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Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta obce Vážany nad Litavou Josef Hloužek v souladu s § 15 odstavce (1) a (2) zákona
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
dne 28. května 2010 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a dne 29. května 2010 v době od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním
okrsku Vážany nad Litavou je volební místnost v zasedací místnosti OÚ Vážany nad
Litavou č.p. 125.
3. V souladu s § 15 odst. (2) upozorňujeme
voliče, že volič je povinen prokázat svou
totožnost a státní občanství ČR (platným
občanským průkazem nebo cestovním
pasem ČR).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

Zveme všechny občany k volbám. Rozhodněte o sobě sami.
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Vážení občané,
pomníku padlých.

čas běží neúprosně. Ještě před nedávnem
jsme zápasili s královnou zimou, se všemi
jejími rozmary, užívali si zimních radovánek,
zabíjaček, zimních dovolených na horách,
ale také do nekonečna odklízeli sníh, brodili
se sněhovou kaší a zase se klouzali po
zledovatělých chodnících a silnicích. Ale všeho
do času.

S jarem přicházejí do ulic, přírody a hřišť i děti
a s těmi nejmenšími i maminky. Pro ně slouží
druhým rokem dětské hřiště na fotbalovém
hřišti. Toto hřiště se postupně dokončuje. Pod
trampolínu a nástupní ostrůvek lanové dráhy
byla vybudována zpevněná plocha. Dále
budou kolem dopadových ploch houpaček
a lezeckými stěnami umístěny obrubníky a
plocha mezi houpačkami a lezeckými prvky
bude zadlážděna pro kuželky a do budoucna
se počítá na této ploše s umístěním menšího
dřevěného altánku. Na jeho stavbu bude
použit materiál ze starých kabin.

Příroda se probudila ze zimního spánku.
Sluníčko nás zprvu vylákalo z domovů do
zahrad a na pole, aby se vzápětí schovalo za
mraky, ze kterých neustále prší a prší. Takové
počasí prospívá růstu trávy, která se pak musí
stále dokola sekat, vyhrabávat a odvážet. Na
pracovníky obce čeká každoročně přes 70 tis.
m2 zelených ploch a o dalších 35 tis. m2 se
podělí hasiči, rybáři, sportovci a myslivci, aby
si tak vydělali na svou další činnost. Zahrádkáři
se pak starají o záhonky před školou a kolem

Přejme dětem, ať si jaro užijí a aby měly
dostatek sil ke zvládání školních povinností.
(jhlo)
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Vzpomínka na 65. výročí osvobození
nacistických vyhlazovacích táborech. Jedním
z nejpostiženějších států bylo i tehdejší
Československo. Také naše obec uctila 26.
dubna památku 65. výročí osvobození naší
obce Rudou armádou položením věnce u
pomníku padlých. Nikdy nezapomeneme
hrdinství a statečnost sovětských vojáků, kteří
položili životy při osvobozování naši obce a
vlasti.

Každé jaro přináší vzpomínky na časy
zdánlivě minulé, ale pro žijící pamětníky stále
živé, a to na ukončení šestiletého běsnění II.
světové války a na úlevu a štěstí těch, kteří se
jejího vítězného konce dožili.
Letos tomu bylo již 65 let, kdy nacistické
Německo pod údery spojeneckých armád 8.
května bezpodmínečně kapitulovalo a svět
začal bolestně sčítat ztráty na lidských životech
na všech válečných frontách, v zázemí či v

(jhlo)

bude navazovat jako zahrada Zs301,

Usnesení z 28. zasedání ZO
Vážany nad Litavou ze dne
13.1. 2010

- s nájmem pozemků parc. č. 60/1,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 692 m2,
parc. č. 61, zahrada o výměře 496 m2, parc.
č. 53/3, ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře 2938 m2, parc. č. 50/2, ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 20 m2
vše v k.ú. Vážany nad Litavou,

ZO souhlasí:
- s pořízením zadání změny č. 4 územního
plánu obce, kterou bude plocha (zóna) výrobní
na pozemku parc. č. 638/23 rozšířena i na
část pozemku parc. č. 1033 o výměře 641 m2,
za předpokladu, že náklady na projekční práce
spojené se změnou č. 4 uhradí pan ••••••
Moškvan, Nádražní •••, Slavkov u Brna,

- s bezúplatným převodem pozemku parc.
č. 51/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
121 m2 v k.ú. Vážany nad Litavou,
- se zadáním projektu na zateplení sociální
budovy (okna fasáda, střecha) a s podáním
žádosti o dotaci.

