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VÁŽANSKÝ HLÁSEK 1/2009 (70)
Vážení spoluobčané,
máme pryč 5 měsíců roku 2009 a u každého z nás se něco změnilo, něco zůstalo už po léta stejné, něco
bylo společné pro nás pro všechny a něco si musí prožít každý z nás za sebe. Všechno se opakuje
v jednotlivých generacích i v ročních obdobích. V tomto Vážanském hlásku najdete všechno to, co se
událo v posledních měsících a pro někoho z nás to bylo tak důležité, aby se o to podělil s námi ostatními.
Nenajdete zde věci, o kterých už se v minulých letech psalo, nenajdete na dalších stránkách a ani ty
články, které teprve čekají na zpracování a na
„svůj“ čas. Najdete tu ale všechno to, co se k nám
dostalo do dnešních dnů. Děkujeme za příspěvky,
nové nápady, náměty, nebo jen fotografie.
Skončila zima a my všichni – a to nejen po
velikonočních úklidech – budeme dál zápasit
s přírodou, s jejími rozmary , nepodmanitelností a
bohatstvím, které nám dává krásu, obživu a
mnohdy i zdraví. Příroda nemůže nadávat,
kritizovat nebo pomlouvat, kde by se co mělo či
nemělo udělat, aby se jí ulevilo a mohla plnit
všechny svoje funkce. Nemůže říci, kdo je za to či
ono zodpovědný a proč není to a proč se nedělá
ono. Velmi často se setkáváme s větou „ono se to
udělá“. Jenže „ono“ se samo jaksi neudělá nic.
Proto je dobré si všímat toho co jsem pro zlepšení
vzhledu naší obce udělala já, moje rodina, moji
sousedé, nebo třeba pracovníci OÚ. Tito
pracovníci se často pozastavují nad tím, na co asi
myslí ten člověk, který odhodí do přírody papír,
ulomí větev, nebo šikovně vysype u cesty to, co
mu zrovna překáží. Je potěšující, že většina našich
občanů to – co doma nepotřebují – třídí a ukládají
na označená místa.
A já se už teď těším (a myslím, že nebudu sama) na procházku vesnicí, kde v předzahrádkách
kvetou a voní a nejrůznější druhy květin.
(Pil)

Společenská kronika
Jubilea:
leden
75 let
86 let

Jana Cigánková
Josef Janoušek

duben
70 let
80 let
89 let
92 let

Dobruška Svobodová
Miroslav Knésl
Božena Charvátová
Marie Kostihová

únor
70 let Arnoštka Audyová
85 let Alois Hanousek

březen
75 let Božena Kunderová
80 let Božena Sigmundová
80 let Helena Oujezdská

květen
88 let Vladimír Labr
85 let Vladimír Kučera

červen
70 let Krista Hložková

Narodila se v roce 2009:

únor: Kristýna Janíčková

Opustila nás:
Marie Štěpánková, ve věku nedožitých 85 let
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Usnesení zastupitelstva
Usnesení 18. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 28. 1. 2009
a) ZO bere na vědomí:
- výsledek inventarizace k 31.12.2008,
- RO č. 8/2008 ze dne 31.12.2008,
- rozbor hospodaření obce za rok 2008.
b) ZO schvaluje:
- výši stravného na služební cestě zaměstnanců
následovně:
- při služební cestě v rozmezí 5 – 12 hod. výše
stravného 60,- Kč
- při služební cestě v rozmezí 12 – 18 hod.
výše stravného 100,- Kč
- při služební cestě 18 hod. výše stravného
150,- Kč,
- doplnění dohody s Českým zahrádkářským
svazem Vážany nad Litavou o poskytnutí
služeb o údržbu záhonů před památníkem
padlých za roční úplatu 1000,- Kč,
- příspěvek Českému zahrádkářskému svazu
Vážany nad Litavou na rok 2009 ve výši,
která bude adekvátní podobným akcím
ostatních organizací. (na programu jednání
pod bodem 11.7.),
- zadání projektu na úpravu prostranství kolem
pomníku padlých,
- zadání studie na obytnou zónu v ulici
k ČOV, studie velké obytné zóny „okolí
hřiště“ a studie na úpravu autobusové
zastávky,
- výši příspěvků na kulturní a sportovní akce
v roce 2009 tak jak bylo navrženo.
c) ZO souhlasí:
- ZO souhlasí s koupí administrativní budovy
ve vlastnictví společnosti Agria, a.s., se
sídlem v Nížkovicích na pozemku parc. č.
51/1 a 51/2 v k.ú. Vážany nad Litavou,
- vyvěšením záměru obce na prodej pozemku
parc. č. 638/41 v k.ú. Vážany nad Litavou,
- s vyvěšením záměru směny a prodeje
(doplatku) pozemků parc. č. 486/3 a 488/3
v k.ú. Vážany nad Litavou,
- s odebráním poškozených obrubníků bez
úplaty,
- s využitím nepoškozených obrubníků SDH
pro zadláždění dvora za obecním úřadem,

-

s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu
zemědělských pozemků parc. č. 1451, 2120,
2134, 2279 v k.ú. Vážany nad Litavou mezi
Obcí Vážany nad Litavou a •••••• Kučerou,
Vážany nad Litavou č.p. ••• s ročním
nájemným 1996,- Kč,
- s výstavbou RD na místě po odstraněném RD
č.p. 34 ve vzdálenosti průčelí RD cca 15 m
od okraje přilehlé krajské silnice.
d) ZO ukládá finančnímu výboru doplnění zápisu
č. 10 z finanční kontroly ze dne 3.12.2008
v intencích § 119 odst. (4) a (5) zákona
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.
e) pověřuje starostu k jednáním vedoucím
k převedení
administrativní
budovy
ve
vlastnictví společnosti Agria, a.s., se sídlem
v Nížkovicích na pozemku parc. č. 51/1 a 51/2
v k.ú. Vážany nad Litavou do vlastnictví Obce
Vážany nad Litavou..
f) ZO odkládá
- projednání námitek pana Ing. Jaroslava
Řezáče na jednání zastupitelstva, kterého se
ing. Řezáč osobně zúčastní,
- usnesení o poskytnutí dotací organizacím až
na základě sestaveného rozpočtu obce na rok
2009, ve kterém bude známa celková částka
na poskytnutí dotací, které pak mohou být
rozděleny jednotlivým organizacím.
g) Zastupitelé
navrhli
ponechání
odměn
neuvolněným členům zastupitelstva ve stávající
výši.
h) Oprava usnesení ze 17/2008:
ZO souhlasí 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
1900 Kč za 1 ha.

