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Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta obce Vážany nad Litavou Josef Hloužek, podle § 29, zákona 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelsva obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. volby do Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou se uskuteční:
dne 15. října 2010 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a dne 16. října 2010 v době od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Volby se uskuteční ve volebním okrsku Vážany nad Litavou, volební místností je zasedací
místnost OÚ Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou č.p. 125.
3. V souladu s § 29 odst. (2) upozorňujeme voliče, že volič (§ 4 odst. (1)) je povinen prokázat
svou totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
ČR).
4. Každému voliči bude dodán 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístek. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.

Zveme všechny občany k volbám.
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Ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím
V jedné písni se zpívá: čas letí jako
bláznivý, já nechytím ho, ani vy ….. ano čtyři
roky uběhly jako voda a stojíme opět před
komunálními volbami. Ještě však než se ujme
nové zastupitelstvo své vlády, je čas ohlédnout
se zpět a udělat malou inventuru toho, co se
podařilo uskutečnit, ale i toho, na co již se
nedostalo.

ústně mandát odmítli.
Účast na zasedání zastupitelstva
starosta obce Josef Hloužek

Nejprve něco z činnosti obecního
zastupitelstva. V letech 2006-2010 se obecní
zastupitelstvo sešlo k veřejnému zasedání
celkem 37 x. Scházelo se podle potřeby, ale
zpravidla jednou měsíčně, vyjma letních
měsíců. Účast bývala vždy taková (kromě 2. 6.
2010 – záplavy ve spodní ulici ke Slavkovu), že
bylo usnášeníschopné. V 10/2009 rezignoval
na svůj mandát člen za KDU-ČSL Ing. Jiří
Hložek. Následně byli starostou vyzvání další
zástupci za KDU-ČSL p. Dana Hrabovská,
p. Jan Kundera ml., p. Jan Kundera st. a p.
Antonín Pavelka, aby doplnili mandát za KDUČSL. Všichni postupně buď písemně, nebo

37x - 100 %

místostarosta Pavel Říhák

36x - 97 %

zastupitel Luděk Tůma

34x - 92 %

zastupitel Karel Škraňka

34x - 92 %

zastupitel Petr Smejsík

28x - 76 %

zastupitel Ing. Jaroslav Řezáč

18x - 49 %

zastupitel Ing. Jiří Hložek

27x - 96 %

(z 28 zasedání,
zastupitelstva)

po

kterých

byl

členem

I ze statistiky účasti plyne, že zastupitelé
(kromě jednoho zastupitele s nízkou účastí) se
po dobu svého mandátu zapojovali do činnosti
v obci a aktivně se podíleli na rozhodování
zastupitelstva obce.
(jhlo)

Investice a zkvalitnění služeb na obci – co se podařilo
Pro informovanost, stav dluhu obce ke konci roku 2006 byl:
rok

akce

náklady

2007

dotace
400 000

soc. zařízení ZŠ+MŠ

půjčka

dluh k 31.12.
běžného roku

547 110,00

603 321

1 689 179,00

489 088,00

597 300

1 091 879,00

1 700 000,00

437 300

2 254 803,50

557 300

3 897 279,00 **)

500 000

3 397 279,00***)

400 000,00

1 300 000,00*)

2009
6 100 000
kanalizace II. etapa

splaceno v
běžném roce

1 436 198,00

2008
koupě sociální budovy

vlastní

2.292.500,--

300 224,50

8 930 561,90
330 561,90

2 199 775,50

2010
sociální budova

*) platba ve splátkách

500 000,00

**) v tom 1.300.000 Kč sociální budova

***) v tom 800.000 Kč sociální budova

Je třeba ještě podotknout, že v tomto čtyřletém volebním období byly dva roky v tzv.
hospodářské krizi, což pro obec znamenalo menší daňové příjmy než v jiných letech. V roce
2009 to bylo o 617 tis. Kč méně než v roce 2008. V letošním roce se v rozpočtu počítá s
daňovými příjmy přibližně ve stejné výši jako v loňském roce.

Základní a mateřská škola

• plot u školního dětského hřiště (starý s
uhnilými sloupky, hrozící vyvrácením – délka
70 m)

•
oprava sociálního zařízení mateřské
školy (pestré barevné obklady-zvýšená
investice, ale ku prospěchu) a základní školy
– dotace 400 tis. (za vítězství v zelené stuze)
– celkové náklady 1.44 mil. Kč (zbytek z
vlastního)

• oprava v letošním roce (na několika
místech rozpleten)
• nutnost výměny herního prvku – houpačky,
výměna fošen u houpaček vertikálních, natření
herních prvků

• přípojka kanalizace
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• nové osvětlení tříd školy

od stupaček, nachystání instalací pod strop
v suterénu – přes 200 tis. Kč. Odkopání
terénu po základy – odstranění vlhkosti stěn
– okopána omítka cca 1 m, kompletní oprava
omítek