- s výstavbou solární elektrárny na pozemku
parc. č. 638/23 a v případě zrealizování změny
č. 4 ÚP obce i na oddělené části z pozemku
parc. č. 1033,

ZO schvaluje:
- RO 8/2009 z prosince 2009,

- se zadáním změny územního plánu č. III,
kde část pozemku parc. č. 1126 bude určen
jako rozvojová plocha pro bydlení B301 a část

- uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru
č. 289766479 uzavřené s Českou spořitelnou
dne 11.12.2008,
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- prodej pozemku parc. č. 162, zahrada,
o výměře 109 m2, v k.ú. Vážany nad Litavou
paní •••••• Horváthové, Vážany nad Litavou
č.p. ••• za cenu obvyklou při prodeji zahrad,
tj. 40 Kč/m2.

potrubí uložené v silnici III/4194 na pozemku
parc. č. 10/4 v k.ú. Vážany nad Litavou
- s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Jm.
kraje na požární techniku. Celkové výdaje
100 tis. Kč, z toho dotace 70 tis. Kč, vlastní
prostředky 30 tis. Kč

- smlouvu o dílo s ﬁrmou Pařez,
- výši stravného na
zaměstnanců následovně:

služební

cestě

ZO schvaluje:
- rozpočet obce na rok 2010 s těmito
změnami oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu
na úřední desce: ostatní zájmová činnost ve
výši 104 tis. Kč (zvýšení o 4 tis. Kč), veřejné
osvětlení ve výši 162,8 tis. Kč (snížení o 4. tis.
Kč), péče o vzhled obce a veřejnou zeleň ve
výši 80,9 tis. Kč (snížení o 4 tis. Kč) a požární
ochrana - dobrovolná část (včetně transferu
Slavkov) ve výši 53,8 tis. Kč (zvýšení o 4 tis.
Kč)

- při služební cestě v rozmezí 5 – 12 hod.
výše stravného 65,- Kč
- při služební cestě v rozmezí 12 – 18 hod.
výše stravného 100,- Kč
- při služební cestě delší jak 18 hod. výše
stravného 150,- Kč.
ZO bere na vědomí:
- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Vážany nad Litavou okres Vyškov za rok
2009.

- rozpočet sociálního a charitativního fondu
na rok 2010
ZO bere na vědomí:

- navržené uspořádání přízemí sociální
budovy. Vlastní realizace je však možná za
předpokladu, že se podaří dát dohromady
potřebné ﬁnanční prostředky a při závazku
budoucích uživatelů, že většinu stavebních
(demoličních), montážních a úklidových prací
provedou brigádnicky.

- zprávu předsedy ﬁnančního výboru za rok
2009,
- zprávu předsedy kontrolního výboru za rok
2009,
- zprávu výboru pro životní prostředí za rok
2009,

ZO odkládá:

- zprávu předsedy výboru pro školství,
kulturu a zájmovou činnost za rok 2009,

- vyhlášení výběrového řízení na místo
ředitele školy na dobu po odchodu stávajícího
ředitele.

- zprávu předsedy pořádkového výboru
za rok 2009 včetně zprávy o bezpečnostní
situaci v obci Vážany nad Litavou v roce 2009
vydanou Policií ČR obvodní oddělení policie
Slavkov u Brna.

Usnesení z 29. zasedání ZO
Vážany nad Litavou ze dne
24.2. 2010

ZO vyzývá:
- pana Ing. Jaroslav Řezáče k plnění
usnesení ze dne 12.5.2008, kterým byl
pověřen, mimo jiné, vedením celé agendy
o dokončení monograﬁe věnované dějinám
Vážan nad Litavou.

ZO souhlasí:
- s vyvěšení záměru obce prodat pozemek
parc. čís. 547/1, zahrada, o výměře 42 m2,
- s vyvěšení záměru obce prodat pozemek
parc. čís. 623/2, zastavěná plocha, o výměře
20 m2

ZO nesouhlasí:
- s dalším pronájmem pozemku parc. čís.
1791, 1792.

