Dobrý den Vám všem,
řekne se malá vesnička, okurková sezóna je v plném proudu a maximálně zemědělci vyráží se svými
stroji do polí. Tam se nemůže nic dít. Opak je pravdou. Kovbojské hry, rybářské závody, nohejbalový a
fotbalový turnaj nebo předvedení vystoupení na pražský slet a následné přivítání jeho účastníků. Vše se
neslo ve velkolepém duchu i přes občasné nepříznivé počasí, které nedokáže nikdo předem objednat.
Socha zbořená, anketa týkající se sochy a konečně i socha vybraná. Vážanští se většinově rozhodli
pro sochu od opata Kosíka. Je jim nejspíš sympatičtější díky podobnosti se sochou předešlou. Proč by ne.
Základní škola za ní je na tom o něco hůře, tedy alespoň co se týká počtu dětí v ní. Ten se snad zvýší
napřesrok a její nová ředitelka žáčky naláká na zábavnou a účinnou formu vzdělávání.
Stálým problémem obce zůstává motokrosová dráha. O prašnosti, hluku a bezohlednosti některých
motorkářů vědí obyvatelé Vážan své. Ačkoli má obec omezené možnosti odporu, zkouší je nejdříve
upozornit na dostupné alternativy. Například u horní cesty vedoucí ke Kobeřicím vyrostla cedule
odklánějící motorkáře na vedlejší cestu bývalým jednotným zemědělským družstvem. Snad si jí všimnou
a provoz na horní ulici se zmírní. Jinak podle mě obci nezbude, než přistoupit k důraznějším krokům, jaké
navrhují mnozí její obyvatelé.
K zachování stavu cesty nad Vážanami a částečnému zamezení navážky další hlíny na dráhu
zástupci obce dokonce zažádali o umístění značky nad vesnicí omezující hmotnost vozidel pod devět tun.
Postavení značky na odboru dopravy ve Slavkově u Brna schválili. Bez komplikací se to ale neobešlo.
Tomáš Hrdinka to totiž vše vidí zcela jinak. Kvůli tomu Vážany v těchto dnech čelí žalobě a platnost
značky je po dobu řízení zrušená. Vážanským nezbývá, než čekat. Nebo ne? Ať se snaží sebevíc, bez
dobré vůle uživatelů i majitelů dráhy ke zlepšení nejspíš nedojde. A to dodávám bohužel.
Přeji Vážaňákům i nadále dobré vzájemné vztahy, pevnou vůli a dosažení minimálně kompromisu
s těmi, kteří život v naší obci jakkoli ovlivňují.
Martina Jarošová

Usnesení zastupitelstva obce:
Usnesení z 13. zasedání ZO Vážany nad
Litavou ze dne 22.2.2012
ZO ukládá starostovi obce:
doplnit a následně předložit kontrolnímu
výboru nedostatky vyplývající ze zprávy
kontrolního výboru ze dne 18.1.2012 do
15.3.2012.
vypsání výběrového řízení na obsazení
místa ředitele školy.
ZO bere na vědomí:
zprávu o bezpečnostní situaci v obci
předložený rozbor hospodaření. Jeho
schvalování se uskuteční při projednávání
celkového závěrečného účtu obce za rok
2011 po přezkoumání hospodaření za rok
2011
ZO schvaluje:
rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a
MŠ Vážany nad Litavou ve výši 38.863,51
Kč takto:
 do fondu odměn 8.550,- Kč,
 do rezervního fondu 30.313,51 Kč,
příspěvky organizacím, na kulturu a sport
na rok 2012:
chovatelé
7 tis. Kč
10 tis. Kč
rybáři
myslivci
30 tis. Kč
myslivecký ples
4 tis. Kč
dětský ples
2 tis. Kč
zahrádkáři
5 tis. Kč
westernové závody 4 tis. Kč
nářadí pro cvičení 20 tis. Kč
Sokolský slet
5 tis. Kč
kroje
20 tis. Kč
hody
15 tis. Kč
národopis
5 tis. Kč
vánoční besídka 1,2 tis. Kč
ostatky
1,2 tis. Kč
šachový turnaj
1,2 tis. Kč
turnaj stol. tenis 1,2 tis. Kč
nohejbalový turnaj 1,2 tis. Kč
3 tis. Kč
dětský den
Celkem příspěvky 136 tis. Kč
návrh rozpočtu sociálního a charitativního
fondu na rok 2012
návrh rozpočetu obce Vážany nad Litavou
na rok 2012
výši stravného na služební cestě
zaměstnanců následovně:
 při služební cestě v rozmezí 5 – 12 hod.
výše stravného 70,- Kč



