
1

Obsah:
Usnesení ZO - str. 2
100 let TJ - str. 3
Volby - str. 4
Stočné - str 4
Kácení dřevin - str. 4
Vítání občánků - str. 5
Ukázka z knihy - str. 8
Z mateřské školy - str. 10
Charitativní sbírka - str. 11
Společenská kronika - str. 11
Zabijačka - str. 12
Výlov - str. 12



2

Usnesení z ustavujícího 
zasedání zastupitelstva obce
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce 

byly zvoleny tyto orgány obce:

uvolněným starostou obce byl zvolen Josef 
Hloužek

neuvolněným místostarostou obce byl 
zvolen Petr Smejsík

předsedou finančního výboru byl zvolen 
Luděk Tůma

předsedkyní kontrolního výboru byla 
zvolena Ing. arch. Zuzana Menšíková

předsedou výboru pro životní prostředí byl 
zvolen Pavel Říhák

předsedou výboru pro školství, kulturu a 
zájmovou činnost Kamil Zborovský

Na ustavujícím zasedání byl rovněž schválen 
jednací řád zastupitelstva

Usnesení 1. zasedání 
Zastupitelstva obce Vážany 

nad Litavou ze dne 1.12.2010
ZO bere na vědomí:

- nařízení inventarizace majetku k 
31.12.2010 a složení inventarizačních komisí 
a to: předsedkyně kontrolního výboru paní 
Ing. arch. Zuzana Menšíková, členové: 
zastupitelé Pavel Říhák, Kamil Zborovský, ve 
skladě se inventarizace zúčastní p. Novák. 
U příspěvkové organizace je předsedou 
inventarizační komise ředitel ZŠ p. Mgr. Kypr, 
členové: p. Babušíková, p. Paseková. 

ZO schvaluje:

tyto členy výborů:

 - finančního – paní Ing. Eva Dudová, pan 
Karel Škraňka, 

 - pro životní prostředí – pan Petr Smejsík, 
pan Jaroslav Novák,

 - pro školství kulturu a ostatní zájmovou 
činnost – slečna Zuzana Oujezdská, pan Pavel 
Nezhyba.

- RO 8/2010 z října 2010, 

- RO 9/2010 z listopadu 2010

- prodej pozemku parc. č. 1268/8 •••••• 
Pišovi, Vážany nad Litavou č.p. •••, za cenu 
4.500,- Kč 

- rozpočtové provizorium na rok 2011,

- uzavření nájemní smlouvy na provoz 
obecní hospody s dosavadní nájemkyní paní 
Hanou Drápalovou, Hrušky č.p. 13, do 31.1. 
2015 za stávající nájemné 7.000 Kč/měs. s 
tříměsíční výpovědní lhůtou s předcházejícím 
upozorněním na provozní závady, 

- prodej pozemku parc. č. 11/11 o výměře 
118 m2, ostatní plocha, jiná plocha, za cenu 
obvyklou, t.j. 30,- Kč/m2 manželům •••••• 
Fialovým, Vážany nad Litavou č.p. •••, 

- provedení odstranění závad z revize el. 
instalace obecní hospody firmou Vít Vykoukal, 
Vážany nad Litavou za konečnou cenu 
30.990,- Kč, 

- obřadními hodinami pátek (mimo 
státem uznané svátky) v době od 9:00 do 
12:00 hod., 

- pronájem místnosti bývalé uhelny sociální 
budovy na dočasné ubytování panu •••••• 
Kondášovi, Sladkovského •••, Plzeň za 
nájemné 50 Kč/den a v případě používání 
elektrického vařiče 100 Kč/den. Výpovědní 
lhůta bude jeden měsíc, 

- příspěvek Diecézní charitě Brno, Oblastní 
charita Hodonín, na pečovatelskou službu pro 
naše občany na rok 2011 ve výši 13.000 Kč, 

- uzavření smlouvy o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu na 
pozemcích 330/1, 951/1, 952/2 v k.ú. 
Vážany nad Litavou spočívající v umístění 
nového kabelového vedení NN pod názvem 
stavby:“Vážany nad Lit. příp. NN parc. č. 
950/27 Boleslavová“, 

- příspěvek pro DSO ŽlaP na rok 2011 ve 
výši 6.600,- Kč.