Usnesení z 19. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 25. 2. 2009
a) ZO bere na vědomí:
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Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci
v obci v roce 2008
- Strategický plán Leader
b) ZO schvaluje:
- příspěvky:
-

-

-

-

•

příspěvek 3.000,- Kč na energie pro ZO
ČSCH,

•

příspěvek 87.000,- Kč na provoz a
údržbu hřiště, energie, činnost, 180 tis.
Kč na opravu sokolovny TJ,

•

příspěvek 81.000,- Kč SDH – před
uzavřením smlouvy bude se SDH
upřesněna konkrétní výše příspěvku na
jednotlivé položky – viz výše,

•

příspěvek 4 tis. Kč na startovné ••••••
Divišové,

•

příspěvek 5 tis. Kč na III. ročník
westernových závodů (Vážanská flaška)
- •••••• Uhlířovi

rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Vážany nad Litavou ve výši 46.310,65 Kč
takto:
•

do fondu odměn 30.000 Kč,

•

do rezervního fondu 16.310,65 Kč,

podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z
integrovaného operačního programu pro
období 2007 – 2013 na typový projekt CzechPOINT – Kontaktní místo. V rámci
tohoto programu zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí dotace na CzechPOINT ve
výši 93 927,- Kč,
Zadání změny č. II územního plánu obce
Vážany nad Litavou.

c) ZO souhlasí:
- s prodejem pozemku parc. č. 638/41 v k.ú.
Vážany nad Litavou •••••• Hložkovi za cenu
30,- Kč/m2,
- s prodejem pozemku parc. č. 638/44 v k.ú.
Vážany nad Litavou panu •••••• Vykoukalovi
za cenu 30,- Kč/m2,
- se směnou pozemku 484/3 ve vlastnictví
pana Hoffmana za stejně velký díl z
pozemku parc. č. 486/3 a prodejem zbytku
pozemku parc. č. 486/3 a celým pozemkem
parc. č. 488/3 v k.ú. Vážany nad Litavou
panu •••••• Hoffmanovi za cenu 35,- Kč/m2,
- se začleněním katastrálního území obce
Vážany nad Litavou do územní působnosti
MAS Za humnama,
- s napojením budovy ČZS na obecní
kanalizaci. Tento souhlas nenahrazuje
stavební povolení či jiné opatření stavebního
úřadu,
- s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o
výkonu úkolů Městské policie Slavkov u
Brna na území obce Vážany nad Litavou
s Městem Slavkov u Brna,
- s uzavřením smluv na stavební dozor
investora se společností HANDL, s.r.o. a
autorský dozor bude vykonávat Ing.
Vítězslav Hráček z vodohospodářského
ateliéru, s.r.o. Brno.
d) ZO odkládá:
- projednání námitek pana Ing. Jaroslava
Řezáče k zápisu č. 15/2008 a 16/2008 ZO na
jednání zastupitelstva, kterého se ing. Řezáč
osobně zúčastní.

Usnesení z 20. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 25. 3. 2009
a) ZO bere na vědomí:
- zápis č. 11 z finančního výboru ze dne
16.3.2009.
- námitky pana Jaroslava Řezáče k zápisu č.
15/2008 a č.16/2008 ze zasedání ZO a
námitky odkládá jako námitky k zápisu
neopodstatnělé.
b) ZO schvaluje:
- zápis č. 11 z finančního výboru ze dne
16.3.2009 (s výhradou)
- prodej pozemku parc. č. 638/29 panu ••••••
Ludínovi, Vážany nad Litvou č.p. 207, za
cenu 4.500,- Kč,

Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2009,
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 a 1/2007,
kterými byla Obecně závazná vyhláška č.
2/2005 změněna a doplněna.
c) ZO souhlasí:
- se stavbou SB – 4608 -018, Vážany nad
Litavou vv NN Hložek na pozemku parc. č.
12 a 11/4 v kú. Vážany nad Litavou,
-

-

-

-

s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu spočívající v umístění nového
venkovního izolovaného vedení NN včetně
podpěrných bodů na pozemku parc. č. 12 a
11/4 v kú. Vážany nad Litavou,
s nepravidelným průjezdem 3 vozidel přes
naši obec (ze šesti přesně specifikovaných
vozidel podle registračních značek) v době
nepříznivého počasí, které na stavbu
motokrosové dráhy budou dopravovat jen
nutný materiál tzn. písky, kamenivo,
betonové panely, ornici a stavební
mechanizaci.
s čerpáním dotace SDH takto:
•

45 tis. Kč na pořízení výstroje pro
zásahové družstvo (35 tis. Kč pro další 2
členy) a soutěžní družstvo (10 tis. Kč dresy pro 8 členů),

•

36 tis. Kč na provoz (23 tis. Kč oprava
techniky a PHM, 2 tis. Kč technická
kontrola, 11 tis. Kč na opravu
pronajatých místností v budově č. 7).
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22.5.2009 a současně ho zmocňuje
k zastupování Obce Vážany nad Litavou na této
valné hromadě.
e) ZO
pověřuje
starostu
k zplnomocnění
některého starosty z obcí DSO ŽlaP, jež se
sněmu zúčastní, k hlasování na XI. sněmu
Svazu měst a obcí ČR ve dnech 28. a 29. května
2009.
f) ZO ukládá:
- opakovaně finančnímu výboru doplnění
zápisu č. 10 z finanční kontroly ze dne
3.12.2008 v intencích § 119 odst. (4) a (5)
zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.
- finančnímu výboru doplnění zápisu č. 11
z finanční kontroly ze dne 16.3.2009
v intencích § 119 odst. (4) a (5) zákona
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.
g) ZO odkládá:
projednání námitek pana Ing. Jaroslava Řezáče
k zápisu č. 15/2008 a 16/2008 na jednání
zastupitelstva, kterého se ing. Řezáč osobně
zúčastní.

d) ZO deleguje starostu obce na řádnou valnou
hromadu VaK Vyškov, a.s. konanou dne
Usnesení z 21. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 29. 4. 2009
a) ZO bere na vědomí:
- závěrečný účet obce Vážany nad Litavou za
rok 2008
b) ZO schvaluje:
- RO č. 1/2009 z dubna 2009,
- výsledek hospodaření obce za rok 2008,
- celkový závěrečný účet obce za rok 2008
s výhradou,
- na základě zákona 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění změnu územního
plánu obce Vážany nad Litavou č. 1 , kterou
zpracovalo Studio Region, s.r.o., Ing. arch.
Miloslav Sohr, Zelná 13, Brno,
- vyhlášení změny č. 1 územního plánu obce
Vážany nad Litavou obecně závazným
právním předpisem o závazných částech
ÚPO Vážany nad Litavou dle § 84 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění.
- zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů
Vážany na Litavou,
- dohodu o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů obce Vážany nad