Dětské hřiště u fotbalového hřiště
• v r. 2008 umístění herních prvků (lanová
dráha, houpačky se skluzavkou, šplhací prvky
provedení do Z, pružinové houpadlo - koník,
ruské kuželky)

Prodeje pozemků
• v areálu bývalého JZD – Agrii, Moškvan,
Hložkům, Vykoukal, Matyáš, Dostal, Holoubek,
Kotrba

• v r. 2009 doplněna trampolína, druhé
pružinové houpadlo – žába
• v r. 2010 provedení (pracovníky obce)
zpevněných ploch a terénní úpravy, umístění
laviček a odpadkového koše (každodenní velká
účast dětí včetně maminek – velký křik)

• bývalá protipožární nádrž – Slezákovi
• zahrádky za domy – Horvátová, Budíkovi,
Ryšavý

Vybavení obecního úřadu

• část parčíku vedle dolní hospody – Maša,
Gottwald

• zařízení kanceláře starosty
• nová rozhlasová ústředna (možnost
přehrávání zpráv v odpoledních hodinách a
sobotách a nedělích)

• bývalé polní cesty – Cenkovi, Loubalovi,
Kamarádová, Richtrovi, Podholovi, Šimoníkovi,
Gottwaldová, Reinohovi, Ludínovi, Kučera

• výměna počítačového zařízení, zřízení
CZECHPointu – dotace 73 tis. Kč.

• pozemky k JZD pro výstavbu 10 garáží
• za svými domy (popř. před) - Flajzarovi,
Gorecki, Frýbortovi, Labr, Tůmovi, Drkalovi,

• výměna okna v přízemí za plastové

Směny pozemků

• nový nábytek účetní

• Smetana, Hoffman – Brumla - Šemorová,
Lelitovský

Vybavení na obci
• odpočívadlo u poldru

• po dlouhých peripetiích obec získala od
státu budovu č.p. 7 (bývalá radnice)

• vitrína na úřední desku u školy
• instalace dvou antén operátorů internetu

Projekty

• oprava horní zastávky (výplň makrolonem,
dlažba, zábradlí)

• změna územního plánu I. - III.
• studie na posouzení stavu stromů na
hřbitově

• nátěr fasády a vnitřku čekárny u školy
• 7 ks venkovních odpadkových košů

• studie úpravy autobusové zastávky

Stroje a zařízení

• projekt a stavební povolení na obytnou
zónu ulice pod mezí

• plotostřih, křovinořez, sekačka se sběrným
košem, úhlová bruska, svářečka (výměna za
starou poškozenou), traktorek HINIMOTO
s předním nakladačem, mulčovačem, zadní
radlicí, kartáčem se sběrným zařízením,
sypačem

• projekty obytné zóny k ČOV, u hřiště
• hřiště s umělým povrchem na hřišti
• přístřešek na kontejnery u školy
• projekt na výměnu oken a zateplení
střechy a pláště sociální budovy (vhodné
využít projektu zelená úsporám)

• pořízení hydraulicky sklopného přívěsu

Nákupy pozemků a budov

Hřbitov

• výkup pozemků pro polní cestu u hřiště

• nátěr hřbitovní brány u márnice

• sociální budova bývalého JZD – úprava
suterénu pro pracovníky obce - dílna, sklady
drobného nářadí, sociální zařízení (šatna,
WC, sprcha), výměna starého bojleru (byl
vytopen suterén), odpojení přízemí a patra

• kontejner od ﬁrmy Respono s týdenním
odvozem hřbitovního odpadu

Péče o čistotu obce a veřejnou zeleň
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• vykácení tuje na hřbitově, smrk před
Muchovým,
smrk
před
Babušíkovým
(Vítězovým) – vánoční strom, topoly v parčíku
za Janouškovým, padlé stromy do Litavy

nový chodník u Krejčířového a Hrouzového
(rozjetý kamionem)

• ořez stromů u hřiště, před Fuksovým, v
parčíku u č.p.7, na mezi pod kostelem

• oprava chodníku před bývalou pekárnou,
u Mašového, u Černíkového, u Šoustalového
(vozíčkářka), před Novotným a Maděrovým,
u Zborovského Kamila, u Kostihového,
u Jochmanového (dříve Kudovo), před
Kunderovým (dědina).