ZO pověřuje starostu obce k vykonávání 
rozpočtových opatření v měsíci prosinci 2010 
na paragrafech a položkách.

ZO odkládá žádost pana •••••• Piše o  
prodej pozemku parc. č. 1268/5, neboť obec 
již tento pozemek nevlastní.

Všechny dokumenty k jednání zastupitelstev 
jsou pro všechny občany k nahlédnutí na 
obecním úřadě.
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100  let tělovýchovy ve Vážanech nad Litavou
     Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak:  

6. listopadu letošního roku uplynulo právě 
100 let od okamžiku, kdy na valné hromadě 
místního odboru Sokola jeho členové navrhli 
a následně schválili ustavit jednotu, aby 
nemuseli být organizováni pod hlavičkou 
Sokola Hodějice. Vznikla tedy Tělocvičná 
jednota Sokol Linhartské Vážany. To byl 
oficiální začátek tělovýchovy v naší obci a 
tělovýchovná činnost, kromě období obou 
světových válek, kdy byl Sokol zakázán, již 
nikdy nebyla přerušena.

Samozřejmě, charakter činnosti se postupně 
měnil. Zpočátku to bylo mnoho nadšení, mnoho 
obětavosti, účast cvičenců na Všesokolských 
sletech, na veřejných cvičebních hodinách ve 
Vážanech i v okolí, péče o mládež, vzdělávací 
program. Bohatá byla také kulturní činnost 
– hrávalo se několik divadel ročně a peníze 
z nich získané se používaly na nákup nářadí 
a údržbu a budování svých zařízení. A když 
peníze nestačily, mnoho členů neváhalo a 
věnovalo je z vlastní kapsy.

Po roce 1948 nastaly v tělovýchově, tak jako 
v celé společnosti, výrazné změny. Jednotě byl 
přidělen konfiskát po velkostatkáři Redlichovi, 
což je dnešní Sokolovna. Původně to byly - 
kromě hospody - sýpky a stáje, takže stálo 
ještě mnoho úsilí, než se objekt upravil do 
dnešní podoby. Další výraznou změnou bylo, 
že nový stát se rozhodl mít všechno pod svými 
křídly a vyhlásil tzv. sjednocenou tělovýchovu. 
Tím pádem u nás do Tělovýchovné jednoty 
vstoupil do té doby samostatný FK Vážany. 
Do TJ vstupovaly i další sporty a postupně 
vytlačovaly klasické cvičení podle původních 
sokolských představ. V naší obci to byla 
mimo tradičního fotbalu hlavně sportovní 
gymnastika, která byla v 60. a 70. letech 
minulého století velmi úspěšná a posléze i 
stolní tenis. Zatímco ten se zde hraje dodnes, 
gymnastika s odchodem cvičitelů skončila a 
přeměnila se na ZRTV, což je méně náročné 
cvičení pro všechny. Jedním z kladů té doby 
bylo, že se daly získat peníze na údržbu a 
výstavbu tělocvičných zařízení. Problém byl, 
že to byly peníze na tzv. „ akce Z „ – budování 
dodavatelsky tehdy nepřipadalo v úvahu. 
Proto se postavilo „pouze“ přísálí a sociální 
zařízení o další brigády už nebyl zájem.

Dalším mezníkem v historii nejen 
tělovýchovy byl rok 1989 a známá „ sametová 

revoluce“. Po ní najednou vystoupila ze stínu 
Česká obec sokolská ( ČOS ) a muselo se 
rozhodnout, jestli se naše TJ vrátí do ČOS , 
kde kdysi byla, nebo zůstane pod ČSTV.  Od 
ČOS byly informace velmi kusé – nevědělo se 
např. zda oddíl kopané bude moci hrát soutěže 
ČSTV, nevědělo se jak to bude s dotacemi a 
v neposlední řadě to byly otázky majetkové 
– ČOS neuznává  vlastnictví  jednotlivých  
Tělovýchovných jednot  - vše řídí ústředí v 
Praze. 