Litavou uzavřenou mezi Obcí Vážany nad
Litavou a panem •••••• Brezovským, nar.
•••••••••, bytem Vážany nad Litavou č.p. •••
včetně dodatku k dohodě
- prodej pozemku parc. č. 638/43 pana ••••••
Vykoukalovi za cenu 30,- Kč/m2,
- prodej pozemku parc. č. 638/23 panu
Moškvanovi za částku 30 Kč/m2 zvýšenou o
nájemné za 2 roky ve výši 5 Kč/m2/rok.
c) ZO souhlasí:
- s průjezdem 3 vozidel po naší účelové
komunikaci nad vinohrady k motokrosové
dráze (z pěti přesně specifikovaných vozidel
podle
registračních
značek)
v době
příznivého počasí, za podmínky udržování
sjízdnosti komunikace i pro osobní vozidla,
- se zadáním projektu technické infrastruktury,
jako první v lokalitě u hřiště,
- s navezením ornice na pozemek parc. č. 1186
v k.ú. Vážany nad Litavou za podmínky
vypracování hydrogeologického posudku,
který prokáže, že navezením zeminy nedojde
k posunu mokřadu na okolní pozemky,
- s vypracováním projektů:
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•

skutečné provedení dětského hřiště,

•

posunutí zdi za památníkem,

•

studie úpravy návsi,

•

studie obytné zóny v ulici k ČOV

d) ZO ukládá:
- opakovaně finančnímu výboru doplnění
zápisu č. 10 z finanční kontroly ze dne
3.12.2008 doplnění zápisu č. 11 z finanční
kontroly ze dne 16.3.2009 v intencích § 119
odst. (4) a (5) zákona 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů,
- starostovi obce znovu projednání možnosti
odkupu pozemku 1744 a 1745 od manž.
Beranových,
- starostovi obce provést jednání s předchozím
nájemcem parc. č. 159 o prodloužení
smlouvy nebo nabídnout pozemek jinému
zájemci,
- výboru životního prostředí do skončení
vegetačního období zpracovat návrh opatření

na údržbu zeleně na hřbitově a jeho
předložení zastupitelstvu obce k projednání,
- starostovi obce požádat Pozemkový fond ČR
o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2155,
- 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,
- starostovi obce projednat koupi soc. budovy
ve stř. Vážany nad Litavou ve vlastnictví
společnosti
Agria,
a.s.
se
sídlem
v Nížkovicích
s možností
úhrady
ve
splátkách rozložených do 2 - 3 let.
e) ZO jmenuje velitelem jednotky sboru
dobrovolných hasičů pana •••••• Brezovského,
nar. ••••••••• ytem Vážany nad Litavou č.p. •••.
f) Vzhledem k tomu, že na uvedenou parcelu
existuje stávající sjezd z místní komunikace,
uzavírání věcného břemene přístupu a příjezdu
považuje za bezpředmětné.

Usnesení z 22. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 27. 5. 2009
a) ZO bere na vědomí:
- zápis č. 10 z finanční kontroly ze dne
3.12.2008,
- zápis č. 11 z finanční kontroly ze dne
16.3.2009.
b) ZO schvaluje:
- zachování základní školy ve Vážanech nad
Litavou pro ročník 2009/2010 s tím, že zde
bude jedna třída s 2. a 4. postupným
ročníkem,
- uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc.
č. 638/23 s panem Jiřím Moškvanem se
zpětnou platností 2 roky za cenu schválenou
na zasedání ZO 21/2009,
- uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č.
638/23 s panem •••••• Moškvanem, bytem
Nádražní •••, Slavkov u Brna, za cenu 30,Kč/m2,
- koupi soc. budovy ve stř. Vážany nad
Litavou ve vlastnictví společnosti Agria, a.s.
se sídlem v Nížkovicích v ceně 1.700.000,Kč s možností úhrady ve splátkách
rozložených následovně: 400 tis. Kč v roce
2009, 500 tis. Kč v roce 2010, 500 tis. Kč
v roce 2011 a 300 tis. Kč v roce 2012,
- prodej pozemků parc. č. 54 a 638/36,
638/38, 638/39, 638/40, které byly odděleny
z původní parcely č. 638/12, v k.ú. Vážany
nad Litavou společnosti Agria, a.s., se sídlem

v Nížkovicích za cenu obvyklou dle
znaleckého posudku 30,- Kč/m2,
- dodání silničních obrubníků panu ••••••
imoníkovi, kterými by propojil nový chodník
před jeho RD s obrubou před vstupem do
RD.
c) ZO souhlasí:
- s uzavřením nájemní smlouvy pozemků parc.
č. 54, 638/36, 638/38, 638/39, 638/40 a dále
části pozemků parc. č. 1451 a 2120 v k.ú.
Vážany nad Litavou a pozemku parc. č.
1499/80 v kú. Kobeřice se společností Agria,
a.s. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1
rok za částku 2243 Kč/rok,
- se zadáním změny ÚP obce Vážany nad
Litavou č. 3 ve smyslu zahrnutí části parc. č.
1126, ostatní plocha, jiná plocha, do ploch
pro stavbu RD s tím, že veškeré náklady
spojené se změnou ÚP č. 3 půjdou na vrub
pana •••••• Zitty, Vážany nad Litavou č.p.
•••,
- s uzavřením smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu spočívající
v právu průchodu a průjezdu na pozemek
parc. č. 26 přes pozemek parc. č. 12 oba
v k.ú. Vážany nad Litavou.
d) ZO nesouhlasí s umístěním fotovoltaické
elektrárny na kterékoliv obecní budově.
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Rozbor hospodaření za rok 2008
Příjmy obce v roce 2008

koeficient velikosti kategorie obce
1,064

daňové příjmy
daň z příjmu fyzických osob
1111 ze závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob
1112 od podnikatelů
daň z příjmu fyzických osob
1112 ze sam. výdělečné činnosti
daň z příjmu fyzických osob 1113 zvláštní sazba
1121 daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu právnických osob
1122 za obec
daň z přidané hodnoty 1211 (DPH)
1337 poplatek za komunální odpad
1341 poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného
1343 prostranství
místní poplatek - provoz
1347 automatů dle vyhlášky
odvod z výtěžku provozování
1351 loterií
1361 správní poplatky
1511 daň z nemovitosti
celkem
třída 4. - přijaté dotace
neinv. přijaté dotace ze SR
4111 volby
neinv. přijaté dotace ze SR
4112 (státní správa)
neinv. přijaté dotace ze SR
4112 (školství)
4121 neinv. přijaté transfery od obcí
převody z rozpočtových účtů
4134 (charita)
ostatní převody z vlastních
4139 fondů
celkem
celkem třída 1. a třída 4.

třída 2. nedaňové příjmy
1012
2131 příjmy z pronájmů pozemků
2119 příjmy z úhrad těžebního
2343 průmyslu

schvál.
rozpočet
rok 2008

upravený
výsledek
rozpočet od počátku
rok 2008
roku 2008

plnění
návrhu
v%

plnění
uprav.
v%

výsledek
roku
2007

index
v%
2008/
2007

967000

974400

974367,17

100,76

100,00

966859

0,8

250000

142900

143047,72

57,22

100,10

363449

-60,6

113400

0

0,00

0,00

0,00

0

0,0

65100
1181600

84700
1462500

84733,86
1462518,07

130,16
123,77

100,04
100,00

65091
1181596

30,2
23,8

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0,0

1800000
286700
14300

2102700
284700
15600

2102666,84
284730,00
15600,00

116,81
99,31
109,09

100,00
100,01
100,00

1789823
269840
14300

17,5
5,5
9,1

2300

1600

1550,00

67,39

96,88

2300

-32,6

20000

20000

20000,00

100,00

100,00

20000

0,0

15000
23000
446900
5185300

16900
21900
434200
5562100

16873,00
21920,00
434151,08
5562157,74

112,49
95,30
97,15
107,27

99,84
100,09
99,99
100,00

26262
22730
476928
5199179

-35,8
-3,6
-9,0
7,0

0

30000

30000,00

0,00

100,00

0

0,0

67900

67900

67900,00

100,00

100,00

68327

-0,6

0
0

0
5300

0,00
5279,73

0,00
0,00

0,00
99,62

24300

26000

25951,00

106,79

99,81

0

0,0

35000
127200
5312500

29000
158200
5720300

28841,00
157971,73
5720129,47

82,40
124,19
107,67

99,45
99,86
100,00

37306
530633
5729812

-22,7
-70,2
-0,2

12600

13800

13799,00

109,52

99,99

31731

-56,5

28000

42300

42338,00

151,21

100,09

35282

20,0

425000 -100,0
0
0,0
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2321
2111
3113
2132
3314
2111
3632
2111
3633
2132
3639
2131
3639
2132
3639
2324
3639
3111
3722
2111
3745
2111
6171
2112
6171
2324
6310
2141

odvádění odpadních vod
příjmy z pronájmu ostatních
nemovitostí - budova ZŠ
příjmy z poplatku v obecní
knihovně
pohřebnictví
příjmy z pronájmu nemovitostí
- plynofikace