• nové chodníky v
ČOV, ulice pod mezí

• vysazování stromů – lesíček ke Slavkovu
(vedle drůbežárny), u poldru, k Boží muce,
keříky u Boží muky, před dětským hřištěm, mez
pod kostelem, suchý poldr, lípa zahrádkářů

rámci kanalizace – k

• zpevnění cest štěrkem v uličce za
Střeštíkovým, za školou, mezi garážemi u
mlýna

Vodní hospodářství
• oprava 8 pump na veřejných studních (u
mostu je třeba přeinstalace sacího potrubí)
• rozšíření zatrubnění potoka u koupaliště

• vysprávky komunikace balenou směsí v
ulici pod mezí (SÚS Slavkov) – r. 2007

• vyčištění zatrubněného potoka v obci,
vyčištění odlehčovací komory a následující dva
úseky kanalizace (provedli hasiči)

• upravení polní cesty od koupaliště až k
Chudáčkovému vinohradu
• celková oprava komunikace v ulici k ČOV
od Kostihového až po Brumlovo (SÚS Slavkov)
– 220 tis. Kč – srpen-září/2010

• vyčištění potoka ústícího do Litavy od
náletových dřevin (provedli pracovníci obce)

Kanalizace

• pravidelné sečení trávy a úklid obce,

• nová kanalizační šachta u Kohoutkového
(ﬁrma Insta) r. 2007

Veřejné osvětlení
• elektriﬁkace autobusové zastávky a
vánočního stromu, nákup 4 ks vánočního
osvětlení na sloupy elektrického osvětlení,
elektrické ozdoby na vánoční strom

• v roce 2009/2010 nová kanalizace v ulici
pod mezí a od fary až po ČOV, nová kanalizace
k Žampachovému, nová kanalizace pro BallonMierné, přečerpávací stanice za hřištěm

• oprava světel, nová světla u Šimoníkového,
garáže k JZD

• generální oprava kontejneru na ČOV
• možnost odkanalizování 100 % obce
- spokojenost s provedením, nedodržení
termínu v souvislosti s možností přebudování
ulic na obytné zóny – náklad 8,8 mil. Kč –
dotace 6,1 mil Kč, půjčka 2,5 mil. Kč, vlastní
300 tis. Kč -, vícepráce cca 100 tis. Kč

• výměna sloupů místního rozhlasu
(kloubové uložení), výměna 8 reproduktorů

Investice jiných
• v r. 2007 nová silnice přes Vážany včetně
některých obrubníků a dešťových vpustí (SÚS
– JmK)

Obecní komunikace

• oprava mostu přes Litavu

• nový chodník u Cigánkového až po
Krejčířovo, u Šimoníkového (pod hřbitovem)

• zpevnění polní cesty nad vinohrady

Co se nepodařilo
současné možnosti.

Především vytvořit z ulic “pod mezí” a “k
ČOV” obytné zóny tak, aby zde bylo možné
bezproblémové parkování aut, kterých stále
přibývá. Máme sice projekty k těmto ulicím
i se stavebním povolením, projekt přístřešku
ke kontejnerům u školy, ale rozpočty k těmto
stavbám jsou tak vysoké, že v současné
době jsou stavby nerealizovatelné. I kdyby
se podařilo dosáhnout na ně nějakou dotaci,
tak podíl vlastních prostředků přesahuje naše
4

Dalším dluhem je neutěšený stav většiny
chodníků. Sice byly ty nejokatější závady
odstraněny a díky opravě kanalizace máme
některé chodníky znovu v pořádku, ale ostatní
nejsou tím, čím bychom se mohli chlubit.
Nejhorší stav chodníku je v ulici u hřiště.
Otázkou ovšem zůstává jejich využití, protože
kromě chodníků podél hlavních silnic jsou
využívány minimálně.

Nejvíce v tomto ohledu, je kritická ulice
od pekařské uličky po hřiště. Přesto, že
je zde chodník v celkem dobrém stavu,
všichni (dospělí, děti, zdraví, špatně chodící)
chodíme po silnici a proplétáme se podél
zaparkovaných aut mezi jedoucími. Nejhorší

situace je pak v zimě, kdy nahrnutý sníh ještě
zužuje průjezdný proﬁl. Zde by vybudování
obytné zóny a parkovacích míst bylo zvláště
na místě.
(jhlo)

Kultura a společenský život v obci
teprve nyní seznamovaly s krásou méně či
více známých tanců.

Dětské dny
Pod patronací obecního zastupitelstva,
ale především výboru pro školství, kulturu
a ostatní zájmovou činnost byly pro děti
uspořádány vždy na konci školního roku
dětské dny. Po čtyřikráte to byly soutěže pro
děti o ceny s dalším doprovodným programem.
První ročník byl zpestřen jízdou na koni pana
Uhlíře, dalšího ročníku se zúčastnili policisté
ze Slavkova, třetí ročník byl doplněn ukázkou
hasičského zásahu, na zatím poslední ročník
pak byla přichystána ukázka chovu hadů,
ukázka výcviku psů a jízda na koních Jany
Skulínkové. Na závěr všech ročníků byl
připraven táborák se špekáčky pro všechny
účastníky, jak pro děti, tak i pro rodiče. Účast
soutěžících dětí (v letošním roce jich bylo
rekordních 72) dokazuje, že zájem o tuto akci
je velký.