Z těchto důvodů bylo nakonec rozhodnuto 
zůstat u ČSTV, kde bylo všechno jasné. Jinak 
od té doby stále pokračuje trend prosazování 
se sportů na úkor cvičení. Dnes je nepochybně  
„ na špici „ fotbal, který je nejsilnější co do 
počtu členů, hraje pravidelné a všemi příznivci 
sledované soutěže a tím zviditelňuje sebe i 
obec Vážany v rámci okresu. Stolní tenis hraje 
sice také pravidelné soutěže, ale vážanská 
veřejnost o něm příliš neví  a do ZRTV, která 
tu v zimním období rovněž funguje chodí 
pouze cvičenky od žákyň po ženy, mužské 
složky  cvičení vůbec nezajímá, maximálně 
si tak zahrát nyní moderní florbal. Ale ještě 
zpět k fotbalovému oddílu: jeho chloubou 
je sportovní areál, který získal na hodnotě 
hlavně vybudováním nových šaten s tribunou 
a klubovnou, které byly otevřeny v roce 2001 
u příležitosti 70. výročí založení oddílu. Nikdo 
z hostujících mužstev nevěřil, že se toto dílo 
podařilo vybudovat brigádnicky s celkem 
minimálními finančními dotacemi. Tehdy se to 
ještě podařilo, i když těch pár hlavních tahounů 
toho jistě mnohdy mělo plné zuby. Dnes by 
byla situace asi podstatně horší. Na brigády 
chodí stále stejní, ostatní jenom z donucení a 
bez zájmu. To je to co nás trápí a k tomu ještě 
nedostatek finančních prostředků. To co z 
různých zdrojů získáme, stačí opravdu jen na 
základní údržbu, přitom zvláště Sokolovna by 
už řádnou opravu potřebovala velmi nutně. 

Závěrem: tento příspěvek berte hlavně 
jako připomínku významného výročí naší 
organizace, podrobnější průřez činnosti za 
období jednoho století nelze napsat na jednu 
či dvě stránky. Trochu podrobněji je tato 
problematika popsána v jedné kapitole knihy 
o Vážanech, která by měla v dohledné době 
vyjít. 

Ing. Ladislav DRKAL, předseda TJ
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Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 15. a 16. října se uskutečnily volby 

do obecního zastupitelstva. Do letošních voleb 
byly podány 4 kandidátky, a to: Kandidátka 
České strany sociálně demokratické 
(ČSSD), Komunistické strany Čech a Moravy 
(KSČM) , Křesťanské a demokratické unie 
– Československé strany lidové (KDU- ČSL) 
a Sdružení nezávislých kandidátů (SND), 
které obdržely následující počty hlasů: ČSSD 
592 hlasy – 2 mandáty, KSČM 438 hlasů – 1 
mandát, KDU – ČSL 616 hlasů – 2 mandáty a 
SNK 806 hlasů – 2 mandáty.

 Do obecního zastupitelstva byli zvoleni za 
ČSSD Petr Smejsík 143 hlasy, Kamil Zborovský 
129 hlasy, za KSČM Pavel Říhák 104 hlasy, za 
KDU – ČSL Ing. Jaroslav Řezáč 123 hlasy, Ing. 
arch. Zuzana Menšíková 110 hlasy a za SNK 

Josef Hloužek 148 hlasy a Luděk Tůma 140 
hlasy.

 Na ustavujícím zasedání, které proběhlo 
12. listopadu pak zastupitelé zvolili uvolněným 
starostou obce Josefa Hloužka, místostarostou 
obce Petra Smejsíka. Za předsedy výborů pak 
byli zvoleni: předsedou finančního výboru 
Luděk Tůma, předsedkyní kontrolního výboru 
Ing. arch. Zuzana Menšíková, předsedou 
výboru pro životní prostředí Pavel Říhák a 
předsedou výboru pro školství, kulturu a 
zájmovou činnost Kamil Zborovský. 

 Na prvním zasedání nového zastupitelstva 
pak přítomní předsedové výborů navrhli 
další členy výborů, které přítomní členové 
zastupitelstva do svých funkcí schválili – viz 
usnesení  z 1. zasedání zastupitelstva obce.