při služební cestě v rozmezí 12 – 18
hod. výše stravného 110,- Kč
 při služební cestě delší jak 18 hod. výše
stravného 170,- Kč
ZO souhlasí:
s vyvěšením záměru obce prodat pozemek
parc. č. 2153 v k.ú. Vážany nad Litavou.
s vyvěšením záměru obce prodat pozemek
parc. č. 1186 v k.ú. Vážany nad Litavou
se zadáním vypracovat pasport veřejného
osvětlení
s ponecháním školy za jakéhokoliv počtu
žáků.

Usnesení ze 14. zasedání ZO Vážany nad
Litavou ze dne 11.4.2012
ZO bere na vědomí:
závěrečný účet obce Vážany nad Litavou
za rok 2011,
zprávu o činnosti výboru pro životní
prostředí za rok 2011,
uzavření Smlouvy o upsání akcií se
společností Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s. v počtu 713 ks o jmenovité
hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč,
rozpočtový výhled na roky 2013 – 2016,
ZO schvaluje:
výsledek hospodaření obce za rok 2011,
celkový závěrečný účet obce za rok 2011
bez výhrady,
ukončení nájemní smlouvy na bytový
prostor uzavřené s panem •••••• Kondášem
a uzavření nové nájemní smlouvy na
nebytový prostor za stejných podmínek,
RO 1/2012 z března 2012.
ZO deleguje:
starostu obce na řádnou valnou hromadu
VaK Vyškov, a.s. konanou dne 25.5.2012 a
současně ho zmocňuje k zastupování Obce
Vážany nad Litavou na této valné
hromadě.
ZO souhlasí:
s vyvěšením záměru obce prodat pozemek
parc. č. 225/2 v k.ú. Vážany nad Litavou,
s posečkáním osazení omezujících značek
na polní cestu nad vinohrady do rozhodnutí
krajského úřadu ve věci přezkumu
rozhodnutí OÚ, kterým byl omezen přístup
na výše uvedenou cestu.
Prodej pozemku parc. č. 2153 nebyl schválen.
Prodej pozemku parc. č. 1186 nebyl schválen.
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Usnesení z 15. zasedání ZO Vážany nad
Litavou ze dne 23.5.2012
ZO schvaluje:
RO 2/2012 z dubna 2012 a RO 3/2012
z května 2012,
navýšení
příspěvku
cvičencům
na
všesokolský slet ve výši 3.000,- Kč,
prodej pozemku parc. č. 225/2, o výměře
100 m2, v k.ú. Vážany nad Litavou ••••••
Janouškovi, Vážany nad Litavou č.p. •••, a
•••••• Vojtové, Opálkova •••, Brno –
Bystrc, za cenu 3.500,- Kč.
ZO souhlasí:
s umístěním podzemní sítě a vzdušné sítě
nn na pozemcích parc. č. 11/4 a 638/24 dle
předložené
situace
vypracované
společností E.ON Distribuce, s.r.o.,
s uzavřením smluv o budoucí smlouvě o
zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu, a to na pozemcích 11/4 a 638/24
pro umístění podzemní a vzdušné sítě nn

umístěných na pozemcích11/4, 11/10,
11/9, 54, 638/24, 638/25, 638/41,
s uzavřením smlouvy na právo provést
stavbu přístupového chodníku na pozemku
parc. č. 124 k pozemku parc. č. 161,
se zapojením obce do komunitního procesu
plánování sociálních služeb včetně priority
v oblasti pečovatelské služby.
ZO nesouhlasí:
s poskytováním biopopelnic jednotlivým
domácnostem,
s uzavřením smlouvy na právo provést
stavbu zpevněné plochy na pozemku parc.
č. 124 před budovou na pozemku parc. č.
161.
ZO pověřuje:
starostu
obce
k zadání
projektové
dokumentace na výstavbu chodníku na
pozemku parc. č. 2153 včetně vyřízení
stavebního povolení,
umístění
starostu
obce
k zajištění
omezujících značek na veřejně přístupné
účelové komunikaci nad vinohrady.

