ve škole jsme se převlékli do
kostýmů, které jsme si navrhli. Šli jsme na zastávku,
kde jsme hráli divadlo – já jsem byla poutník. Viděli
jsme vůz s koňmi s čertem a Mikulášem i andělem. Ti
k nám přišli a rozdávali adventní kalendáře a ovoce.
Po besídce byl ohňostroj! Mateřáci prodávali dárky,
které sami vyrobili.
Byl tam velký oheň a proto nám bylo teplo. Já
jsem se byla převléci do normálního oblečení ve
školce a potkala jsem čerta! Ten šel ke mně. Já jsem

byla v rohu a maminka ho zabavila. Řekla mu, že
s ním půjde na panáka.
Marie Paseková, 3. třída
Zahájení adventu 4. prosince. Byl tam Mikuláš a
strašidelný čert a dokonce tam byl i ohňostroj. A byl
moc hezkej. A byl tam dobrý čaj, moc mi chutnal a
moc se mi líbilo to divadlo, jak jsme tam hráli. To se
mi líbilo, to bylo moc hezký. A taky se mi líbilo, jak
jsme rozdávali cukroví. Dala jsem starým paním a
mamince a Tomáškovi a tetám a Ondrovi. A strašně se
mi klepaly nohy, jak jsem viděla toho čerta.
Simona Bejrová, 3. třída
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Ve čtvrtek 4. prosince 2008 jsme zahajovali
advent. Měli jsme besídku – narození Ježíška. Bylo to
moc hezké, snad se to líbilo i ostatním lidem. Po
besídce tam přijel čert, Mikuláš a anděl. Ti dávali
dětem dárky. Pak měl Mikuláš rozsvítit vánoční
stromeček. Když se vánoční strom rozsvítil poprvé, tak
neskutečně zářil. Čerti, Mikuláš a anděl odjeli a začal
střílet ohňostroj, asi na přivítání šťastných a veselých
Vánoc. Kromě besídky se konalo moc věcí: nosili jsme
cukroví pro lidi, prodávaly se tam klobásy, svařák,
grog, čaj, kafe. Školáčci z mateřské školy prodávali u
stromečku všelijaké dárky a v malé vaně pouštěli
lodičky. Při besídce se lidé ohřívali u ohně. Snad se
tahle sláva bude konat častěji, třeba zase za rok…

Ve čtvrtek 4. prosince 2008 jsme měli se školou
předvánoční besídku. Po besídce se rozsvítil strom, byl
ohňostroj a Mikuláš také nezapomněl přijet. Děti
z mateřské školy prodávali dárečky a pouštěli lodičky.
Po stromem byly také dárky. Divadlo se jmenovalo
„Narození Ježíška“. Mikuláš, dva čerti a anděl přijeli
s koňmi. Jeden čert mě honil a já jsem se bála vrátit
zpátky.
Pavlína Střížová, 3. třída

Denisa Janštová, 3. třída

Ve čtvrtek 4., prosince jsme měli se školou
vystoupení. Hráli jsme pověst o narození Ježíška. Bylo
tam moc lidí, skoro všichni. Byl tam vánoční
stromeček, který začal překrásně modrooranžově svítit.
To byla krása! Ve čtvrtek tam byly ještě pod
stromečkem dárky, děti a jejich rodiče tam měli
prskavky. Já s maminkou jsem si dala teplý čajíček. Až
skončilo představení, přijel Mikuláš, čert, anděl a
rozzářil se ohňostroj. Anděl nám dal adventní
kalendář, v něm byly čokoládky, dostali jsme ještě
mandarinku. Také tam byl ohýnek, kde se opékaly
párky. Mateřáčci prodávali různé ozdoby, které sami
dělali a ještě jsme pouštěli na vodičce lodičky.
Eva Dudová, 3. třída