Poplatky za odkanalizování domácností
Insta Ivanovice, která provozuje čistírnu 

odpadních vod, vyfakturovala za letošní rok 
660.425 Kč (druhé pololetí loňského 297.200 
Kč, první pololetí letošního 363.225,- Kč) 
za vyčištění odpadní vody. Na poplatcích za 
stočné se vybralo 250.700,- Kč. Z toho plyne, 
že obec doplácí z rozpočtu obce 409.725 Kč. 
Proto starosta na 1. zasedání zastupitelstva 
obce navrhl, aby zastupitelstvo obce se touto 
problematikou zabývalo na některém z příštích 
zasedání zastupitelstva podrobněji a problém 
byl řešen buď zvýšením poplatku za stočné 
nebo předáním celé agendy společnosti, která 
se likvidací odpadních vod od občanů zabývá, 
a to Insta Ivanovice, či VaK Vyškov. Současný 

poplatek 400,- Kč za osobu a rok neodpovídá 
skutečným nákladům na vyčištění vod a 
nerozlišuje skutečné množství odváděných 
odpadních vod z jednotlivých domácností. 
V úvahu připadají různé varianty – zvýšení 
poplatku na osobu, stočné podle odběru 
pitné vody od VaK Vyškov, popřípadě v 
kombinaci s instalací měření z vlastních studní 
a popřípadě i výpočet množství odváděné 
vody podle tabulek v případě neměřeného 
odběru pitné vody. Dříve než bude některá 
varianta nakonec vybrána,  je třeba celou 
záležitost veřejně prodiskutovat a na základě 
všeobecného konsensu pak rozhodnout.                                                     

(jhlo)

Kácení dřevin rostoucích mimo les – základní požadavky
Ke kácení dřevin je nezbytné povolení 

orgánu ochrany přírody – v katastru obce 
Vážany nad Litavou je to dle § 75 odst. 1, 
písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění platných předpisů, 
Obecní úřad Vážany nad Litavou. 

Povolení je třeba na všechny druhy stromů 
(i ovocných)  a keřového porostu nad limit 
stanovený vyhláškou č. 395/1992 Sb. a to:

- limit pro stromy: obvod kmene 80 cm 
ve výšce 130 cm od země (tomu odpovídá 
průměr kmene cca 20 - 25 cm),

- limit pro keře: plocha keřového porostu o 

celkové ploše 40 m2

Písemná žádost o povolení musí 
obsahovat:

(§ 8, odst.3, písm. a) – e) vyhlášky č. 
395/1992 Sb.

1. jméno, příjmení a adresa žadatele

2. doložení vlastnického  nebo nájemného 
vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám 
jichž se žádost týká, pokud nelze ověřit v 
elektronickém přístupu obcí do katastru 
nemovitostí. Nájemce musí předložit písemný 
souhlas vlastníka(ů) pozemku. (Zde je nutno 
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doplnit, že vlastníkem stromu je vždy 
vlastník pozemku.)

3. Specifikace dřevin, které mají být káceny, 
zejména jejich druh, počet, obvod kmene, 
velikost plochy keřů, včetně schématického 
situačního zákresu do katastrální nebo 
pozemkové mapy.

4. Zdůvodnění žádosti.

Stromy na obecních pozemcích jsou 
vlastnictvím Obce Vážany nad Litavou. Pokud 
bude chtít majitel přilehlého domu chtít takový 
strom z různých důvodů vykácet (stínění do 
oken, kořeny narušují stavbu, nebezpečí 
vývratu a pod.), požádá Obec Vážany nad 
Litavou o vykácení a ta po posouzení důvodů 
k vykácení výborem pro životní prostředí  
teprve požádá Obecní úřad o povolení k 
vykácení. Tento zdlouhavý postup vyplývá z 
dikce zákona.

Ořez nebo průřez dřevin je právem a 
povinností vlastníka stromu a nevztahuje se 
na něj povinnost žádat o povolení, vyjma 
památných stromů. Důležitá je ale kvalita 
a odbornost ořezání, protože nesmí dojít k 
trvalému poškození dřeviny.

Řešení žádosti o povolení kácení dřevin 

rostoucích mimo les probíhá vždy ve správním 
řízení, které musí být ukončeno rozhodnutím. 
Povolení či zamítnutí žádosti je platné vždy až 
po nabytí právní moci rozhodnutí.