- s vypracováním projektu a podáním žádosti
o dotaci na zateplení sociální budovy

ZO nemá námitek:

- s výstavbou RD manž. •••••• a ••••••
Zittových na pozemku parc. č. 1126. za
předpokladu, že pozemek parc. č. 1126 bude
určen změnou ÚP č. 3 pro výstavbu RD
- s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene pro kanalizační

- ke stavbě fotovoltaické elektrárny na
pozemku parc. č. 481 v k.ú. Vážany nad
Litavou
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Usnesení z 30. zasedání ZO
Vážany nad Litavou ze dne
31.3.2010

- s vyvěšením záměru obce prodat část
pozemku parc. č. 638/9 v délce pozemku parc.
č. 638/51 při dodržení standardního postupu
při prodeji majetku obce (oddělení pozemku,
souhlas stavebního úřadu s oddělením
pozemku, úřední odhad) ze podmínky
uhrazení vedlejších nákladů kupujícím.

ZO souhlasí:
- s vyvěšení záměru obce pronajmout
pozemek parc. čís. 1590, ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 1349 m2,

- s bezúplatným převodem pozemku parc.
č. 230/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Vážany
nad Litavou o výměře 89 m2 do vlastnictví
obce.

- s vybudováním nového chodníku od
Cigánkového po Krejčířovo.

- s příspěvkem 4 tis. Kč na uspořádání
setkání důchodců.

ZO schvaluje:
- prodej pozemku parc. čís. 623/2,
zastavěná plocha, výměra 20 m2, panu ••••••
Gottwaldovi, Prušánecká •••, 628 00 Brno, za
cenu 1.500,- Kč,

- s oslovení min. 3 tiskáren k podání nabídky
na tisk knihy o Vážanech.
- s rozšířením chodníku před RD 205 –
236.

- bezúplatný převod pozemků parc. č. 4/3,
11/7, 150/4, 220/6, 240/2, 250/3, 330/2,
470/4, 520/2, 535/2, všechny ostatní plocha
– silnice, v k.ú. Vážany nad Litavou, do
vlastnictví Jihomoravského kraje,

ZO schvaluje:
- jednací řád zastupitelstva obce ze dne
28.4.2010,
- RO 2/2010 z dubna 2010,

- RO 1/2010 z března 2010.

- uzavření dohody o partnerství pro projekt
Technologické centrum obce s rozšířenou
působnosti (ORP) Slavkov u Brna včetně
elektronické spisové služby ve správním
obvodu ORP s Městem Slavkov u Brna,

ZO bere na vědomí:
- zprávu o hospodaření obce. Vlastní
schvalování hospodaření obce bude současně
se závěrečným účtem po provedení auditu,
- ZO bere na vědomí zápis č. 13 ﬁnančního
výboru z ﬁnanční kontroly obce.

- prodej pozemku parc. čís. 547/1, zahrada,
výměra 42 m2, panu •••••• Kučerovi, Vážany
nad Litavou č.p. •••, za cenu 1.680,- Kč,

Usnesení z 31. zasedání ZO
Vážany nad Litavou ze dne
28.4.2010.

- pronájem pozemku parc. čís. 1590, ostatní
plocha, jiná plocha, výměra 1349 m2, panu
•••••• Labrovi, Vážany nad Litavou č.p. ••• za
cenu 1.900 Kč/ha/rok tj. 256,- Kč/rok.

ZO souhlasí:

ZO nesouhlasí:

- s vyvěšením záměru obce prodat část
pozemku parc. čís. 1752, ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře cca 93 m2 při dodržení
standardního postupu při prodeji majetku
obce (oddělení pozemku, souhlas stavebního
úřadu s oddělením pozemku, úřední odhad)
ze podmínky uhrazení vedlejších nákladů
kupujícím.
- s vyvěšením záměru obce prodat část
pozemku parc. č. 11/4 v pruhu 2,3 m podél
objektů na pozemku parc. č. 55/2 a 64 při
dodržení standardního postupu při prodeji
majetku obce (oddělení pozemku, souhlas
stavebního úřadu s oddělením pozemku,
úřední odhad) ze podmínky uhrazení
vedlejších nákladů kupujícím.

- s prodejem části pozemku parc. č. 638/36.
Do doby zřízení kompostárny ZO souhlasí s
eventuálním pronájmem pozemku.
- s příspěvkem na vydávání Vlastivědného
věstníku moravského Muzejní a vlastivědnou
společností v Brně.
ZO deleguje starostu obce na řádnou
valnou hromadu RESPONO, a.s. konanou
dne 21.5.2010 a současně ho zmocňuje k
zastupování Obce Vážany nad Litavou na této
valné hromadě.
ZO odkládá volbu přísedícího soudce.
(jhlo)
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Jak šel čas
Jak se jednotlivým hráčům dařilo, je uvedeno
v závěrečných tabulkách:

Prosinec:
Dne 27.12.2010 v pohostinství Sokolovna
uspořádali vážanští šachisté již 14. ročník
šachového turnaje. Tohoto turnaje se
zúčastnilo 6 hráčů. Turnaj byl pořádán pro
všechny kategorie. Rozhodčím byl již tradičně
pan Ing. Miroslav Merta ze Slavkova. Konečné
pořadí je uvedeno v následující tabulce:

Pořadí

Jméno hřáče

Finálová skupina:
Pořadí

Body

1

Jiří Duda

9

2

Václav Matyáš

5,5

3

Luděk Novotný

5,5

4

Miroslav Merta

5

5

Oldřich Hložek

4

6

Emil Novotný

1

Jméno hřáče

Body

1

Jiří Hoffman

4

2

Petr Hégr

3

3

Emil Novotný

3

4

Luděk Novotný

2

5

Pavel Urban

2

6

Jiří Kuba

2

Skupina B:
Pořadí

Šachisté děkuji touto cestou sponzorům za
sponzorské dary, které přispívají ke zvýšení
atraktivity šachového turnaje ve Vážanech
nad Litavou a již se těší na další ročník.
V pondělí 28.12.2009 od 15.00 hod.
odstartovaly nelítostné boje o přeborníka
Vážan nad Litavou v karetní hře „šestašedesát“.
Karty byly rozdány mezi 13 účastníků.
Nejúspěšnějších 6 hráčů ze základního kola
postoupilo do ﬁnálové skupiny a ostatní hráči
bojovali o co nejlepší umístění ve skupině „B“.

Jméno hřáče

Body

7

Miloš Cenek

6

8

Milan Bayer

5

9

Josef Jochman

4

10

Vlastimil Krejčíř

3

11

Zdeněk Kobylka

2

12

Miloš Kučera

2

13

Libor Lopatka

1

Gratulujeme vítězům a všem přejeme, aby
se v příštím ročníku umístili co nejvýše.

Leden:
V sobotu 9. 1. 2010 proběhla v naši obci
Tříkrálová sbírka, která se uskutečnila
již podesáté. Příspěvky od občanů činily
15.215,- Kč, které byly zaslány na
Oblastní charitu Hodonín - pořadatele
sbírky.
Po několika teplých zimách se letos zimní
královna rozhodla, opustit severské kraje a
zavítala i do jižnějších krajů. Kromě mrazů
přinesla s sebou i sněhovou peřinu, která
při současném větru způsobila nebývalé
zavěje. Dokonce jedno ráno nebyla
průjezdná i silnice na Slavkov. Po dohodě s
vedením slavkovských škol nemusely tento
den vážanské děti do Slavkova a mohly si
užívat neplánované jednodenní prázdniny.
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Letošní tuhé mrazy také dovolily
připravit ledovou plochu na hřišti,
které pak bylo využíváno dětmi i
do večerních hodin po téměř dva
měsíce.
Zahrát si hokej přišli několikrát
i fotbalisté místo tréninku.

Letošní krutá zima trápila nejen nás
lidi, ale dolehla i na polní zvěř.
Vrstva sněhu a velké mrazy znemožnily
hledat si obživu v polích, a proto
drobná
zvěř
překonávala
svo přirozenou plachost a
svou
po
potravu hledala i v blízkosti
lilidských příbytků.