Silvestr 2008
Na silvestrovský podvečer 2008 bylo
uspořádáno pobesedování a setkání občanů,
přátel a kamarádů pod vánočním stromem.
Při vánočních koledách a neodmyslitelném
svařáčku jsme se sešli k rozloučení s
posledním dnem roku. Večer jsme se rozešli
do svých domovů, abychom se před půlnocí
opět sešli a úderem půlnoci se mohli kochat
pohledem na oblohu rozzářenou rachejtlemi a
ohňostrojem.
Kuličky2009
Na jaře 2009 proběhlo první otevřené
mistrovství Vážan nad Litavou tak trochu
již zapomenuté hře kuličky. Na pěti kurtech
upravených na tréninkovém hřišti se 18
chlapců a dívek pustilo do nelítostných bojů,
kdy každý s každým v pěti hrách bojovali o o
vítězství. Dnes už nezáleží, kdo byl vítězem a
kdo poraženým, kdo poraženým, ale každý si
odnesl svůj díl radosti ze hry a dílčího vítězství.
V přestávkách mezi jednotlivými hrami se děti
povozily na konících a případně se občerstvily
u stánku s limonádou či párkem.

Vánoční besídky
Děti základní školy a mateřské školy si vždy
na konci roku pro rodiče a další diváky připravily
vánoční představení. Po letech uskutečněných
v sále obecní hospody byla Mikulášská
besídka v roce 2008 a 2009 uspořádána na
autobusové zastávce. Děti z mateřské školy
zde rozestavily stánky a jako malí prodavači
nabízely své vlastnoručně vyrobené čertíky
s Mikuláši a další drobné předměty. Školní
děti pak předvedly představení s vánoční
tématikou. Mikuláš s andělem a čerty rozdával
dětem dárky a na závěr byl rozsvícen vánoční
strom. Večer pak byl završen ohňostrojem.
K dobré pohodě určitě přispělo občerstvení,
jako horký grog, svařené víno, čaj a cigára z
udírny, které zajistili členové TJ.

Zima 2010
Po několika teplých zimách byla ta letošní
ve znamení sněhu a ledu. Samozřejmě, že je
to sázka do loterie, ale s prvním náznakem
lednových mrazů bylo zahájeno stříkání hřiště,
aby se mládež nemusila jen koukat na televizi,
ale mohla se věnovat i sportování na čerstvém
vzduchu. Ledová plocha přilákala k dovádění
na bruslích a hokeji nejednoho následovatele
Jaromíra Jágra. A díky umělému osvětlení tak
hokejové boje mohly být uskutečňovány i ve
večerních hodinách.

Taneční
Deset večerů zimní sezony v roce 2007
bylo ve znamení tance. 24 páru pod vedením
taneční školy Martina se seznamovalo se
základními kroky polky, valčíku, tanga,
foxtrotu, waltzu a dalších standardních a
latinskoamerických tanců. Pro některé, spíše
ty starší páry, to bylo jen připomenutí dávno
již zapomenutého, některé páry se takto

Vítání občánků
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V roce 2007 jsme přivítali 2 děvčata a
jednoho chlapce, v roce 2008 stejně jak v
roce předešlém, v roce 2009 jsme přivítali
4 děvčata a 1 chlapce a pro letošní rok se
chystáme přivítat 5 děvčat a 3 chlapce.

Rekonstrukce školky 2007-2008
10
Hrozící Litava 20

Oprava kanalizace 2009
Záplavy 2010

Mikulášsk

Rozšíření zatrubnění potoka

á 2009

6

Výstavba nového chodníku 2010

Jarní vyhra
bován

í 2010

a 2009

Hody 2010
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Závěrem

Společenské organizace

Bohužel se musím zmínit i o něčem,
co s kulturou nemá nic společného. To je
pomlouvání, udávání, osočování, hádky a další
všemožné hašteření. Ať už řečené, či psané
na silnici či roznášené do schránek, rozesílané
na úřady nebo do médií. Tady musím přiznat,
jak jsem byl naivní. Myslel jsem si, že jsme
jako Vážaňáci jedna rodina, ale není tomu tak.
Sousedé se hašteří kvůli malichernostem, které
by se daly jednoduše vyřešit dohodou, jedni
nevstoupí do druhé hospody, i kdyby to byla
poslední hospoda na světě, další ohrnují nos
nad naší školou, kterou třeba i sami vychodili.
A když se mi něco nelíbí, proč s tím chodit
na zastupitelstvo, kde si problém můžeme
všichni společně rozebrat, každý říct na věc
svůj názor, vyslechnout druhého, když přeci
je tak jednoduché po straně pomluvit, napsat
polopravdy do novin, udání na úřady a třeba
i podvrhnout a zfalšovat na souseda úřední
dopis. Nejsem pesimista, nemohu a ani nechci
moralizovat, každý máme nějaké nedostatky,
ale určité základní hodnoty mezilidských
vztahů bychom dodržovat měli.