Pokud obecní úřad nařídí místní šetření 
za účelem posouzení stromu či keřového 
porostu, je účtováno za každou započatou 
hodinu v pracovní době správního orgánu 
100,- Kč, v mimopracovní době v pracovních 
dnech 150,- Kč a ve dnech pracovního volna 
a klidu 300,- Kč a tento poplatek je příjmem 
rozpočtu obce.

Pro kácení dřevin se využívá tzv. doba 
vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3. 
běžného roku.

Správní orgán může žadateli ve svém 
rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit 
přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci 
ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. 
Současně může uložit i následnou péči o tyto 
dřeviny na dobu nezbytně nutnou, nejvýše na 
dobu 5ti let.  

Formulář žádosti je možné získat na 
obecním úřadě nebo si jej můžete stáhnout 
na webových stránkách obce.

(jhlo)

Co s nevyhovujícími autolékárničkami po Novém roce
V říjnu tohoto roku se na nás obrátila 

Oblastní charita Hodonín se žádostí o pomoc 
při realizaci humanitární sbírky zdravotnického 
materiálu z použitých autolékárniček, u kterých 
k 31.12.2010 končí platnost. Především 
obvazový materiál, leukoplasti a obvazy z 
těchto lékárniček mohou být dále použity v 
českých vesnicích v rumunském Banátu, kde 

je tohoto materiálu akutní nedostatek.

Pokud by jste se chtěli této sbírky zúčastnit, 
můžete použité autolékárničky přinést na 
obecní úřad, odkud budou charitě předány. 
Sbírka proběhne do 16. ledna. 

(jhlo)

Vítání občánků
V sobotu 27. listopadu 2010 byli na 

obecním úřadě ve Vážanech nad Litavou 
přivítáni noví občánci Vážan nad Litavou. Po 
představení občánků a přednesení projevu  
se rodiče podepsali do pamětní knihy. 
Sváteční atmosféra byla, jako již tradičně, 
dokreslena vystoupením dětí z vážanské 
základní a mateřské školy a vážanských dívek 
ze slavkovské školy. Obohacením kulturní 
vložky byl tentokráte doprovod živou hudbou 
a zpěvem v podání Veroniky Michálkové. 

Letošní vítání bylo co do počtu přivítaných 
dětí nejpočetnější. Z tohoto pohledu je 
výstižný a i úsměvný komentář k aktualitě 
o vítání zveřejněný na webových stránkách 
obce, kdy pisatel Měkota všem sdělil: „No to 
je ale krásných dětí. Ve Vážanech snad někde 
proudí ten Modrej pramen, ne? Můžete mi říct 
kde teče? Že bych vzal tak do kybla.“

(jhlo)
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Julie Marek Kristýna JakubMarika
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Veronika Ondřej Veronika JanaJakub Ema
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Ukázka z připravované knihy o Vážanech

Obyvatelé Vážan na přelomu 18. a 19. století 
LENKA ZÁLESKÁ

V této kapitole se podíváme na život na 
vesnici z pohledu demografa. Populace tohoto 
období byla populací mladou, progresivní 
rostoucí. Dětí do patnácti let byla asi třetina, 
při započtení věkové skupiny 15–20letých se 
podíl mládeže zvýšil na 45 %, osob starších 
padesáti let bylo o něco více než desetina. 
Růst obyvatel byl zpravidla plynulý, ale 
pomalý, jakákoliv epidemie nebo válečná 
událost dokázala přírůstek obyvatel rychle 
smazat.

Sledovat údaje o počtu obyvatel na přelomu 
18. a 19. století není jednoduché. Sčítání 
obyvatelstva se ještě neprovádělo, zákon o 
sčítání lidu byl vyhlášen až 23. března 1857. 
Cenným zdrojem informací demografické 
povahy jsou samozřejmě matriky. Víme, že 
v roce 1790 měly Vážany 64 domů a 306 
obyvatel.