Tak jako k zimě patří zimní radovánky dětí
na sněhu a ledu, tak pro dospělé
jsou symbolem zimy i zabíjačky.
Protože
domácích
porážek
rapidně ubývá, připravila obecní
hospoda zabíjačku pro všechny
občany.
Již od pátku 15. byl na dvoře
hospody čilý ruch, aby na sobotu
16. byly připraveny vepřové
hody, na kterých byly nabízeny
zabíjačkové pochoutky, po kterých
se jen „zaprášilo“.
Mohl by to být začátek nové
tradice? Necháme se překvapit ... tak
jsme se v lednu ptali na webových
stránkách obce.
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Začátek nového roku je i vhodnou dobou k bilancování
roku předešlého. Účet za rok 2009 předložilo i vedení sboru
dobrovolných hasičů na své výroční schůzi dne 29.ledna.
V neděli 31.1.2010 uspořádali svou výroční členskou
schůzi členové ČSCH ve Vážanech nad Litavou. Na setkání
především zhodnotili výsledky své chovatelské práce za
uplynulý rok, kdy se členové místní organizace zúčastnili
výstav drobného zvířectva s řadou ocenění. Na schůzi
byly předány diplomy a odznaky zasloužilým chovatelům.
Hlavním programem však bylo zajištění organizace
prodejních trhů 14. února a burzy králíků 14., 21. a 28. února a především organizace okresní
výstavy, kterou svaz uspořádá v září letošního roku. Mnoho chovatelských úspěchů a poděkování
za činnost vyjádřil přítomný předseda okresního svazu pan Vlček a hosté z Křenovic a Otnic.
Únor:
Jak chovatelé naplánovali, tak se i stalo. Ve
dnech 14., 21., 28. se konala tradiční burza
drobného hospodářského zvířectva včetně exotů.
Současně s burzou proběhly i prodejní trhy.
Na tradiční akci se sjeli zájemci a chovatelé i z
okolních obcí.
4. února 2010 - dnešní den byl významný
pro některé naše předškoláky. Konal se zápis do
první třídy naší školy, kterého se zúčastnili čtyři
chlapci a jedna dívka.
Březen:
Stalo se již tradicí, že Sbor dobrovolných
hasičů Vážany nad Litavou pořádá tradiční masopustní průvod. Tento se letos konal v sobotu
13. února 2010. Pro nepřízeň počasí se ho bohužel letos zúčastnilo pouze sedm masek a čtyři
příznivci obstarávající hudbu včetně starosty obce. Dále nám obecní
úřad zapůjčil traktor, protože se nepodařilo v termínu
sehnat jindy obvyklý vůz s koňmi. Mezi maskami byly
kromě tradičních, jako je medvěd, k vidění i mnich,
vězeň a upírky. Občané naší obce udržující tradice,
nás při průvodu pohostili a přispěli i menší ﬁnanční
částkou. Průvod začal těsně po poledni a skončil
kolem sedmnácté hodiny v pohostinství Sokolovna,
kde bylo připraveno pro zúčastněné malé pohoštění.
Akce se vydařila a příští rok ji chceme zopakovat,
ovšem doufáme, že za většího zájmu členů sboru
i občanů.
(hasiči)
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zájemců.

27. 3. 2010 se uskutečnila výroční schůze
mysliveckého sdružení ve Vážanech nad
Litavou. Kromě tradičních výročních zpráv,
ve kterých byl zhodnocen uplynulý rok, byl
navržen plán činností na letošní rok. Mimo jiné
je v plánu vysázení remízu v prostoru horního
poldru a výsadba zeleně na nově získaném
pozemku ve vinohradech.

V dopoledních hodinách 27.4. byl proveden
zápis dětí do Mateřské školy Vážany nad
Litavou do školního ročníku 2010/2011. K
zápisu přišlo celkem 10 dětí – 5 chlapců a 5
dívek.
V prvním dubnovém týdnu byl proveden
pracovníky obce jarní úklid místních
komunikací od

Duben:
Od 1. dubna obec přijala dva pracovníky
na práce při úklidu obce na dobu jednoho
roku, kteří byli delší dobu evidování na
úřadu práce. Úřad práce poskytuje dotaci
ve výši 12 tis. Kč na každého pracovníka/
měsíc, takže na jejich mzdu a odvody
SP+ZP jde z rozpočtu obce jen nepatrná
část. Od 1. května byl přijat za stejných
podmínek, ale na dobu půl roku třetí
pracovník.
Svátky velikonoční jsou ohlašovány
tradičním hrkáním chlapců, kteří tak
nahrazují umlklé kostelní zvony. Přestože
letošní velikonoce zastihlo nepříznivé
počasí, energie a nadšení pro hrkání měli
na rozdávání. Od čtvrtka 1. dubna poctivě
procházeli celou obcí a v předem stanovených
intervalech (6, 12 a 18 hodin) o sobě dávali
vědět pořádným rámusem. Projít celou vesnici
jim trvalo více jak hodinu (což při letošním
deštivém počasí a ranních teplotách blížících
se nule nebylo nic příjemného).

posypového materiálu použitého během
zimy. Řada občanů již v předstihu zametla
chodníky a silnice před svými domy. Pokud
občané v blízkosti svých obydlí uklidí veřejné
prostranství, mohou nashromážděné odpady
(prach, štěrk, trávu, listí a pod.) ponechat
na místě na hromádce. Pak tuto skutečnost
stačí nahlásit na obecním úřadě a pracovníci
obecního úřadu zajistí odvoz. Zatím by tak
činili vždy v pátek a v pondělí dopoledne. I
pro tento účel byl vyroben pracovníky obce
sklápěcí přívěs.