Samozřejmě se toho za ty čtyři roky v obci
událo mnohem více. Toto je jen výčet toho, na
čem se současné Zastupitelstvo spolupodílelo.
Jinak na obci pracuje řada zájmových spolků,
jako jsou Sbor dobrovolných hasičů (jejich
tradiční ostatky), zahrádkáři (s bohatou
kulturní činností – Košt slivovice, Svátek
matek, Kateřinská zábava aj.), chovatelé
(každoroční burzy drobného zvířectva a exotů),
myslivci (Poslední leč, Dětský karneval),
rybáři (velmi úspěšné a hojně navštěvované
rybářské závody), Ranč u Uhlířů s oblíbenými
westernovými soutěžemi aj. Nejpočetnější
složkou je Tělovýchovná jednota Vážany nad
Litavou s oddílem kopané, který se kromě
fotbalových zápasů podílí na zabezpečení
krojovaných hodů, které byly ve Vážanech po
dvouleté odmlce letos znovu obnoveny, a to
hned se 16 ti páry stárků.
Bez dobrovolné a nezištné práce občanů,
kteří se o tento kulturní, společenský a
sportovní život starají, by nebylo možné,
aby se tyto akce uskutečňovaly. Obec jim
jen malým ﬁnančním příspěvkem přispívá na
jejich činnost. Co všechno se dělo, pečlivě
zaznamenala kronikářka obce, paní Holubová
v kronice obce, která je také celá vydaná na
internetu na vážanských stránkách, www.
vazanynadlitavou.cz. Protože každý nemá
přístup k internetu, mohla by být kronika k
nahlédnutí v knihovně obce v knihovních
hodinách.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem
členům zastupitelstva za práci pro obec v
uplynulých čtyřech letech a současně vyzvat
všechny spoluobčany, aby neignorovali volby
do obecního zastupitelstva a rozhodli tak
sami, koho chtějí mít příští čtyřleté období na
radnici.
Josef Hloužek, starosta obce

Usnesení ze zasedání ZO
Usnesení z 32. zasedání ZO
Vážany nad Litavou ze dne
16.6.2010.

výrobků,

ZO bere na vědomí:

- s umístěním RD pana •••••• Zitty na
pozemku parc. č. 1126 v k.ú. Vážany nad
Litavou. Vlastní realizace je podmíněna
kladným vyřízením změny č. 3 územního
plánu obce Vážany nad Litavou,

- s umístěním sjezdu na pozemku parc. č.
519 z nově navržené garáže v budově č.p.
257,

- závěrečný účet obce Vážany nad Litavou
za rok 2009
ZO souhlasí:
- s vysázením okrasných dřevin podél
oplocení zahrady RD Vážany nad Litavou.
Dřeviny
budou
udržovány
tak,
aby
nepřesahovaly přes 0,5 m do prostoru přilehlé
zpevněné komunikace,

- s vytvořením parkovacího místa rozměrů 6
x 4 m na pozemku parc. č. 30/3 v k.ú. Vážany
nad Litavou před RD Vážany nad Litavou č.p.
1. Ke stavbě přístřešku nemá ZO připomínek.
Vlastní realizace bude provedena na základě
ohlášení stavby stavebnímu úřadu,

- se změnou pekárny na výrobnu masných
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- písemné stanovisko starosty obce k zápisu
č. 14 z ﬁnanční kontroly ze dne 13.8.2010.

- s vytvořením parkovacího místa na
pozemku parc. č. 30/3 v k.ú. Vážany nad
Litavou před RD Vážany nad Litavou č.p. 58.
Vlastní realizace bude provedena na základě
ohlášení stavby stavebnímu úřadu,

ZO souhlasí:
- s vyvěšení záměru prodeje pozemků parc.
č. 1268/4 a 1268/9 – po 23 m2 a pozemků
parc. č. 1268/5 – 1268/8 – po 22 m2,

- s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
spočívající v realizaci stavby distribuční
soustavy – přípojka NN na pozemcích parc.
č. 330/1, 952/2 a 951/1 pro novostavbu RD
na pozemku parc. č. 950/27 – Boleslavová,

- s výstavbou garáží pro osobní automobily
na pozemcích parc. 638/28 – 638/35 v k.ú.
Vážany nad Litavou,
- s vyvěšením záměru obce pronajmout
pozemek parc. č. 527, zahrada v k.ú. Vážany
nad Litavou,

- s poskytnutím příspěvku stárkům na
vypůjčení krojů do 80 % půjčovného,

- s umístěním elektrické přípojky na pozemek
parc. č. 1737/2 vedené po pozemcích obce
parc. č. 142, ostatní plocha, a parc. č. 1784,
zahrada. ZO bude předložena situace umístění
přípojky na výše uvedených pozemcích k
vyjádření.

- se zadáním tisku knihy o Vážanech tiskárně
Helbich v množství 300 ks.
ZO schvaluje:
- výsledek hospodaření obce za rok 2009,
- celkový závěrečný účet obce za rok 2009
bez výhrady,

- s poskytnutím příspěvku ve výši 30
tis. Kč na sekačku na sečení hrací plochy
fotbalového hřiště. O poskytnutí případně
vyšší částky může být rozhodnuto až podle
výsledku hospodaření obce v závěru roku.