Společenská kronika
Výročí:
leden:
81 let
Marie Setínková
únor:
70 let
Zdeněk Flajzar
86 let
Jiřina Nováková
87 let
Ladislav Drkal
88 let
Alois Hanousek
březen:
85let
Josef Holoubek
duben:
95 let
Marie Kostihová
80 let
Radmila Loubalová
květen:
75 let
Hana Dostálová
80 let
Libuše Řičánková
85 let
Ludmila Lattenbergová
červen:
75 let
Miroslav Partyka
80 let
Drahomíra Holoubková
80 let
Věra Hrabovská
80 let
Marie Jeřábková
88 let
Marie Pišová
červenec:
87 let
Božena Tůmová
90 let
Jan Novotný
91 let
Anna Šubrtová

Narození:
29.11. 2011
6. 2. 2012
10. 2. 2012
6. 5. 2012
13. 5. 2012
17 . 5. 2012

Zemřeli:
2. 2. Hana Budíková
13. 2. Marie Janoušková
18. 2. Josef Oujezdský
29. 3. Marie Flajzarová
3. 6. MUDr. Jan Novák
17. 7. Božena Kunderová

Marek Přerovský
Nikol Hložková
Lukáš Procházka
Dalibor Novotný
Matěj Nový
Petr Sebeš

ve věku nedožitých 49 let
ve věku nedožitých 85 let
ve věku nedožitých 86 let
ve věku nedožitých 68 let
ve věku nedožitých 80 let
ve věku 78 let
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Anketa k soše sv. Panny Marie
V úterý 17.7.2012 byly do schránek všech domácnosti obce doručeny
anketní lístky k hlasování o výběru sochy, která by měla nahradit zničenou
sochu sv. Panny Marie u školy.
Občané se mohli vyjádřit, zda sochu nahradit sochou bratislavského
sochaře Nikose Armutidise, či sochou, kterou doporučil pan opat Kosík (Nová
Říše), popřípadě navrhnout jiné řešení.
Konečný počet vrácených hlasovacích lístku je 87. A jak jste hlasovali?

182 občanů je pro sochu podle návrhu pana opata Kosíka z Nové
Říše, 9 občanů hlasovalo pro sochu od bratislavského sochaře Nikose
Armutidise a 4 hlasy jsou pro opravu či repliku původní sochy.

vítězný návrh
střepy sochy
K dotazu, co bude s původní sochou - střepy sochy jsou
uloženy ve 4 krabicích na obecním úřadě. Paní ing. arch. Menšíková
se vyjádřila v tom smyslu, že by se mohla v zimních měsících pokusit
o slepení původní sochy. S jakým výsledkem, vzhledem k množství
střepů, se nedá předem určit.

Kniha vyjde do hodů
Dle posledního jednání s autorem knihy o Vážanech Mgr.
Karlem Mlatečkem, Ph.D, je kniha o Vážanech připravena k tisku. Do
hodů bude doručena na obecní úřad. Zastupitelstvo na svém nejbližším
zasedání rozhodne o ceně knihy a zahájení prodeje, o čemž budou
občané informování včas obecním rozhlasem. Doufáme, že se kniha
bude líbit.
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Mateřská škola - školní rok
2011 – 2012
Do MŠ v tomto školním roce docházelo
20 dětí , z toho 12 chlapců a 6 dívek ve věku od
dva a půl roku do sedmi let. S dětmi jsme se
zúčastnili mnoha pěkných akcí. Již v září jsme
spolu s kamarády z Hrušek zhlédli divadelní
představení „Veselé pohádky“. V listopadu jsme