260000

247800

247800,00

95,31

100,00

180350

37,4

10000

10000

10000,00

100,00

100,00

10000

0,0

100

100

150,00

150,00

150,00

125

20,0

15000

23200

23234,00

154,89

100,15

21796

6,6

188400

188400

188399,00

100,00

100,00

0

0,0

500

1300

1286,00

257,20

98,92

4907

-73,8

79700

79700

79700,00

100,00

100,00

73700

8,1

15000

29000

28953,68

193,02

99,84

25967

150000

489100

489127,00

326,08

100,01

23700

11,5
1963,
8

1700

3200

3240,00

190,59

101,25

850

281,2

15000

22000

22000,00

146,67

100,00

15000

46,7

500

1000

1020,00

204,00

102,00

850

20,0

0

2400

2364,05

0,00

98,50

0

0,0

6000
782500

9400
1162700

9385,56
1162796,29

156,43
148,60

99,85
100,01

6584
430843

42,5
169,9

6095000

6883000

6882925,76

112,93

100,00

6160656

11,7

příjmy z pronájmu pozemků
příjmy z pronájmu nemovitostí
přijaté nekapitálové příspěvky
- komunální služba
příjmy z prodeje pozemků
nájem za pronajaté popelnice
příjmy z poskytovaných
služeb zeleň
příjmy z prodeje zboží
přijaté nekapitálové příspěvky
a náhrady
příjmy z úroků
celkem
PŘÍJMY CELKEM

Výdaje obce v roce 2008

VÝDAJE ROKU 2008:
1014 Zemědělství
Vnitřní obchod, turismus:
Doprava:
2212 silnice
2219 chodníky
2221 dopravní obslužnost
2321 Vodní hospodářství: kanalizace
3113 Školství:
3314 Činnosti knihovnické:
3326 Ostatní záležitosti kultury:
3341 Místní rozhlas:
3399 Záležit. kult., církví a sděl. prostř.:
3419 Tělovýchova a zájmová činnost:
3429 Ostatní zájmová činnost:
3513 Zdrav. Lékařská sl. první pom.:
3631 Veřejné osvětlení:
3632 Pohřebnictví:

schvál.
uprav.
výsledek
plnění plnění výsledek index
rozpočet rozpočet od počátku návrhu uprav.
roku
v%
rok 2008 rok 2008 roku 2008
v%
v%
2007
2008/
2007
6700
0
132400
20000
80000
32400
401300
1074300
13000
4000
15000
65000
123000
34200
0
180000
8000

6800
0
99300
0
66900
32400
517500
952000
13000
3500
21400
13400
97300
34000
0
233100
28500

6783,00
0,00
99341,00
0,00
66941,00
32400,00
517455,50
951973,65
12905,00
3483,00
21358,00
13397,20
97300,00
34000,00
0,00
233082,00
28511,80

101,24
0,00
75,03
0,00
83,68
100,00
128,94
88,61
99,27
87,08
142,39
20,61
79,11
99,42
0,00
129,49
356,40

99,75
0,00
100,04
0,00
100,06
100,00
99,99
100,00
99,27
99,51
99,80
99,98
100,00
100,00
0,00
99,99
100,04

6724
0,9
0
0,0
49286 101,6
17136 -100
0
0,0
32150
0,8
507364
2,0
1519139 -37,3
12510
3,2
2972 17,2
0
0,0
14125
-5,2
68124 42,8
27500 23,6
11947 -100
187921 24,0
0
0,0
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3633 Plynofikace:
2635 Územní plánování
Komunální služba a územní
3639 rozvoj:
Ochrana životního prostředí:
3721 nebezpečný odpad
3722 komunální odpad
3723 ostatní odpad (kontejnery)
3745 Péče o vzhled obce a veř. zeleň:
4329 Sociální pomoc dětem:
Požární ochrana - dobrovolná
5512 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
6409 Ostatní činnost j. n.
Finanční vypořádání:
Výdaje celkem
Třída 8. - financování - saldo:
změna stavu krátkodobých
8115 prostředků
8124 splácení dlouhodobých půjček
VÝDAJE CELKEM VČ. SPLÁTEK

93432,00 100,03
5000,00
25,00

100,03
100,00

14918 526,3
55747 -91,0

1002700
385000
10000
360000
15000
145000
4000

1374500 1374283,48 137,06
406700 406740,10 105,65
5600
5640,70
56,41
395000 395035,00 109,73
6100
6064,40
40,43
104000 103986,20
71,71
3500,00
3500
87,50

99,98
100,01
100,73
100,01
99,42
99,99
100,00

658165 108,8
382369
6,4
9208 -38,7
360436
9,6
12724 -52,3
140288 -25,9
3200
9,4

85800
767000
0
886600
786700
21300
19300
59300
51300
25300
26000
0
0
5497700
597300

95088,00 110,83
95000
796300 796331,91 103,82
24720,00
30000
0,00
1005100 1004581,59 113,31
907400 907147,09 115,31
23400
23387,50 109,80
19300
19255,00
99,77
55000
54792,00
92,40
35176,50
35200
68,57
11500
11487,40
45,40
23700
23689,10
91,11
317200
0
0,00
0
0
0
6285700 5962429,93
0
597300 597300,00 100,00

100,09
100,00
82,40
99,95
99,97
99,95
99,77
99,62
99,93
99,89
99,95
0,00
0
0
100,00

55872
746999
0
880961
803129
21271
19255
37306
51452
25239
26015
0
15629
5413210
359621

70,2
6,6
0,0
14,0
13,0
9,9
0,0
46,9
-31,6
-54,5
-8,9
0,0
-100
10,1
66,1

0
597300
6095000

0
0,00
0,00
597300 597300,00 100,00
6883000 6559729,93 107,62

0,00
100,00
95,30

243700
359621
5772831

-100
66,1
13,6

93400
20000

93400
5000

(sestavil hlo)