- RO 3/2010 z května 2010,
- směrnici pro časové rozlišování k § 69
vyhlášky č. 410/2009 Sb., vč. dohadných
položek.

- s rozšířením žaloby na určení vlastnictví
pozemku parc. č. 58/5, ostatní plocha,
manipulační plocha, v k.ú. Vážany nad
Litavou.

ZO odkládá: žádost o prodloužení nájemní
smlouvy obecní hospody uzavřené s
nájemkyní paní •••••• Drápalovou, Hrušky
•••, na zasedání nového zastupitelstva po
volbách v říjnu 2010.

ZO stanoví:
- v příští změně ÚP jednoznačně pozemky
parc. č. 638/28 – 638/35 pro stavbu garáží
pro osobní automobily.

ZO nemá připomínek k projektové
dokumentaci nástavby a půdní vestavby RD
Vážany nad Litavou č.p. 99.

ZO schvaluje:

ZO reﬂektuje na nabídku odkupu id. ½
pozemku parc. č. 1845 v k.ú Vážany nad
Litavou.

- ZO schvaluje RO 4/2010 z června 2010
- ZO schvaluje RO 5/2010 z července 2010

ZO schvaluje zrušení telefonní linky sociální
budovy.

- bezúplatný převod pozemků parc. č.
103/2 – 37 m2, 105/2 – 37 m2, 108/2 – 54
m2, 110/2 – 29 m2, 112/2 – 29 m2 a 114/2 –
31 m2 (všechny zahrady) do vlastnictví obce,
eventuálně jejich výkup za cenu 35,-Kč/m2

ZO stanovuje pro volební období 2010 –
2014 stávající počet zastupitelů obce, tj. 7.

Usnesení z 33. zasedání ZO
Vážany nad Litavou ze dne Usnesení z 34. zasedání ZO
Vážany nad Litavou ze dne
25.8.2010.
6.10.2010.
ZO bere na vědomí:
ZO bere na vědomí:

- bod 14.6. ze zprávy ﬁnančního výboru o
hospodaření obce za I. pol. 2010,
- zápis č. 14 z ﬁnanční kontroly ze dne
13.8.2010,

- žádost manž. Pišových č.p. ••• o provedení
údržby porostů a oplocení na pozemcích parc.
č. 28 a 29 ve vlastnictví obce a odpověď
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obce s vyjádřením způsobu řešení.

o obcích v platném znění, změnu územního
plánu obce Vážany nad Litavou č. 3, kterou
zpracovalo Studio Region, s.r.o., Ing. arch.
Miloslav Sohr, Zelná 13, Brno,

ZO souhlasí:
- s bezúplatným převodem pozemku parc.
č. 230/2 ostatní plocha – silnice, o výměře
89 m2, k.ú. Vážany nad Litavou do vlastnictví
Obce Vážany nad Litavou,

- vyhlášení změny č. 3 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,

- s přestavbou hospodářské části RD č.p. 22
tak, jak je řešeno projektem Ing. arch. Petra
Helešice ze srpna 2010,
- s udělením licence na provozování veřejné
linkové dopravy vnitrostátní pro dopravce
Tourbus, a.s., opuštěná 4, 602 00 Brno na
provozování linky na trati Slavkov u Brna –
Křenovice.

- uzavření smlouvy na zřízení práva
odpovídajícímu
věcnému břemenu
pro
společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v
Českých Budějovicích, spočívající ve zřízení a
provozování nového venkovního izolovaného
vedení NN včetně podpěrných bodů na
pozemku parc. č. 11/4 parc. č. 12 pod názvem
Vážany nad Litavou vv NN ZD Hložek,

ZO schvaluje:
- RO 6/2010 ze srpna 2010
- RO 7/2010 ze září 2010

- pronájem 139 m2 z pozemku parc. č.
527 pro provozování zahrádkářské činnosti a
na dočasné uložení stavebního materiálu po
dobu rekonstrukce RD č.p. 237 za cenu 30 Kč/
rok manželům •••••• a •••••• Květenským,
Vážany nad Litavou č.p. ••• s tím, že
zbývajících 33 m2 bude nadále využíváno jako
polní cesta i pro další občany.

- prodej pozemku
- parc. č. 1268/4 ••••••• Schořové, Vážany
nad Litavou č.p. •••, za cenu 4.500,- Kč,
- parc. č. 1268/5 •••••• Schořovi, Vážany
nad Litavou č.p. •••, za cenu 4.500,- Kč,
- parc. č. 1268/6 •••••• Hrabovskému,
Vážany nad Litavou č.p. •••, za cenu 4.500,Kč,

ZO odkládá:

- parc. č. 1268/7 •••••• Pišovi, Vážany nad
Litavou č.p. •••, za cenu 4.500,- Kč

- žádost pana Kondáše na projednání po
předložení upřesnění využití místnosti a
spotřeby energií.