Jako první se přirozeně nabízí matrika 
narozených a život dětí obecně. Děti 
vyrůstaly za zcela jiných podmínek než 
dnes, byly vítanými pracovními silami, měly 
také zabezpečit své rodiče ve stáří. Je nutné 
také poznamenat, Že naopak větší počet 
dětí znamenal pro rodinu finanční zátěž a 
problémy s jejich zabezpečením. Jak uvidíme 
i v této studii, vysoká porodnost byla tlumena 
vysokou dětskou úmrtností, takže jedna 
rodina průměrně vychovala tři až čtyři děti. 
Děti byly členy domácnosti, nestály však v 
centru každodenního dění.

V období sledovaných 25 let se narodilo 470 
dětí (258 chlapců a 212 děvčat), průměrně 
(po zaokrouhlení) devatenáct dětí ročně. 

Nejvíce dětí se narodilo v roce 1807 – třicet 
dětí, nejméně hned následující rok – roku 
1808 přišlo na svět pouze osm dětí. A pokud 
se podíváme na rozvrstvení porodů podle 
kalendářních měsíců, zjistíme následující 
fakta. Nejvíce dětí se narodilo v lednu (59) 
a v březnu (50), nejméně v únoru (27) a v 
srpnu (30).

Při porodech pomáhaly porodní báby. 
Byly to většinou starší, zralé ženy. Jejich 
postavení ve společnosti nebylo jednoduché. 
Na jednu stranu byly potřebné, žádané, na 
druhou stranu se jim občas přičítalo leccos 
špatného: od smlouvy s ďáblem, kterého 
„zásobovaly“ nekřtěňátky třeba liknavým 
přístupem ke křtu přes přípravu podezřelých 
lektvarů až k andělíčkářství nebo naopak 
čarodějnictví.............

............ V matrice narozených jsou jména 
porodních bab uváděna od roku 1800, u 
některých

dětí jméno té, která jim pomohla na svět, 
chybí.

Jako první – od roku 1800 – je uváděna 
Johana Kramářová z čísla 69. Odrodila všechny 
děti v letech 1800–1805, v roce 1806 byla u 
pěti porodů, 22. dubna téhož roku ve věku 56 
let umírá. Po ní nastupuje Lucie Kosíková z č. 
p. 26. Nejprve je uváděna jako manželka Jana 
Kosíka, později jako vdova. V roce 1807 se 
znovu provdala a figuruje pod jménem Lucie 
Smola. V letech 1806–1810 přivedla na svět 
58 dětí, 24. května 1810 umírá ve věku 46 
let. ...............

Škola a její učitelé - KAREL MLATEČEK
Snad žádná jiná instituce nemá tak velký 

a všeobjímající vliv jako právě škola. Procesu 
vzdělávání (byť různě dlouhému, různě 
intenzivnímu a probíhajícímu v různých 
režimech, které měly na kvalitu výuky 
nesporný vliv) byl podroben každý z nás. Dnes 
se nám povinná školní docházka zdá naprosto 
samozřejmá. Nepřemýšlíme o tom, že umění 
číst, psát a počítat je znakem moderní 
civilizace. Negramotnost nám připadá stejně 

vzdálená jako černý mor nebo inkvizice. 
Odhlédneme-li například od středověku, kdy 
vzdělání bylo výsadou úzkého okruhu lidí 
(zejména duchovních) a kdy drtivá většina 
populace byla negramotná, pak ještě v 19. 
století patřilo – a zejména na venkově, kde 
život byl drsnější a těžší než ve městě – umění 
číst a psát k nadbytečnému luxusu, k něčemu, 
co člověk nepotřebuje k běžné obživě a čemu 
se může věnovat jen ve chvílích, kdy již není 
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žádná jiná práce. I z tohoto důvodu patřil 
úděl venkovského učitele k těm nejméně 
záviděníhodným.

Špatné podmínky a ubohé ohodnocení 
(zvláště v některých historických údobích) 
prestiž učitelského stavu rozhodně 
nezvyšovaly.