Hospodaření obce v roce 2008
Obec Vážany nad Litavou hospodařila v roce 2008 podle schváleného rozpočtu ze dne 3.3.2008.
Objem příjmů schváleného rozpočtu byl 6.095.000,--Kč, výdaje byly schváleny 5.497.700,--Kč,
v rozpočtu byly zapojeny splátky úvěrů ve výši 597.300,--Kč. V průběhu roku bylo schváleno 8
rozpočtových opatření, které řešily financování během roku. Po posledním rozpočtovém opatření činily
příjmy 6.883.000,--Kč a výdaje 6.285.700,--Kč. Rozpočet byl přebytkový.
Přebytek po úhradě splátek bude využit v následujícím roce na další rozvoj obce. Obec obdržela
v průběhu roku neinvestiční dotaci na volby ve výši 30.000,--Kč. Dotace byla vyčerpána v částce 24.720,Kč. Rozdíl 5.280,- Kč bude vrácen v rámci finančního vypořádání v roce 2009. Výdaje obce představují
náklady na provoz čistírny odpadních vod, ZŠ, dění v obci a provoz obecního úřadu. Během roku byla
schválena neinvestiční dotace ve výši 100.000,--Kč pro Tělovýchovnou jednotu Vážany nad Litavou
(darovací smlouva) na údržbu fotbalového hřiště a energii. Tato dotace nebyla vyčerpána celá, ale jen
částka 65.000,- Kč, která byla vyúčtována během roku 2008 a byla použita v souladu se smlouvou. Dále
obec poskytovala v rámci rozpočtu finanční dary na různé akce pořádané v obci různými organizacemi.
Obec dosud splácela 2 úvěry u ČS a.s. První úvěr byl na vybudování čistírny odpadních vod a
k 31.12.2008 byl tento úvěr splacen. Druhý byl použit na vybudování podkroví – knihovny nad Obecním
úřadem. Zůstatek k 31.12.2008 činí 440.000,--Kč. Dále obec splácí dotaci od Ministerstva financí na
vybudování čistírny odpadních vod a zůstatek k 31.12.2008 činí 651. 900,--Kč.
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Vážany nad
Litavou, okres Vyškov, příspěvková organizace, která hospodaří s příspěvkem od obce na provoz.
Příspěvek na rok 2008 činil 210 000,--Kč.
(urb)
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Socha svatého Bartoloměje.
Na křižovatce cesty ze Slavkova do Hrušek
/Šaratic a Křenovic/ a místních ulic stojí bývalý
statek, nyní rodinný dům manželů Karla a
Zuzany Menšíkových Vážany č.p. 14. Pomalu ho
rekonstruují, aby rodina měla kde bydlet. Mají 3
děti, Adélu, Jana a Jiřího. Navíc jsou oba
architekti, o to je těžší poradit si s takovým
areálem.
Když se dům vykřesal z toho nejhoršího a začal
trochu příznivě vypadat, napadlo rodiče mladých
manželů, že domu něco chybí, a v místě kde stojí
si zasluhuje vyzdobit. A chtěli mladým udělat
radost. Po delší diskusi a úvahách dospěli
k tomu, že ne děti nebo rodiče, ale patron obce
by měl být tím, kdo dům ozdobí a ochrání. A od
toho už je jen krůček ke sv. Bartoloměji. Socha
vysoká 102cm byla na nároží instalována
24.3.2009.
Tvůrce
Plastiku na domě č.p. 14 ve Vážanech vytvořil
uznávaný sochař a keramik Zdeněk Lindovský
(1943). Je absolventem Školy uměleckých
řemesel v Brně. Žije a pracuje v Kunštátě na
Moravě.
Zabývá se keramickými objekty do interiérů a
exteriérů a to od drobnějších žánrových figur a
reliéfů, až po neomezeně velké prostorové
instalace (kašny, obložení krbů, domovní
znamení, interiéry restaurací, figurální tvorba…).
Tato keramika je pálená na 1320 °C a tímto je
odolná jakýmkoliv vlivům povětrnosti.
Jeho tvorba je tvarově i kompozičně suverénní,
nadto nepostrádá výtvarný humor a nedhled.
Připomíná Adolfa Borna mezi grafiky.
Kontakt: Zdeněk Lindovský, Hliníky 346, 67972
Kunštát, telefon: 516 462 190, email:zdenek.lindovsky@volny.cz www,
lindovsky.cz
Kdo byl sv. Bartoloměj?
Byl jedním z dvanácti apoštolů. Pocházel z Kány
ze vznešeného rodu a měl právnické vzdělání.
Když se doslechl o Kristovi, dozvěděl se i to, že
pocházel
z Nazaretu.
„Copak
z tohoto
vykřičeného města může být někdo slušný a
řádný člověk?“ Bartoloměj však po čase, když
Krista lépe poznal, změnil svůj vztah k němu a
provázel ho na jeho cestách, byl svědkem jeho
mimořádných schopností. I Ježíš si jeho

vlastností cenil zejména pro jeho smysl pro
spravedlnost.
Život
Bartoloměj šířil křesťanskou víru na arabském
poloostrově a nynějším Turecku. Putoval dál na
východ do dnešní Arménie, Ázerbájdžánu a
Dagestánu. Působil tam v královské rodině.
Arménský král Polimeus měl duševně těžce
nemocnou dceru a protože ji velmi miloval,
slíbil, že nechá sebe i rodinu pokřtít, pokud mu ji
vyléčí. Tak jak to bývá v pohádkách, stalo se, že
Bartoloměj ji vyléčil a král vděčnosti splnil slib a
nadto nechal v zemi stavět na dvanáct
křesťanských kostelů.
Pokračování však už není jako z pohádek. Tímto
skutkem však Bartoloměj proti sobě tak popudil
pohanské kněze, že na něho poštvali králova
bratra Astyagese, který ho úkladně zajal, uvěznil
a krutě mučil. Údajně se tak stalo ve městě
Deerbent na břehu Kaspického moře. Bartoloměj
byl odsouzen k tzv. perskému trestu smrti. To
znamenalo, že byl nejprve stažen z kůže a
posléze ukřižován hlavou dolů. Přesné místo a
rok úmrtí ale nejsou zcela jasné.
Zobrazení
Svatý Bartoloměj je v umění často znázorňován.
Jeho příběh způsobil, že Bartoloměj je
zobrazován jako svalnatý muž. Velmi známá je
scéna z Posledního soudu v Sixtinské kapli, ve
které Michelangelo zobrazil sv.Bartoloměje, jak
drží v pravé ruce koželužský nůž a v levé ruce
vlastní kůži, na níž umělec zanechal svůj
autoportrét. Dalšími atributy jsou nůž, kniha,
svitek spisů, prapor, někdy kříž.
Patronace
Stal se tak patronem řady živností: řezníků,
koželuhů, zpracovatelů kůže, lovců kožešin,
ševců, krejčích, obuvníků, knihvazačů, také
pastevců, sedláků, vinařů, pekařů, obchodníků s
olejem, sýrem a solí, sádrařů, štukatérů, i
horníků.
Bývá vzýván proti kožním chorobám, nervovým
a neurologickým chorobám, proti škubům svalů.
Ostatky
Bartolomějovy ostatky prodělaly složitou cestu.
Na počátku 6. století je dal východořímský císař
Anastasius I. přenést do mezopotámské Dury,
později se relikvie dostaly na ostrov Lipari u
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Sicílie (v 8. století) a v roce 809 do jihoitalského
města Beneventa v Kampánii. Odtud byly roku
983 přeneseny německým císařem Otou III. do
Říma, do hrobky, kterou nechal postavit v
chrámu sv. Bartoloměje (původně zasvěcené sv.
Vojtěchovi, nacházející se na ostrově v Tibeře)
nedaleko Kapitolu. V 11. století získala katedrála
v Canterbury paži svatého Bartoloměje. Lebka
svatého Bartoloměje je od roku 1238 uložena v
dómě ve Frankfurtu nad Mohanem. Část ostatků
tohoto apoštola získal také Karel IV. pro
svatovítskou katedrálu v Praze. Některé z jeho
ostatků jsou uloženy v Kostele Neposkvrněného
početí Panny Marie v Ostravě.
Kult
Kult tohoto mučedníka je rozšířený po celé
Evropě a nejen zde. Svatý Bartoloměj je
patronem Arménie, Frankfurtu nad Mohanem,
Maastrichtu, Altenburgu, Lutychu, u nás
například Plzně. Pojmenovali po něm řadu
chrámů, kostelů a kostelíků nejen v Čechách a na
Moravě, ale také v celé křesťanské Evropě, např.
Kolín, Plzeň, Pelhřimov, Frymburk, Mariánské
lázně a řada jiných i třeba Vážany nad Litavou.
Prý je to nejčastější pojmenování. Připomíná se
každoročně 24. srpna v římskokatolické tradici,
ortodoxní církev 11. července.
A na závěr pár pranostik ke sv. Bartoloměji:
Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i
celý podzim.
Svatý Bartoloměj zavádí mraky a činí konec
bouřkám.
O svatém Bartoloměji naplije jelen do řeky, a
proto se nemá již nikdo koupat
Na svatého Bartoloměje sedlák žito seje.
Nerostou-li na Bartoloměje hřiby, neočekávej v
zimě sněhu.
Pěkný čas na svatého Bartoloměje – dobrý
podzimek, než se kdo naděje.
Jak Bartoloměj velí, takový bude podzim celý.
Dozrál-li hrozen do Bartoloměje, dobrým vínem
sudy naleje
Je-li bouřka na Bartoloměje, na podzim se pořád
změna děje
Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme
naději
Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje
Hřmí-li po svatém Bartoloměji, bude podzim
dlouhý a pěkný.