- na základě zákona 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb.,

- rozhodnutí o výstavbě plotu zahrady za
obecním úřadem na dobu sestavení rozpočtu
obce na rok 2011.
(jhlo)

Jak šel čas
zaplavení zažehnáno. Bohužel vysoká hladina
v řece způsobila zpětný tok vody v kanalizaci
a ta pak zaplavila sklepy přilehlých rodinných
domů.

Červen:
1. 6. Pohostinství Sokolovna uspořádalo pro
děti k jejich svátku pestrý program soutěží
a her. Pohostinsky zde také vystoupil soubor
historického šermu. Celé odpoledne se dětem
velice líbilo.

Dne 22. 6. bylo doručeno na obecní úřad
rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu
osobních údajů, které bylo završením
stížnosti občana Vážan na zveřejnění mapy
Vážan s adresami domů včetně fotograﬁí
průčelí domů a příjmeními obyvatel domů na
naších webových stránkách. Toto rozhodnutí
potvrdilo, že zveřejnění mapy a seznamu není
porušením zákona o ochraně osobních údajů
a není zneužitím pravomoci veřejného činitele,
jak bylo udáno. Proti tomuto rozhodnutí se již
nelze odvolat.

2. 6. Vyvrcholení vydatných květnových
dešťů nastalo 2. června, kdy jinak poklidná
říčka Litava se naplnila až po okraj a hrozilo
její bezprostřední vylití do zahrad domů za
potokem u hřiště. Pracovníci obce spolu s
dobrovolníky již začali naplňovat pytle s pískem
a ukládat je na nejnižší místa na břehu Litavy.
Naštěstí se hladina zastavila jen několik málo
centimetrů od vrcholu břehu a všichni si mohli
oddechnout, že pro tentokráte je nebezpečí
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Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří
přispěli do sbírky na novou sekačku. Díky Vám
všem jsme mohli zakoupit nový sekací traktor
Husqarna.

Nicméně příjmení obyvatel jednotlivých domů
byly ze seznamu vymazány a nově jsou
uveřejňovány pouze v případě projeveného
zájmu jednotlivých obyvatel domů. Je
jen škoda, že na základě osobních averzí
jednotlivců byla znemožněna kompletní
virtuální prohlídka obce s orientací zde
bydlících.

Abychom omezili riziko dalšího vloupání, byl
nainstalován do objektu kabin a klubovny
elektronický zabezpečovací systém napojený
na centralizovaný pult ochrany.

26. 6. Závěr školního roku byl již po čtvrté ve
znamení her a soutěží pro děti. (viz výše)

Výbor TJ Vážany nad Litavou – oddíl kopané
Srpen:

Červenec:

1. 8. byl den otevřených dveří na
motokrosové dráze. Občané Vážan tak měli
možnost se seznámit se stávajícím stavem
stavby motokrosové dráhy a s projektem
k dokončení terénních úprav. Pan Hrdinka
odpovídal na četné dotazy občanů ohledně
termínu dokončení navážení zeminy, opravy
silnice Slavkov - Vážany a s plány provozu
dráhy po stránce sportovní. Z celé diskuze
vyplynulo, že na dokončení terénních úprav
protihlukových valů (včetně vybudování
nového poldru u dráhy) chybí ještě cca 30
tis. m3 zeminy. Ta bude navážena v průběhu
celého roku 2010. A vzhledem k tomu,
že největší dosavadní dodavatel zeminy –
tunely v Brně – již těžení zeminy dokončil, je
pravděpodobné, že zeminy bude nedostatek a
tedy její sporadické navážení prodlouží termín
návozu do poloviny roku 2011.

V sobotu dne 17. července proběhl v areálu
Vážanského ranče 4. ročník kovbojských her o
Vážanskou ﬂašku.
Za nádherného počasí se divákům představilo
v několika jezdeckých disciplinách 25 jezdců
na svých koních. Každá disciplina byla
samostatně vyhodnocena a na závěr byli
poháry odměněni
tři nejlepší startující ze všech disciplin. Za
Petrem Bartákem, Laděm Kissem se na
třetím místě umístila Iveta Klusalová z domácí
stáje. V přestávce mezi disciplinami byla
vylosována bohatá tombola. Ředitel závodu,
pan Pavel Uhlíř, na závěr celého odpoledne
pak poděkoval všem zúčastněným soutěžícím
a divákům za účast a vyslovil přání dalšího
setkání na příštím ročníku.
V sobotu 24. července se na místním hřišti
konal fotbalový turnaj, kterého se zúčastnily
celky SK Křenovice, TJ Šaratice, SK Uhřice a
TJ Vážany nad Litavou. Bohužel počasí nám
nepřálo a tak se odehrály pouze dvě utkání ze
čtyř. Namísto zápasů o třetí místo a ﬁnále se
kopaly penalty.