V neděli 11. v podvečer se uskutečnila
beseda s paní Mgr. Toničkou Plíškovou na
téma záhadných jevů - agrosymbolů. Paní
magistra nám na fotograﬁckých a ﬁlmových
dokumentech prezentovala možné spojení
mimozemských civilizací s naší Zemí. Nejvíce
těchto “kruhů v obilí” se vyskytuje v Anglii a
České republice. Přednáška byla zajímavá a
poutavá, škoda jen, že přišel jen malý počet

9

Začátkem května se pracovníci obecního
úřadu zaměřili na posečení všech zelených
ploch v naší obci. Není to lehký úkol. Obec
má celkem 105 tis. m2 zelených ploch. Z
toho 70 tis. m2 sečeme vlastními silami.
K tomu máme 2 křovinořezy, 2 motorové
sekačky, 1 rotační sekačku a jeden nesený
mulčováč za traktůrek. Odvoz trávy
provádíme sklopným přívěsem.

V týdnu od 26. 4. do 30. 4. prováděli
pracovníci obecního úřadu zpevněné
plochy na dětském hřišti, aby mohla
být zprovozněna trampolína 1. květnu.
Další práce však budou pokračovat
až po posečení trávy na veřejných
prostranstvích.
Květen:

Košt slivovice
Vážení občané,
předsedkyně
místních
zahrádkářů,
paní Jarmila Černáková, byla oceněna
ÚS ČZS diplomem a stříbrnou medailí za
dlouholetou práci v ČZS. Gratulujeme.
ČZS pořádal 13. března již 9.ročník Koštu
slivovice. Sešlo se rekordních 104 vzorků
pálenek. Komise ve složení:

Pořadí

Slivovice

Meruňkovice

1.místo

Holub Josef

Dostál Jiří

2.místo

Hofman Jiří

Hanák Vladimír
(Kobeřice)

3.místo

Matoušek Jan
(otnice)

Pořadí

Hruška-jablko

Ostatní

1.místo

Matyáš Václav st.
(hruška)

Hanák Vladimír,
(Kobeřice)
trnka planá

2.místo

Zehnal
(Otnice)
hruška

Marková Eva,
(Křenovice)
višeň

3.místo

Doležel David
jablko

Michálek Jan
ořechovka

Matoušek Jan, Holub Josef, Rafaj Robert,
Ing. Řezáč Jaroslav, Horák Vlastimil,
Líznar Miroslav, Zachoval Viktor a Drápal
Tomáš byla postavena před nelehký úkol,
vyhodnotit vzorky a určit vítěze.
Absolutním vítězem se stal a putovní
pohár získal pan Holub Josef.

Urbanová Hana,
(Slavkov u Brna)

Už nyní se můžeme těšit na příští ročník,
který bude 10. jubilejní a budeme doufat,
že bude ještě lepší než ten letošní.

(ČSZ)
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Rekord v dálkové dopravě vody 8.5.2010
Trasa: Dolní Loučky (295 m n.m.) – Devět skal (836
m n.m.) – převýšení trati 541 metrů
Délka trasy: 63,46 km
Začátek čerpání vody v Dolních Loučkách: 10:35
hodin
První výstřik na Devíti skalách: 17:30
Konec akce: 17:40 (rekord uznán agenturou Dobrý
den)

Údaje o rekordu
- akce se zúčastnilo 288 sborů dobrovolných hasičů
z toho 287 z České republiky a 1 sbor ze Slovenska
- celkem bylo použito 234 čerpadel
- použito bylo celkem 3 553 hadic B (náš sbor 10
hadic B)
- spojení zajišťovalo celkem 291 radiostanic
- na akci se podílelo celkem 2 592 hasičů
- bylo přemístěno 580 m3 vody
- v době čerpání protékalo v hadicích 36
m3 za hodinu

na svá stanoviště. Naše stanoviště č. 119
bylo na výjezdu z obce Žďárec směrem
na Tišnovskou Novou Ves, úkolem bylo
rozvinout hadicové vedení v délce 8 hadic
„B“, zapojit stroj PS-12 a vyčkávat dalších
pokynů pořadatelů, k čemuž jsme obdrželi
radiostanici. Po rozvinutí hadic spolu s
SDH Rojetín a připojení stroje, což i přes
nepříznivé počasí trvalo asi 1 hodinu, navíc
jsme museli použít 2 hadice navíc, jsme
vyčkávali na vodu. To jsme ještě netušili,
že náš úsek bude co do zavařených strojů
a prasklých hadic ten nejhorší na trase.
Přesto jsme se vody nakonec dočkali a
to asi kolem jedenácté hodiny. Dále vše
probíhalo na první pohled dobře, občas
praskla hadice nebo se měnila stříkačka,
ale kolem šestnácté hodiny jsme začali mít
divný pocit, navíc se hnala velká bouřka.
Jen s největším nasazením a vypětím všech
sil se nakonec akce podařila. Vysílačka byly
vybitá, spojení žádné, takže jsme jenom
čerpali a čerpali, co to dalo. V 17:35 to