Bartoloměj svatý léto nenavrátí.
Den Bartoloměje jest pravidlo celého podzimku.
Pěkně-li na Vavřince a Bartoloměje, krásný
podzimek se na nás zasměje
Bouří-li na svatého Bartoloměje, bouří po něm
ještě více.
Je-li na Bartoloměje čas, je z lisu kvas
Svatý Bartolomi létu hlavu zlomí.
Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí
Máme-li střídavé počasí na Bartoloměje, máme
též střídavý podzim
Pěkně-li na svatého Bartoloměje, pijí vinaři
Sucho na Bartoloměje - mrzané zimy naděje
Svatý Bartolomi všemu hlavu zlomí
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Na Bartoloměje moc mraků - v zimě moc sněhu.
Jaký čas jest na svatého Bartoloměje, takový
celý podzimek bude. Bude-li tento den pěkný
čas, znamená příjemný podzimek.
Svatý Bartolomi, léto hlavu skloní.
Po Bartoloměji studený rosy, nechoďte ráno
bosi.
Bartolomějské větry ovsy lámou
Bouřky na Bartoloměje přináší kroupy a sníh.
Z cenných podkladů získaných převážně na
internetu pro lepší informovanost sepsal Karel
Menšík st.
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Kuličky
V pátek 1. května uspořádal výbor
pro školství, kulturu a ostatní zájmovou
činnost otevřené mistrovství Vážan nad
Litavou v tradiční jarní hře kuličky.
Soutěže se zúčastnilo 18 závodnic a
závodníků. Hrálo se systémem každý
s každým na pět her „za dvě“. První místo
obsadila Michaela Kohoutková, na
druhém místě se umístil Martin Smetana a
třetí příčku vybojovala Tereza BallonMierná. O malé občerstvení se postarala
tělovýchovná
jednota.
(hlo)

Den děti oslavily děti vystoupením skupiny KISS GIRLS
Na úterý 1. června přichystala děvčata z taneční skupiny, kterou nazývají KISS GIRLS, své taneční
vystoupení a soutěže pro příchozí chlapce a děvčata. Úderem čtvrté hodiny na věži kostela zahájila své
vystoupení. Choreografii i texty si sama vymyslela. Do profesionálního provedení chybělo jen ozvučení
a pódium. Na velikém prostoru jejich slova zanikala a jen skutečně dobře slyšící něco málo z textů
pochytil. Po představení děvčata organizovala soutěže ve skákání v pytlích, skákání po jedné noze ve
dvojicích, házení a chytání míčků. Na každého účastníka pak čekala sladká odměna. Ne všichni diváci
přišli včas a právě těm děvčata své taneční vystoupení zopakovala. Pro velký úspěch pak na závěr
pěkného odpoledne zatančila děvčata ještě
(hlo)
jednou, do třetice.
KISS GIRLS : Kristýna Procházková a
sestry Simona a Kristýna Bejrovy
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Zasloužilý hasič
Dne 22. 5. 2009 bylo na zámku
v Přibyslavi uspořádáno slavnostní
předávání hasičských vyznamenání
v rámci celé republiky. Nejvyšším
hasičským řádem - zasloužilý hasič byl dekorován i náš občan pan Josef
Holoubek. Tento řád mu byl udělen
za dlouholetou obětavou a příkladnou
práci ve sboru dobrovolných hasičů.
Pan Josef Holoubek převzal řád
z rukou starosty sboru hasičů ČMS
Ing. Karla Rychtera. Poté mu
gratulovali zástupci krajské rady,
okresní rady a zástupci obce.
vážanští hasiči