Dne 4. 12. 2008 jsme si pro hosty - tatínky a
maminky připravili divadlo o Josefovi a o Marii a
Ježíškovi. Kdysi dávno, je to více než 2000 let, se
Josef a Marie vydali na dlouhou cestu do jejich
rodných měst, protože král nařídil, že se musí spočítat
obyvatelé z nichž pocházel jeho rod. Tak Josef a Marie
se vydali do města, ale Marii moc bolely nohy. Uviděli
jeskyni a tam byl oslík a kravička, aby Marii a Josefa
pěkně zahřívali. Přes noc se jim narodil Ježíšek. O
tom se dozvěděli i pastýři a tak jeden pastýř řekl:
„Pojďte všichni do Betléma za Ježíškem!“ Tak pastýři
šli do Betléma a obdarovali Ježíška. Dozvěděli se o
tom i tři králové a také obdarovali Ježíška. Zůstali tam
celou noc. Ježíšek vyrostl a stal se z něho moudrý
muž.
Petr Procházka, žák 4. post. ročníku
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Ve čtvrtek 4. prosince 2008 se v naší vesnici
dělo něco neobvyklého. Během dopoledne bylo na
autobusové zastávce u školy rušno. Připravoval se totiž
podvečerní program. Najednou u vánočního stromu
stál stánek na občerstvení, nedaleko od něho ohniště,
připraveny byly i stolečky z mateřské školy na prodej
upomínkových dárků. Kolem jedenácté hodiny jsme
přišli my, žáci základní školy, abysme si zkusili
vánoční hru „Narození Ježíška“. A už jsme čekali na
16. hodinu – co se bude dít.

Mateřáci prodávali svoje výrobky, o které byl
mezi přítomnými velký zájem, takže za chvíli bylo
vyprodáno. Pak se začalo stmívat a my jsme konečně
předvedli to, co jsme se pracně naučili. Následoval

My, budoucí herci, jsme se převlékli do kostýmů
ve škole a v průvodu jsme spěchali na zastávku, kde
bylo překvapivě hodně lidí. Z reproduktorů jsme
slyšeli různé koledy a vánoční písničky.

příjezd Mikuláše, čertů a anděla v koňské bryčce.
Mikuláš rozsvítil vánoční strom a rozdal dětem dárky.
Čerti měli plno práce – honili zlobivé děti a některé se
pokusili dokonce odnést pryč. Najednou zhasla
všechna světla na ulici a všichni očekávali ohňostroj.
A ten taky byl krásný! Potom se lidé začali pomalu
rozcházet, ale někteří vydrželi u teplého svařáku, čaje,
grogu a klobásy o něco déle.
Protože nám přálo počasí a nezmokli jsme,
mohlo by tomu tak být i v příštím roce – moc se mi to
líbilo.
Filip Gorecki, žák 4. post. ročníku