Pro novodobý vývoj školství měly zásadní 
význam reformy, které byly provedeny 
za vlády Marie Terezie. V roce 1760 byla 
zřízena dvorská studijní komise, která byla 
později podřízena přímo panovnici a která 
byla pověřena přípravou reformy školství. 
Nový  všeobecný školský řád platný pro 
všechny země monarchie pak vypracoval 
velmi vzdělaný zaháňský augustiniánský opat 
Jan Ignác Felbiger. Řád, který byl císařovnou 
Marií Terezií schválen a vydán 6. prosince 
1774, zavedl novou organizaci nižšího školství 
a povinnou školní docházku. Nová školská 
soustava pak platila – byť s některými 
drobnými změnami – dalších téměř sto let – 
až do nové úpravy obecného školství v roce 
1869, kterou si vyžádaly jednak významné 
společenské změny, jednak samozřejmě 
i pokrok ve školství a nové, modernější 
názory na působení ěkoly, postavení učitelů i 
samotnou výuku dětí.

Felbingerův školský řád a další organizační a 
správní úpravy přinesly celou řadu změn. Školy 
byly rozděleny na triviální, hlavní a normální. 

Ve škole triviální se vyučovalo náboženství, 
čtení, psaní, základní početní úkony a také 
pro venkovské děti důležité zásady správného 
rolnického hospodaření. Školský řád dále 
uváděl, že by rodiče měly posílat své děti 
do školy alespoň po dobu šesti let, připoštěl 
však, aby starší děti navštěvovaly školu jen od 
prosince do března, protože musely pomáhat 
rodičům při hospodářství, a aby malé děti ve 
věku od šesti do osmi let chodily do školy 
pouze v teplejších měsících, aby v zimě a za 
nepříznivého počasí nebylo ohroženo jejich 
zdraví. Podle počtu dětí měla mít každá škola 
jednu nebo dvě dostatečně velké a světlé 
učebny – jednalo se tedy o školy jednotřídní 
nebo dvojtřídní. Vyučovacím jazykem byla pro 
české země stanovena čeština.

Školy triviální byly původně zřizovány 
v místech, kde byly fary, jednalo se tedy o 
farní školy. K další významné reorganizaci 
základního školství došlo v letech 1868 a 
1869. Zásadní změny přinesly zejména říšské 
zákony o vztahu školy k církvi a o obecném 
školství z 25. 

května 1868 a z 14. května 1869. 
Nejdůležitější změnou bylo, že řízení a dozor 
nad veškerým vyučováním a výchovou byl 
svěřen státu, a církvi byla nadále ponechána 
v kompetenci pouze výuka náboženství. školy 
pak měly být přístupné všem žákům bez 

rozdílu vyznání...........

Třída vážanské školy, školní rok 1908/1909
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Z mateřské školy

 Školní rok v naší mateřské škole byl zahájen 
ve středu 1. září 2010. Do školky se přihlásilo 
25 dětí ve věku od 2,5 do 6 let věku. S vyšším 
počtem menších dětí se stala práce o něco 
náročnější, ale i ty nejmenší si brzy zvykly 
na pobyt mimo obětavou péči maminky, 
tatínka a nejbližších. Pokud nám počasí jen 
trochu dovolilo, využívali jsme především 
školní zahrady a nejbližšího okolí MŠ. V práci 
s předškolními dětmi využíváme pracovních 
sešitů, které jsou vytvořeny v souladu se 
„Školním vzdělávacím programem“.

 V měsíci říjnu jsme poprvé ve školním roce 
navštívili kamarády v MŠ Hrušky při vystoupení 
„Kouzelníka“ a o měsíc později na divadelním 
představení manželů Trnkových „O čertíku 
a sněhové vločce“. Pásmem říkanek a písní 
jsme ve spolupráci s OÚ ve Vážanech nad 
Litavou přivítali do života nejmenší občánky 
naší obce.

 Nejvíce se děti připravovaly na „Mikuláškou 
besídku“ a mini trhy spojené s touto akcí. 
Pomáhaly při výrobě dárkových předmětů 
a i ti nejmenší se chtěli aktivně podílet na 
jejich přípravě. Během celého měsíce jsme 
si povídali o tom, že není třeba se těchto 
pohádkových bytostí obávat, že nikdo z nich
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea:  

říjen   
Stanislav Novotný – 80 let       
Oldřich Hložek  - 75 let
listopad
Milan Černák – 70 let
Růžena Dvořáková – 87 let
Richard Sigmund – 80 let
prosinec
Vladimír Kučera - 87 let

Narodili se:
4.10. Marika Krejčířová
10.11. David Benda

Zlatá svatba:
17.12.1960   Jan a Vladimíra Ševčíkovi

Oslavencům přejeme hodně zdraví a osobní pohody.