navštívili pásmo pohádek v kině „Jas“ ve
Slavkově a velmi pěkné vystoupení herců
z divadla „Radost“ 3 pohádkové příběhy. Tato
akce byla doprovázena výstavou loutek z tohoto
divadla.
Vánoční minitrhy
spolu
s rozsvěcením
vánočního
stromu
a
Mikulášskou nadílkou jsme
ve
spolupráci
s OÚ
uspořádali 4. prosince a 20.
prosince jsme poděkovali

Ježíškovi za bohatou nadílku.
Karneval se spoustou soutěží a
samozřejmě výher jsme uspořádali v měsíci
březnu a v tomtéž měsíci jsme přivítali jaro
vhozením „Morany“ do Litavy. „O zajíčkovi a
bolavém zoubku“ nám umělci z Brna přijeli
zahrát do MŠ v Hruškách v měsíci dubnu a
následně jsme se byli podívat na velmi pěkně
upravenou a zajímavou výstavu exotického
ptactva.
Do plavecké školy ve Vyškově jsme na
pravidelnou předplaveckou výchovu začali jezdit
v měsíci květnu – 9 lekcí.
Ve spolupráci s obecním úřadem jsme
během uplynulého školního roku 2x přivítali
nové občánky Vážan do života.
21. května jsme naplánovali školní výlet
do
zrekonstruované
hvězdárny
v Brně.
Přestavení vesmíru bylo přizpůsobeno věkovému
složení dětí a velmi pěkně předvedené.
Pro maminky a babičky děti k jejich
svátku zahrály krátkou scénku a básničkami a
písničkami těmto nejmilejším poblahopřály
k jejich svátku.
K mezinárodními dni dětí se společně se
školáky vydaly na cestu za pokladem skřítků
Mecháčků. Tato cesta se stala rovněž tradicí naší
mateřské školy.
Posledním divadelní představením bylo
velmi pěkné vystoupení manželů Trnkových „O
kouzelném hrníčku“. Na závěr školního roku
nám své umění kouzel a čár a šikovných prstů
předvedl pan kouzelník a iluzionista.
S předškoláky
jsme
se
rozloučili
v posledním týdnu a hurá na prázdniny.
Poděkován patří všem, kteří nám
jakýmkoliv způsobem zpříjemnili školní rok.
St. Babušíková
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Vítání občánků - sobota 16. června
Když zasedací síň nestačí.

Petr Sebeš
Jan Kundera

Zuzana Gottwaldová

Dalibor Novotný
Matěj Nový
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Lukáš Procházka

Nikol Hložková
Marek Přerovský
7

Myslivost ve Vážanech nad Litavou

Historie myslivosti ve Vážanech nad
Litavou sahá hluboko do minulosti. Bohužel o
období druhé světové války a před ní se
nedochovaly žádné prameny, ale je jisté, že už
v té době existoval ve Vážanech nad Litavou
myslivecký spolek. Nejstarší dosud aktivní člen
současného MS pan Jiří Svoboda se stal členem
již v roce 1957.
Nynější myslivecké sdružení vzniklo
v roce 1992 rozdělením MS „Podhejdí“, které
sdružovalo myslivce z Vážan a Hrušek. Při
založení mělo 13 členů, předsedou byl Jiří
Svoboda, místopředsedou Bohumil Letecký a
hospodářem Vladislav Gottwald, jednatelem Petr
Přerovský a pokladníkem Jiří Halamka.
K dnešnímu dni má MS ve Vážanech nad
Litavou 24 řádných členů, jednoho člena na
zkušební dobu a dva myslivecké adjunkty.
Předsedou je Luboš Michálek, místopředsedou
Leoš Audy, hospodářem Pavel Říhák,
jednatelem David Halamka a pokladníkem
Miroslav Synek.
Sdružení provádí výkon práva myslivosti
na ploše 535 ha honitby výhradně polního
charakteru členěné četnými remízy, mezemi,
drobnými políčky, vodotečemi a cestami. Ze