Jak jsme si užívali zahájení adventu my dospělí?
Snědli jsme cigáry a chleba za 1.050 Kč, vypili medoviny 5 l za
250,- Kč, rumu 3 l za 534 Kč v grogu, vína 33 l za 1.155 Kč ve svařáku,
okořenili to hořčicí, kečupem, citronem, pomerančem a hřebíčkem za
118 Kč a to všechno na táckách a v kalíšcích za 451 Kč. U pultu jsme
za ty dobroty vydali 7.406 Kč. Pro děti tak zůstalo 3.848 Kč.
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Český zahrádkářský svaz ve Vážanech nad Litavou si připomněl výročí vzniku
V roce 2008 si ČZS ve Vážanech nad Litavou připomíná 60. výročí, kdy v roce 1948 byl založen
spolek pečující a zajímající se o zahrádkaření.
Kdo byl první předsedou a následujícími předsedy se mi nepodařilo zjistit. Známí jsou
předsedové až od roku 1963 do současnosti. Dovolte, abych všechny předsedy připomněl. V roce
1963 to byl pan Karel Petráš, další byli pan Josef Novotný, pan Alois Raušer, pan Václav Vrána,
pan Alois Šichtář, pan Milan Štěpánek, pan František Kamarád. Současnou předsedkyní je paní
Jarmila Černáková, která je první ženou v čele zahrádkářů. Co by ale byli předsedové, kdyby
kolem sebe neměli tým lidí nebo-li výbor. Výbor se
scházel pravidelně a navrhoval činnost organizace
v daném roce.
Zahrádkáři se pravidelně scházeli na výročních
členských schůzích, kde hodnotili právě uplynulý rok.
Zhodnotili jak se jim dařilo či nedařilo, kolik
odpracovali brigádnických hodin, zda-li zorganizovali
nějakou akci a jak hospodařili. Stalo se pravidlem, že
na výročních členských schůzích byl i blok odborných
přednášek např. o okrasných stromech, jak pěstovat
zeleninu, vinnou révu, o květinách, promítání
odborných filmů apod.
Kromě odpracovaných brigádnických hodin na zvelebení obce, jako úprava parčíku, výsadba a
údržba okrasných růží u školy, výsadba, ošetřování a stříkání ovocných stromů a keřů, pomáhali
také v místním družstvu. Ale pamatovali i na svoje zařízení. Pro občany moštovali ovoce, vařili
povidla někdo říká trnky a vykupovali ovoce. Rovněž organizovali výstavy ovoce a zeleniny,
květin a pořádali soutěže jako „Rozkvetlá obec“ či „Soutěž 7x7“.
Mezi kulturní a společenské akce pak patří pořádání vinobraní a koštu slivovice. Pro členy
zahrádkářů se pravidelně prováděl nákup a objednávky hnojiv, sadbových brambor, postřiků,
ovocných stromků a keřů apod.
Rovněž se pořádali zájezdy a to např. do Olomouce, Brna, Bratislavy, Litoměřic, Českých
Budějovic, Buchlovic, na Velehrad, Luhačovic, Lednice, Mikulova, Valtic, Trenčína a dalších
míst.
V roce 1963 měla organizace 25 členů. Členů postupně přibývalo až jich v roce 1990 bylo
celkem 103. V současné době je 42 členů.
Co říci závěrem: je to jen hrstka toho co se v této organizaci za tu dobu událo. 60 let je
prakticky jedna generace lidí, ale na počty členů je to několik generací lidí, kteří pro svoji
organizaci a občany žijící v této obci byli zapáleni něco udělat. Vzpomeňme na všechny členy
zahrádkářské organizace, kteří svým umem, vtipem, radostí a prací přispěli trochou do mlýna pro
rozkvět této obce. Těm všem patří upřímné poděkování. Zvláštní obdiv a také poděkování
zasluhuje i naše předsedkyně.
Na počest tohoto výročí vysadil výbor ČZS ve Vážanech nad
Litavou v přilehlém parčíku dne 10.10.2008 památný strom a to lípu
velkolistou.
I kulturně zahrádkáři oslavili svoje výročí. Dne 11.10.2008 uspořádali
v sále Obecní hospody Lidový dům kulturní program, kde uvítali známou
populární pěveckou dvojici Eva a Vašek. Vyprodaný sál se velice dobře
bavil a zaplněný taneční parket tomu jen přispěl. Kdo přišel nelitoval.
Ing. Jaroslav Řezáč
Český zahrádkářský svaz
Vážany nad Litavou
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Cviky pro unavené oči
Přes vánoční svátky
budeme své oči více
namáhat sledováním
televize, hraním na
počítači, nebo jinou
aktivitou, která našemu
zraku neprospívá. Na to,
abychom dali svým očím
možnost si odpočinout,
většinou nikdy není čas.
Napravme to o svátcích
tzv. oční jógou. Pokud se
vám rozostřuje zrak, slzí
oči, nebo vás dokonce
bolí, udělejte si čas a
vyzkoušejte následující
cviky, které radí oční
lékařka společnosti Santé
Lenka Faitová:
• dýchejte pomalu a
hluboce. Při nádechu
několikrát normálně
zamrkejte, aniž byste
se dívali na nějaký
konkrétní předmět. Při
výdechu se pokuste
uvolnit všechny svaly
v obličeji, zavřete oči
a nehýbejte jimi.
Vzduch z plic
vypouštějte co
nejpomaleji.
• Zaostřete na jakýkoliv
předmět vzdálený
přibližně 15
centimetrů od obličeje
(prst, tužka, pravítko)
a zároveň si vyberte
předmět v dálce
(strom za oknem,
protější budovu, roh
pokoje, dveře na
protilehlé zdi). Každé
dvě vteřiny střídavě
zaostřete na jeden
z předmětů a snažte se
pozorovat jeho
největší detaily.
Provádějte pravidelně
během dne pokaždé
přibližně jednu
minutu.