Lubomír Zborovský s kapelou LaMancha byli předskokany DEEP PURPLE

Neuvěřitelná věc se stala skutkem. To o čem sní mnoho muzikantů celé roky a vyplnit se může jen
hrstce z nich, se podařilo rodáku z Vážan nad Litavou Lubomíru Zborovskému.
Slavná britská hardrocková legenda DEEP PURPLE měla v sobotu 2.5. v Ostravské ČEZ aréně
jako předkapelu právě skupinu LaMancha.Této pocty se kapele ze Slavkova u Brna dostalo poté, co na
radiu HEY obdržela nejvíce hlasů od posluchačů v soutěži „hledáme předskokana před DEPP PURPLE“.
S jakou představou do soutěže vstupovali, upřesňuje baskytarista formace takto: „S kapelou jsme
to zkusili, protože jsme předpokládali, že bude o roli předskokana velký zájem a soutěž bude hodně
sledovaná. Nemysleli jsme hned na výhru, ale chtěli jsme se dostat do finálové desítky, kterou vybírala
odborná porota, poněvadž poté by měsíc rádio hrálo naši skladbu a pro nás by to byla šance dostat se k
více lidem,"A hned poté dodává reakci na vítězství v anketě „Tu ambici jsme samozřejmě taky měli,
vždyť je to zážitek na celý život hrát s takovou legendou na jednom pódiu.“
Nutno dodat, že LaMancha před návštěvou asi 12 000 platících diváků obstála výborně. Ač
ostravské obecenstvo patří k těm nejnáročnějším, šestičlenný soubor odměňovalo potleskem po každé
písničce. „Určitě jsme rádi, že nás obecenstvo takhle přijalo. Ze začátku jsme nevěděli co máme vlastně
čekat. Naše muzika je stylově trochu odlišnější od DEEP PURPLE, ale lidi v hale reagovali skvěle“
dodává další ze zakládajících členů Lukáš Hrabovský.
Skupina existuje od roku 2007, hraje rockovou muziku s důrazem na písničku. "Základem je
akustická kytara a k tomu se přidávají další aranžmá, také je pro nás důležitý zpěv v češtině," doplnil
baskytarista kapely, která se například v létě chystá i do rumun. Banátu na Festival české kultury. (mre)
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Ohlédnutí za školním rokem 2008/2009
Školní rok pomalu končí a nás čekají
prázdniny – chvíle odpočinku, setkání s novými
kamarády během dovolených a prázdninových
pobytů. ale na kamarády ze školky po prožitém
školním roce 2008 – 2009 budeme určitě stále
vzpomínat.
V letošním školním roce bylo v naší MŠ
20 dětí, z toho 11 chlapců a 9 děvčat.
Barevné kamínky - Hlavně nesmí býti
smutno – je SVP podle kterého s našimi
mateřáčky pracujeme.Záleží nám především na
tom, aby přechod z rodinné péče byl co
nejpřijatelnější dětské dušičce, která je fixována
na péči a lásku především matky a nejbližších
příbuzných.
Již od měsíce září jsme začali
s předškoláky jezdit na lekce předplaveckého
výcviku do bazénu ve Vyškově.
Další akcí byla návštěva kina JAS ve
Slavkově – pásmo pohádek pro nejmenší „O
krtkovi“ a ještě jednou v dubnu „O
Krakonošovi“. V říjnu jsme v MŠ Hrušky zhlédli
divadelní vystoupení „O koberci s drobečky“.
Paní logopedka byla v listopadu zjistit
stav vývoje řeči u dětí a paní učitelku seznámila
s tím, jak některé logopedické vady odstranit
cvičením.
V prosinci jsme společně se ZŠ a OÚ
uspořádali
vánoční
minitrh
s návštěvou
Mikuláše, anděla a čertů, který byl ukončen
ohňostrojem. Tato akce byla velmi zdařilá a my
děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli na
rozzářených očkách vašich dětí pod vánočním
stromečkem.
V lednu jsme byli na kouzelníkovi v MŠ
Hrušky. V únoru v Brně v divadle Radost na
pohádce „O perníkové chaloupce“. Do MŠ
Hrušky jsme zavítali ještě v březnu na
vystoupení „O velrybě“ a na představení „O
duhové slepičce“ v podání divadelního souboru
Trnky brnky.
28. dubna byl vyhlášen zápis do MŠ a
děti s rodiči měli možnost si prohlédnout jak
prostory MŠ tak i školní zahradu.
Ve čtvrtek 7.5. jsme připravili besídku
pro maminky, vystoupení dětí bylo dárkem
k jejich svátku.
Na školní výlet jsme jeli společně s MŠ
Hrušky do lesní školky v Soběšicích. Seznámení
s přírodou s názvem „Vodník Jezerníček
vypravuje“ se všem velmi zamlouvalo. Celý

program byl přizpůsoben věku dětí, podmínkám
a počasí.
Cesta za pokladem byla dárkem

k blížícímu se MDD. Školáci nám vyznačili trasu
a připravili úkoly, které jsme během cesty plnili.
Na závěr nám starší kamarádi ze školy zahráli
pohádku O zvířátkách. Všichni společně hledali
poklad (balíčky s pamlsky). Děkujeme všem
sponzorům, kteří se podíleli na dárcích.
Se školním rokem se rozloučíme
s předškoláky, kteří jdou do 1. třídy. Jedinou
skvrnou na ukončení školního roku je fakt, že ze
6 předškolních dětí zůstává ve Vážanech v ZŠ
jen jedna dívka. Myslím si, že pro naše děti
chceme všichni jen to nejlepší, ale je to opravdu
to, že je vytrhneme z prostředí jim i jejich věku
blízkému, kamarádskému a klidnému? Pravdou
je, že jsou to vaše děti, ale i my všichni jsme se
s péčí podíleli na tom, aby jejich přechod z náruč
rodičů, z náručí maminky, byl co nejméně
bolestivý (protože takovou péči, jakou jim dáte
v prvních letech života vy, rodiče, neposkytne
žádné zařízení). Možná bychom měli
zapřemýšlet o tom, že dalším zlomovým bodem
je přechod z MŠ do ZŠ a proč jim tento přechod
neusnadnit z prostředí známého do téměř
neznámého? Opravdu známe své děti a jejich
přání a potřeby?!... Vybudovat něco trvá roky,
zbořit do základů chvíli.
Jinak Vám všem přejeme krásné
prázdniny, mnoho nových zážitků a v září „snad“
nashledanou.
Babušíková Stanislava a zaměstnanci MŠ
Fotografie z cesty za pokladem na další straně
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Blíží se konec mládežnické kopané ve Vážanech?
TJ Vážany nad Litavou – oddíl kopané řeší velmi závažnou otázku. Není jisté, zda bude možné přihlásit
do soutěžního ročníku 2009/2010 družstvo mládeže (žáků nebo přípravky). Ptáte se, co nám v tom brání?
1. Je jen málo rodičů, kteří jsou ochotni pomoci se zabezpečením chodu družstva mládeže (podílet se na
zajištění dopravy na zápasy hrané na hřištích soupeřů).
2. Není téměř nikdo, nejen z rodičů, kdo by měl zájem aktivně se podílet na výchově mladých fotbalistů.
3. Je třeba doplnit počet hráčů; znáte-li děti (ročník 1995 a mladší), které mají zájem hrát ve Vážanech
fotbal, přiveďte je k nám na hřiště.
Pokud Vám není lhostejný osud mládežnické kopané v naší obci, kontaktujte nás s návrhy na zlepšení
této zoufalé situace. Věříme, že se nám společně podaří odvrátit konec mládežnické kopané ve Vážanech.
TJ Vážany nad Litavou – výbor oddílu kopané