7. května 2010 v odpoledních hodinách
vyrazil náš sbor na akci „Rekord v dálkové
dopravě vody“ kterou pořádal SDH Nové
Dvory z okresu Žďár nad Sázavou. Tato
akce měla kromě překonání dosavadního
rekordu v dálkové dopravě vody prověřit
také připravenost sborů na zásahy a v
neposlední řadě též techniku a vybavení.
Po příjezdu na místo srazu sborů
dobrovolných hasičů, což bylo westernové
městečko
Šiklův
mlýn,
jsme
se
zaregistrovali a absolvovali jsme poradu
velitelů, abychom se blíže seznámili s tím,
co nás čeká. Po poradě velitelů jsme ještě
částečně prošli westernové městečko a
uložili jsme se k odpočinku. V 5 hodin 8.
května ráno nás vzbudily 3 rány z děla a
několik světlic. Kdo chtěl, mohl se vydat
na připravenou snídani, jinak se všechno
chystalo k odjezdu na svá stanoviště.
Počasí nám nepřálo, rozjezd byl velmi
zdlouhavý a plný zmatků, přesto se
podařilo do 8:30 umístit všechny účastníky
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konečně přišlo, vody v hadicích ubývalo a
bylo slyšet sirény požárních vozů ze všech
stran. Rekord padl, stříkačka i všechny
naše hadice obstály na výbornou. Nyní
už stačilo za prudkého deště, který se jak
naschvál spustil, uklidit techniku a vrátit se
na Šiklův mlýn k vyhlášení výsledků.

Vlastimil Šimoník, Tomáš Staňa.
Na závěr bych chtěl poděkovat
Obecnímu úřadu za poskytnutí ﬁnancí na
zajištění pohonných hmot potřebných na
celou akci. Informace o akci, fotky a videa
můžete najít na http://www.novedvory.eu/
hasici/206-jak-se-dela-rekord-v-dalkovedoprave-vody.

Po oﬁciálním vyhlášení výsledků, které
proběhlo téměř za tmy v amﬁteátru Šiklova
mlýna, jsme se spokojení vydali na cestu
domů. Náš sbor obdrží certiﬁkát a DVD
o účasti na této akci. Na závěr můžeme
podotknout, že se akce vydařila, technika
i lidé vydrželi a vše dobře dopadlo.
Zúčastnili se následující členové našeho
SDH: Pavel Přerovský, Petr Hégr,

(hasiči)

Komentář k rozboru hospodaření obce za rok 2009
Litavou obdržel neinvestiční dotaci ve výši
80.448 Kč. Obec poskytla neinvestiční
dotaci na povodně městysi Hustopeče
nad Bečvou v celkové výši 14.000 Kč. Tyto
dotace byly vyúčtovány během roku 2009.
Dále obec poskytovala v rámci rozpočtu
ﬁnanční dary na různé akce pořádané v
obci různými organizacemi v celkové výši
47.800 Kč. Obec splácela úvěr u ČS.a.s.,
který byl použit na vybudování podkroví
– knihovny nad obecním úřadem a
zůstatek k 31.12.2009 činí 220.000 Kč a
dále splácí dotaci od Ministerstva ﬁnancí
na vybudování čistírny odpadních vod a
zůstatek k 31.12.2009 činí 434.600 Kč. V
roce 2009 si vzala obec úvěr od ČS, a.s. ve
výši 2.500.000 Kč na vybudování II. etapy
kanalizace. Z tohoto úvěru byla do konce
roku vyčerpána jen částka 300.224,50 Kč.
Celková výše úvěru byla vyčerpána do
15.3.2010. Dále obec zaplatila v roce 2009
1. splátku na koupi zemědělské budovy
ve výši 400.000 Kč. Tuto budovu bude
obec splácet do roku 2012. Celková cena
budovy je 1 700 000 Kč.