Motokrosová dráha ve Vážanech.
Jak si většina obyvatel Vážan jistě všimla, v letošním roce byl na
motokrosové dráze nebývalý stavební ruch. Do původního žlebu je těžkou
technikou navážena zemina v takovém rozsahu, že se spoustu občanů ptá,
co že se to vlastně děje. V podstatě je prováděno zasypání horní části
žlebu. TML internacionál corporation, organizační složka, vlastník
pozemku, zde buduje sportovní areál pro motokrosové závody tak, aby
vyhovoval svými parametry pro celorepublikové závody. Po dokončení
celého areálu v roce 2010 by zde byly umístěny dvě motokrosové dráhy –
jedná písková s osvětlením pro celoroční využívání a jedna hliněná pro již
zmiňované republikové závody. Pro závodníky, jejich mechaniky, ostatní
činovníky a diváky zde bude vybudováno zázemí s kancelářemi, depem,
sociálním zařízením, parkovištěm. Dráhy budou kropeny vodou
z přilehlého rybníčku, který si pro tento účel investor vybudoval.
Vzhledem k malému množství vyvěrající vody z několika pramenů v místě
dráhy svedených do rybníčku, je záměrem provozovatele zvětšit rybníček i
pro zachycení letních přívalových dešťových vod. V případě nedostatku
vody by jinak musely být některé závody zrušeny, protože by nemohlo být
zajištěno patřičné kropení dráhy. Na severozápadním okraji areálu
(směrem od obce) bude vybudován val s vysázením stromů a keřů jako
hluková stěna. Podobný val s výsadbou zeleně bude vybudován i na
severovýchodní straně areálu jako ochrana před severovýchodními větry.
Tyto zelené valy spolu s rybníčkem by tak celé sportoviště lépe včlenily do
krajiny a opticky rozdělily okolní velké lány zemědělsky obdělávané.
Stavba byla na základě schváleného územního plánu obce Vážany nad
Litavou z roku 2006 schvalována stavebním úřadem ve Slavkově postupně
po etapách podle finančních možností investora. Nyní, kdy součet zemních
prací v jednotlivých etapách přesáhl mez pro možnost povolení stavby jen
na ohlášení, stavební úřad, za účasti dotčených orgánů státní správy,
především orgánů s náplní ochrany životní prostředí, svolal místní šetření,
na kterém vyzval investora k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení na celou stavbu včetně patřičných vyjádření a
stanovisek dotčených orgánů státní správy, doložení výsledku
hydrogeologického průzkumu a dalších předepsaných zkoušek s termínem
pro předložení do konce letošního roku.
Investor se písemně zavázal, že po dobudování areálu budou opraveny
příjezdové komunikace, které byly vlivem přepravy zeminy porušeny.
Ne každému občanovi naší obce se umístění podobného zařízení
v blízkosti obce líbí. Že jsme obtěžování hlukem, prachem, zvýšenou
dopravou je nabíledni. S úbytkem polní zvěře v dané lokalitě určitě
myslivci také nejsou nadšení. Pokud však již umístění motokrosové dráhy
bylo v minulosti zahrnuto do územního plánu obce, je třeba ze strany
investora negativní vlivy co nejvíce eliminovat a celou stavbu dokončit
tak, aby co nejméně rušila okolí a svou činností spíše přispěla k propagaci
a zviditelnění Vážan v dobrém slova smyslu.
Jenom ještě poznámku: Bohužel, tak jak to již v naších končinách bývá
zvykem, kde se udělá nějaká hromada, hned se najdou spoluobčané,
kterým se zdá příliš malá a tak tam něco přihodí. Tu nějakou pneumatiku,
tu matraci a jiné podobné přebytky. Proč to vozit do Respona, když je to
možné vyhodit za humny a pak ještě poukazovat na to, co je to za
šlendrián. Že tím snižují důvěryhodnost investora je jen potěší.
(hlo)
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Kdo a kde rozdává vánoční dárky
Zatímco děti v českých a moravských
rodinách rozbalují dárky od Ježíška, jejich vrstevníci
v blízkém i vzdálenějším okolí nemají většinou ponětí
o „českém“ dárci. Dárky jim totiž nosí „vánoční
muži“, různí dědové nebo drobní skřítci. Jednoznačně
nejpopulárnější je Santa Claus. Ježíška ostatně znají i
na Slovensku.
Například holandské
děti navštíví Sinterklaas.
Dárky
roznáší
už
5.
prosince, takže to je zároveň
Mikuláš.
Na skřítka se těší děti
v Norsku, jmenuje se Nisse
a v oblibě soupeří s
populárním Santa Clausem.
Norsko se pře se skandinávskými zeměmi o to, kde má Santa Claus svou
trvalou adresu. Říká se, že ve Finsku pak odlétá do
Spojených států amerických. Ve Finsku rozdává
vánoční dárky velký Ukko, který je Santa Clausovi
velmi podobný. Ve Švédsku zase nosí dárky přihrblý
trpasličí dědeček Jultombe, občas i v podobě kozla.
V Německu a Rakousku obdarovává „vánoční
muž“ – Weinachtsmann. Lužickosrbské děti si
mohou vybrat mezi Weinachtsmannem a „klasickým „
Ježíškem – Kristkindem.