O tom, který nemluví, ale koná.
V minulém týdnu proběhla obcí kauza navezení materiálu k poldru ve Vážanech. Na základě
jednání ZO bylo odsouhlaseno použití štětu ze stavby silnice v Křenovicích na zpevnění polních cest ve
Vážanech nad Litavou. Ovšem dovážený materiál nebyl takový, jaký jsme si představovali. Stál jsem před
okamžitým rozhodnutím, zda zastavit dovoz tohoto materiálu vůbec nebo ho použít někde, kde může být
uložen ve větší tloušce. Takovým místem jsem vyhodnotil cestu u poldru, kde je po většině roku bažina,
která je pak objížděna po sousedním poli. Po navezení materiálu by pak stavební firma provedla
rozprostření materiálu a jeho zhutnění podél jižní strany poldru. Kameny s hlínou by zajišťovaly
dostatečnou pevnost pro pojezd i těžkými zemědělskými stroji a přitom by na nepojížděných místech
mohla prorůst vegetace. Vzhledem k nesouhlasu rybářů s takovým postupem a vyvolané (dovolím si říci)
až hysterii jsem další dovoz materiálu zastavil. Na následném ZO jsme se k problému vrátili a po veřejné
diskuzi, ve které převažoval názor, že zpevnění polní cesty u poldru je takovým způsobem nevhodné,
jsem prohlásil, že materiál od poldru bude odvezen, a to na náklady stavby Křenovice (odvoz dohodnut
na 5.6.2009). A tím jsem považoval tuto kauzu za ukončenou.
Jaké bylo však mé překvapení, když jsem byl odborem životním prostředí MěÚ ve Slavkově
vyzván k podání vysvětlení k černé skládce ve Vážanech. Pan ing. Řezáč podal stížnost na založení černé
skládky s datem 25.5.2009 (na městský úřad byla doručena 29.5.2009). Rozdíl mezi deponií a černou
skládkou je asi pro někoho nad jeho chápání. Jen se ptám, proč zastupitel obce předtím, než podá stížnost
na nějaký úřad, neprojedná věc ve vlastním zastupitelstvu (bylo 27.5.2009) a pokud stížnost zaslal až
poté, tak již byla bezpředmětná, když na zastupitelstvu obce bylo dohodnuto, že dovezený materiál bude
opět odvezen. Myslím, že konání pana ing. Řezáče se neslučuje se slibem zastupitele obce. Z jednání
zastupitelstva obce se velmi často omlouvá, a pokud se dostaví a občané se na něj obrátí s nějakým
dotazem, téměř neodpovídá. Zato čile koresponduje s ministerstvem, krajem, inspekcemi a stále se
pokouší najít nějaké nedostatky na zastupitelstvu, jehož je členem. Tak jak je to v nadpise: nemluví, ale
koná. Z jeho chování a písemných projevů se pak nabízí domněnka, že iniciátorem všech těch
pomlouvačných nápisů na silnicích za toto volební období je právě on.
Josef Hloužek – starosta obce
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Český zahrádkářský svaz Vážany nad Litavou hodnotil uplynulý rok
Dne 14.2.2009 se uskutečnila v sále Lidového domu výroční členská schůze ČZS Vážany nad Litavou.
Členskou schůzi zahájila předsedkyně paní Jarmila Černáková, která přivítala jak přítomné členy
organizace, tak naše hosty, kterými byli předseda OV ČZS ve Vyškově pan Jaroslav Kolečkář a
přednášející pan Jiří Svoboda ČZS Slavkov u Brna.
Hlavní zprávu o činnosti ČZS za rok 2008
přednesla paní předsedkyně. Zhodnotila minulý
rok, který byl ve znamení kulatého výročí naší
organizace. K tomuto výročí byla zaměřena i
činnost zahrádkářů. Jednalo se o košt slivovice,
zasazení pamětního stromu či koncert Evy a
Vaška. Kromě těchto významných akcí
zahrádkáři odpracovali mnoho brigádnických
hodin na zvelebení obce jako okopávání, sečení
či upravování veřejného prostranství. Dále paní
předsedkyně nastínila plán činnosti na rok 2009.
Jedná se o uspořádání koštu slivovice, májovou
zábavu, pokud bude zájem tak zájezd na Floru
Olomouc, zájezd na výlov ryb či vinného sklepa.
Dále se budou zahrádkáři podílet na úpravě obce jako je sečení trávy, okopávání záhonů okolo školy a
nově u pomníku padlých, nátěr okapů a plechové střechy, okopávání a stříhání růží, zimní postřik
stromků proti okusu.
Rozbor hospodaření za rok 2008 přednesla pokladní paní Marie Zachovalová, která zhodnotila
finanční stránku organizace a konstatovala, že
hospodaření skončilo ve výši 8 403,- Kč.
Po přednesení revizní zprávy, kterou přednesl pan
Josef Holub, se slova ujal předseda OV ČZS ve
Vyškově, který pozdravil všechny přítomné a nabídl
zahrádkářům
možnost
vzdělávání.
Odborná
přednáška, kterou přednesl pan Svoboda z ČZS
Slavkov u Brna, byla zaměřena na téma choroby a
škůdci na zahrádkách a jejich ošetřování. Po zajímavé
přednášce následovala diskuse.
Na závěr byla tombola a volná zábava. Členské
schůze se zúčastnilo 33 zahrádkářů z celkového počtu
46 kmenových členů.
Fotkami se vracíme ke koncertu Evy a Vaška z loňského roku.
Ing. Jaroslav Řezáč,
jednatel ČZS Vážany nad Litavou

Kalous ušatý ve Vážanech nad Litavou
Kalous ušatý ( Asio otus) je celkem všeobecně
známý druh sovy obývající především nižší a střední
polohy. V roce 2005 byl vyhlášen ptákem Jihomoravské
pobočky České společnosti ornitologické. Velmi zajímavé
je její chování v mimohnízdním období, kdy se jednotliví
ptáci sdružují na společná shromaždiště. V posledních
několika letech si oblíbil zimoviště i ve Vážanech nad
Litavou. Několik let jejich shromaždištěm byl místní
hřbitov. Letošní zimu své společné shromaždiště umístili
v ulici u kostela, kde v korunách jehličnatých stromů přes
den odpočívají, sluní se a za soumraku vylétají na lov
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převážně do blízkého okolí. Na společném shromaždišti se kalousi
začínají objevovat nejčastěji během října a opouštějí jej v březnu,
nejpozději v dubnu.
Dne 21. ledna 2009 přijela do Vážan nad Litavou skupina
ornitologů, které vedl Mgr. Jan Sychra, aby zde provedli vůbec první
sčítání kalouse ušatého v obci Vážany nad Litavou. Celkem jich bylo
napočítáno 28. Není to ani moc ani málo, ale když uvážíme, že tito
noční lovci se živí drobnými hlodavci v okolí, především hrabošem
polním, můžeme si snadno spočítat, kolik jich za dobu svého zimování
ulovili.
Shromaždiště kalousů v zimním období není z dřívějších let
z literatury známo. Jihomoravská pobočka ornitologické společnosti
tato místa neustále sleduje a to v sedmi lokalitách jižní Moravy včetně
okresu Vyškov.
Kalous ušatý v březnu či dubnu odletí z naší obce na svoje
hnízdiště do severní a východní Evropy, kde vyvede svá mláďata.
V zimním období se snad do obce vrátí.
Ing. Jaroslav Řezáč

Ostatky 2009
Jako každý rok i letos
uspořádal Sbor dobrovolných
hasičů Vážany nad Litavou
tradiční masopustní průvod. I
dlouhodobou
nepřízeň
přes
počasí se v sobotu 21. února
tohoto roku sešlo k tomuto
průvodu devět masek z řad členů
a příznivců sboru, dále se
zúčastnili tři občané jedoucí na
vozu a obstarávající hudbu. Mezi
maskami byl jako již tradičně
medvěd,
policista,
voják,
čaroděj, bezdomovec, myslivec a
další. Občané naší obce, kteří
udržují tradice, nás pohostili a
finančně přispěli na náš průvod.
Ten začal v 11 hodin a končil
v 17 hodin v klubovně chovatelů, kde bylo připraveno pro zúčastněné malé pohoštění. Akce se vydařila a
příští rok ji zajisté zopakujeme.
Pavel Přerovský
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