Obec Vážany nad Litavou hospodařila v
roce 2009 podle schváleného rozpočtu ze
dne 25.2.2009. Objem příjmů schváleného
rozpočtu byl 6.731.100 Kč, výdaje byly
schváleny ve výši 6.293.800 Kč, v rozpočtu
byly zapojeny splátky úvěrů ve výši
437.300 Kč. V průběhu roku bylo schváleno
8 rozpočtových opatření, které řešily
ﬁnancování během roku. Po posledním
rozpočtovém opatření činily příjmy
12.518.100 Kč a výdaje 12.080.800 Kč.
Na pokrytí splátek byla do příjmu uvolněna
částka 335.500 Kč z rezervy vytvořené za
předešlé dva roky.
Obec obdržela v průběhu roku
neinvestiční dotaci na volby ve výši 17.300
Kč. Dotace byla vyčerpána v částce 14.769
Kč. Rozdíl 2.531 Kč bude vrácen v rámci
ﬁnančního vypořádání v roce 2010. Další
dotaci na CzechPOINT ve výši 79.837 Kč.
Z této částky obec vyčerpala 73.037 Kč.
Rozdíl 6.800 Kč byl vrácen dne 8.12.2009
na účet kraje. Obec v roce 2009 obdržela
investiční dotaci ve výši 6.100.000 Kč na
kanalizaci a tato dotace byla vyčerpána
v celkové výši. Výdaje obce představují
náklady na provoz čistírny odpadních
vod, ZŠ, dění v obci a provoz obecního
úřadu. Během roku dostala organizace
TJ Vážany nad Litavou neinvestiční dotaci
ve výši 74.500 Kč na údržbu fotbalového
hřiště, energii, hodovou zábavu. Rovněž
Sbor dobrovolných hasičů Vážany nad

Rozdíl skutečnosti od plánu příjmů byl
- 312.982 Kč, do příjmů byly zahrnuty
i vázané příjmy 17.300 Kč na volby,
157.037 Kč činily příjmy z příspěvku úřadu
práce a dotace na pořízení hardwaru
pro CzechPOINT. Celkem tedy se snížily
skutečné příjmy oproti plánovaným o
487.319 Kč. Splátka na sociální budovu
12

výsledek ZŠ a MŠ k 31.12.2009 činí 0.
Celkové výnosy k 31.12.2009 činí 2.574.080
Kč, celkové náklady činí 2.574.080
Kč. Zůstatek na BÚ k 31.12.2009 činil
315.864,- Kč, na účtu FKSP k 31.12.2009
činil zůstatek 32.808,71 Kč. V pokladně
činil zůstatek k 31.12.2009 1.643,- Kč.

činila 400.000 Kč. Celkem tedy obec
měla na plánované výdaje o 887.319 Kč
méně. Na jiných akcích se podařilo uspořit
349.379 Kč a 200.000 Kč bylo plánováno
na krytí stavby kanalizace (bude zaplaceno
v letošním roce). Na vyrovnání příjmů a
výdajů byla použita z běžného účtu částka
337.940 Kč.

(urb)

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 2009 činil 400.000 Kč. Dotace
byla vyčerpána v celé výši. Hospodářský
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Rozpočet 2010 - příjmy

Rozpočet 2010 - výdaje
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilea:

Narodily se:

leden

10.2. Veronika Jana Součková

75 let Marie Hanáková

27.4. Kristýna Krčová

87 let Josef Janoušek

Diamantová svatba:

únor
85 let Ladislav Drkal

4.3.1950 Antonín a Vlasta Krejčířovi,

86 let Alois Hanousek

4.3.1950 Miroslav a Oldřiška Kneslovi

březen
70 let Josef Vykoukal
80 let Františka Hofírková
80 let Josef Loubal
duben
70 let Alois Raušer
90 let Božena Charvátová
93 let Marie Kostihová
květen

Opustili nás:

80 let Vladimír Kučera
89 let Vladimír Labr

8.1.

Martin Ryšavý (1975)

24.1.

Stanislav Střeštík (1930)

3.2.

Karel Labr (1930)

5.2.

Milan Černák (1968)

25.4.

Marie Fuksová (1921)

Oslavencům přejeme hodně zdraví a osobní pohody.

Rodinná oznámení
V tomto roce uplynulo 100 let od narození vážanských
rodáků, manželů Antonína Kostihy (* 26.4.) a Aloisie
Kostihové (* 17.6.), na které s vděčností vzpomíná
za celou rodinu syn Mirek.
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Chcete více informací o dění v obci?

www.vazanynadlitavou.cz

čerstvé aktuality
ankety
komentáře
fotogalerie
virtuální kronika

přehled akcí
pozvánky
úřední deska
vyhlášky
a další ....
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