Ve dnech 27. a 28. 8. 2010 proběhly
ve Vážanech nad Litavou krojované hody.
Tentokrát v pátek a sobotu. Po deštivém
pátku se počasí umoudřilo, a tak dopolední
zvaní stárků a odpolední průvod stárků
obcí se vydařil, o čemž svědčí i hojná účast
přihlížejících a doprovázejících návštěvníků.

Konečné pořadí:

Září:

1. TJ Šaratice, 2. TJ Vážany nad Litavou, 3.
SK Křenovice, 4. SK Uhřice (okres Hodonín)

1. 9. byl zahájen v ZŠ a MŠ nový školní
rok. Do lavic 1. a 3. třídy zasedlo 6 žáků a
2 žákyně dni ve škole. 19. 9. proběhly v
zámeckém parku ve Slavkově u Brna oslavy
15. výročí založení dobrovolného svazku
obcí Ždánický les a Politaví. V bohatém
odpoledním programu vystoupila řada
souboru působících ve městech a obcích
DSO, Jiří Slabotinský promluvil o historie
DSO ŽlaP, byla vyhodnocena cykloakce DSO,
předvedeny byly ukázky historického šermu,
své vystoupení měly mažoretky a několik
kapel.Doprovodnými akcemi pak byly jízd na
ponících a koních, střelba ze vzduchovky a
kuše, malování, zažehlování korálků

O týden později, v sobotu 31. července, se
měl uskutečnit fotbalový turnaj „B“ mužstva.
V noci z pátku na sobotu však navštívili naše
hřiště zloději, kteří odcizili sekačku, sudy s
pivem, altán zapůjčený od místních rybářů
a způsobili další újmu na zařízení. Celková
škoda se vyšplhala do desítek tisíců korun.
Turnaj jsme byli nuceni o den posunout, na
neděli 1. srpna.
Konečné pořadí: 1. TJ Sokol Prace, 2. TJ
Vážany nad Litavou „C“, 3. SK Nížkovice, 4.
TJ Vážany nad Litavou „B“
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ve Vážanech nad Litavou od roku 1928 po
současnost. V sobotu se uskutečnila přednáška
o chovatelství pro děti a mládež s praktickými
ukázkami a proběhlo zábavné odpoledne plné
doprovodných akcí - soutěží pro děti, projížďky
na koních, ponících a s koňským spřežením.
Celá akce se mohla uskutečnit díky nemalému
počtu sponzorů, vystavovatelů a především
pořadatelů, kteří věnovali svůj volný čas
přípravě této akce. Výstava velkým dílem
přispěla k propagaci chovatelství, udržení
současného stavu chovatelství a rozšíření
mezi děti a mládež, protože chovatelství má
vynikající výchovnou roli a rozvíjí lásku ke
zvířatům a vztah k přírodě. (volně zpracováno
z předmluvy katalogu)

a facepainting. Ukázka jízdy na kostitřasu a
drezíně.
25. a 26. 9. upořádala Základní organizace
českého svazu chovatelů ve Vážanech nad
Litavou u příležitosti 30. výročí založení
základní organizace okresní soutěžní výstavu
mladých samců a samic králíků, okresní
soutěžní výstavu výletků holubů, okresní
soutěžní výstavu okrasného ptactva, místní
propagační výstavu drůbeže a okresní
soutěžní výstavu o neúspěšnějšího mladého
chovatele. Výstava proběhla pod záštitou
Okresní organizace Vyškov a Obecního úřadu
Vážany nad Litavou s přispěním okresních
odborných komisí. Na výstavbě bylo možno
zhlédnout archivní materiály o chovatelství

Kniha o Vážanech nad Litavou
a obrazové materiály spolků, aby kniha Vážan
zachytila historii v co možná největším spektru
života obce.

Výzva občanům.
Kniha o Vážanech nad Litavou ﬁnišuje do
závěrečných prací. Vyzýváme občany, kteří
mají nějaké zajímavé fotograﬁe, pohlednice,
články a další dokumenty, ať je zapůjčí k
ofocení,aby mohly být publikovány v knize.
Rovněž lze do textů zahrnout různé písemné

Podklady je možné doručit na obecní úřad
do konce měsíce října. Ale čím dříve, tím
lépe.
(jhlo)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Diamantová svatba:

Jubilea:
červenec
88 let
85 let
89 let
75 let
září

Jan Novotný
Božena Tůmová
Anna Šubrtová
Ivanka Cigánková

80 let
75 let

Jana Hrabovská
Rudolf Jaroš

duben: Josef a Helena Oujezdští

Zlatá svatba:
srpen: Jiří a Dobruška Svobodovi

Narodili se:
3.6.

Julie Smejsíková

11.6. Veronika Hoffmanová
22.6. Ondřej Běhal

Opustili nás:

13.7. Marek Šenkyřík

23.5. Bohumil Budík (nedož. 82 let)

20.8. Ema Tůmová

12.6. Věra Střeštíková (79 let)

Oslavencům přejeme hodně
zdraví a osobní pohody.

17.6. Vlasta Krejčířová (82 let)
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