V Británii, členských zemích Commonwealthu
a v anglofonní Africe naděluje většinou „otec“ –
Father Christmas. Dárky, které uloží v noci do
ponožky zavěšené nad krbem, děti rozbalují až 25.
prosince.
Francouzské děti a jejich vrstevníci ve
francouzsky mluvících afrických zemích očekávají, že
je přijde navštívit a bohatě obdaruje „otec Vánoc“.
Říkají mu Pere Noël.
Papa Noel nosí dárky španělsky mluvícím
dětem – kromě Španělska i ve většině
latinskoamerických zemích. Tady soupeří jak se Santa
Clausem, tak s Los Reyes Magos
(Tři králové) a například v
Kolumbii s Ježíškem (Niňo
Dios). V mnoha latinskoamerických zemích, ale i třeba na
Kanárských
ostrovech
děti
dostávají dárky většinou až 6.
ledna – na Tři krále.
V Itálii pomáhá spravedlivým rozdělováním dárků
laskavá čarodějnice Befana, která létá na koštěti a
nosí dárky v některých regionech 24.12. večer nebo
25.12. ráno. Na Sicílii však děti najdou své dárky na
Tři krále tj. 6. ledna ráno.
Děti ve Spojených státech, Irsku, ale i v
mnoha asijských zemích mají jasno – pokud už nějaká
nadpřirozená bytost chodí nadělovat, pak to nemůže
být nikdo jiný než Santa Claus.

Pár použitelných rad – 3. pokračování
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Jak s odpady
Připomínáme občanům, že v naší obci probíhá
sběr komunálního odpadu tříděného. Do popelnic
dáváme domovní odpad. Do kontejneru na hřbitově
pouze odpad ze hřbitova. Do našeho skladu lze
odkládat elektrospotřebiče, železný šrot a za poplatek
20 Kč pneumatiky osobních automobilů. Na plasty,
obaly od mléka, džusů a pod, polystyrén, papír a sklo
jsou kontejnery umístěné u školy a u pekárny.
Nebezpečné odpady jako barvy, ředidla a různé
chemikálie stejně jako velkoobjemový odpad jako jsou
pohovky, matrace, skříňky, skříně apod. lze odvážet do
sběrného dvora společnosti Respono, a.s. ve Slavkově
u Brna. Ani biologický odpad ze zahrad nepatří do
popelnic. Ten je nutno likvidovat kompostováním.
Větve, listí, suchou trávu lze spalovat na otevřeném
ohni, ale pouze za podmínky, že nebude kouřem
obtěžováno okolí, což v naších podmínkách husté
zástavby je prakticky nemožné. Spalování pet lahví,
igelitu, polystyrenu, dřevotřísky a podobných hmot
není přípustné ani v kamnech, krbech či kotlích.
(hlo)

Šachový turnaj
Obecní úřad Vážany nad Litavou ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže ve Slavkově u Brna pořádá

dne 26.12.2008 další ročník šachového turnaje.
Začátek turnaje je stanoven na 13:00 hod. (Prezentace
12:30 hod.). Turnaj se uskuteční
v pohostinství
Sokolovna.

„66“
Milovníci karetních her jsou zváni na tradiční
turnaj v karetní hře šestašedesát neboli šnopsl. Turnaj
se uskuteční dne 28.12.2008 od 15:00 hod.
v pohostinství Sokolovna.

Obecní knihovna informuje
V letošním roce jsme do knihovny pořídili na 40
nových knih různých žánrů a rozšířili i počet členů na
14 dospělých a 2 dětské. Naše nová paní knihovnice se
při nákupu knih zaměřila na moravské spisovatele,
hlavně na spisovatelku S. Monyovou, jejíž knihy
máme autorsky podepsané. Pro naše starší čtenáře
jsme koupili i knihy o novinkách dnešní doby, hlavně
jim chceme přiblížit novou techniku. Knihovnu jsme
začali modernizovat, a to tak , že soupis knih je
pořízen v počítačovém programu Excel a je možno si
o něj napsat na e-mail zobacova.a@seznam.cz..
7. ledna 2009 v době od 17:00 do 18:00 hod.
bude v naší knihovně proveden nábor nových čtenářů.
Každý čtenář, nový i stálý čtenář, dostane dárek.
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