Podejte pomocnou ruku těm, kteří ji potřebují
To, co je pro nás samozřejmostí, je pro 

některé lidi bez přístřeší a sociálně slabé 

velkou vzácnosti.

Proto každý rok organizuje Charita a 
Armáda spásy pro tyto sociálně slabé 
“Štědrý den”. Pomozte prosím i Vy těmto 
lidem alespoň v době Vánoční obohatit jejich 
stědrovečerní tabuli a přispějme společně 
cukrovím, ovocem, zeleninou nebo třeba 
zavařeninami. 

Darované potraviny můžete doručit od 

středy večer 22. 12. (od 17:00 h) a během 
celého dne 23. 12. na adresu Vážany nad 
Litavou 1 (u Novotných). Všechny potraviny 
pak na Štědrý den 24. 12. za obec Vážany nad 
Litavou doručíme do Centra sociálních služeb 

Josefa Korbela v Brně.

Předem Vám děkujeme za projevenou 
pomoc.

Luděk a Veronika Novotní

(tel. 777 710 037, 608 131 754) 

 

nezlobí tak, aby ho čertík odnesl. Malinko 
nás zaskočilo počasí, které přineslo velké 
množství sněhu a jeho odklízení z autobusové 
zastávky zaměstnalo všechny pracovníky 
obce. Děkujeme jim za pomoc při přípravě 
plochy pro vystoupení dětí a Mikuláše s 
andělem a čerty. Našim dětem se akce 
velice zamlouvala a doufám, že i vám všem 
v tomto předvánočním čase přinesla chvilku 
odpočinku, zábavy a něco málo vzpomínek 
na kouzlo tohoto adventního času. Nakonec 
i ty sněhové vločky jen umocnily slavnostní 
atmosféru. Vám všem, kteří jste přišli, 
nakoupili malé dárky a zhlédli vystoupení 

dětí mnohokrát děkujeme za hojnou účast. 
Výtěžek z akce za vánoční předměty byl 
5.300,- Kč a za občerstvení ze stánku 7.300,- 
Kč. Všechny tyto peníze budou použity na 
vánoční dárky pro vaše děti a na zvelebení 
prostředí MŠ. Ještě jednou děkujeme všem 
pořadatelům a Vám ostatním za nemalé 
finanční přispění. Doufáme, že se v hojném 
počtu sejdeme i v dalších letech. Přejeme 
Vám krásné a bezstarostné svátky vánoční, 
mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2011. 

 Za všechny zaměstnance a děti MŠ  

Stanislava Babušíková
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Na vánoční stoleček, od Slezáků kapříček 
Již tradicí se stává prodej živých ryb na 

koupališti ve Vážanech. V pondělí  20. prosince 
byl zahájen výlov Pohořelického kapra, který 
si nenechali ujít někteří návštěvníci.

Ryby byly ze sítě vyloveny do sádky, odkud 

si jednotliví zájemci budou vybírat kapra 
obecného či kapra lysce. Prodej ryb bude 
uskutečněn po dobu tří dnů. K pohoštění je 
nabízen uzený kapr a horké nápoje. 

Zabijačka v podání sboru dobrovolných hasičů
Sobota 18. prosince byla v naší obci ve 

znamení vůně kuchyně. To zdejší hasiči nás 
všechny pozvali na domácí zabijačku. 

Ještě za tmy roztopili pod kotly, aby brzy 
dopoledne mohli občané ochutnat domácí 
speciality - bílou a černou polévku, jitrnice, 
jelítka, tlačenku. Odpoledne to byl ještě 

domácí guláš, čerstvé sádlo a teplé škvarky. 
Návštěvníci si mohli zkrátit čas do dokončení 
jednotlivých pochutin ochutnávkou 
svařeného vína, trampské cigáry z udírny, 
či se zahřát domácí slivovicí. Prodej masa a 
masných výrobků probíhal až do pozdního 
odpoledne.
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