zvěře drobné se zde vyskytuje zejména zajíc
polní, bažant obecný a kachna divoká. Zvěř
spárkatou zastupuje srnec obecný s občasnou
migrací černé zvěře prasete divokého a v době
říje i zvěře vysoké jelena evropského. Ve výkonu
pomáhají myslivcům také lovecky upotřebitelní
psi, kdy v současnosti disponují členové MS
osmi čtyřnohými kamarády. Z toho je šest ohařů,
jeden slídič a jeden norník.
Hlavním úkolem myslivců ve Vážanech
nad Litavou a nejen těch je chovatelská péče o
zvěř, což zahrnuje nejen průběrný odlov dle
kmenového stavu, ale hlavně příkladnou péči
zejména v době zimního strádání. Druhým
hlavním úkolem a cílem je zušlechťování a
ochrana přírody, kam patří jak vysazování
nových stromů a zeleně vůbec, tak její soustavná
ochrana před nepříznivými vlivy.
Ani na úrovni kultury nezůstávají
vážanští myslivci pozadu a mohou se pyšnit
každoročním pořádáním myslivecké zábavy,
která patří v obci k těm nejlepším i účastí na
mnohých jiných kulturních událostech, ať již se
jedná o účast jednotlivých členů nebo sdružení
jako celku.
David Halamka, jednatel MS
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Nová ředitelka školy
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, byla jmenována ředitelkou Základní a Mateřské školy Vážany nad Litavou paní Stanislava
Babušíková.
Konkurzní komise,
ve
které
figurovali
zástupci vedení obce,
odboru školství kraje,
školní inspekce, zástupce
školy
a
odborného
pracovníka ve školství, na
základě
přihlášky,
řízeného
pohovoru,
předložené
zpracované
koncepce
rozvoje
základní
školy
a
dosavadního
působení
uchazečky
v
oblasti
školství
posoudila
a
vyhodnotila
vhodnost
uchazečky pro výkon
funkce
ředitelky
a
doporučila její jmenování.
Jmenování je s účinností od 1.8.2012 na dobu 6 let.
Přejeme nové paní ředitelce mnoho úspěchů v této funkci a očekáváme, že se jí podaří do naší
školy opět získat nové žáky.
(hlo)

Omezení provozu nákladních automobilů na polní cestě nad
vinohrady
Jistě si občané Vážan všimli, že při vjezdu
na polní cestu byly umístěny značky omezující
provoz vozidel na polní cestě na vozidla do 9 t.
Obec Vážany tyto značky umístila na základě
povolení MěÚ Slavkov u Brna, kterému
předcházelo rozhodnutí Obecního úřadu Vážany
nad Litavou. Toto rozhodnutí však provozovatel
motokrosové dráhy napadl žalobou u soudu a
soud jako předběžné opatření nařídil Obci
Vážany nad Litavou dočasné zneplatnění těchto
značek do doby rozhodnutí soudu. Nezbývá než
doufat, že soud rozhodne ve prospěch obce a
nebude s rozhodnutím dlouho otálet.
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Opravy chodníků
Dle schváleného rozpočtu obce pro rok 2012 a
na základě plnění usnesení zastupitelstva obce se v
měsíci červnu započalo s opravou chodníků. Za
nejhorší stav chodníků v obci byla vyhodnocena ulice
u hřiště. Proběhly již dvě etapy postupné opravy, tj.
od “ Žouželového“ až po „Klekovo“. Další etapa
bude pokračovat dle finančních možností obce.
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Hříchy a ctnosti - zamyšlení
Lidé obrátili naruby sedm hlavních hříchů a
vyhlásili je za ctnosti:
−
−
−
−
−

pýchu nazvali zdravým sebevědomím
lakomství zákonem ekonomiky
smilstvo zdravým biologickým instinktem
nestřídmost vyšší životní úrovní
surovost, závist a nenávist bojem o
spravedlnost a politickou svobodu
− hněv rozhořčením nad názory druhých
− a lenost nazvali filozofickým postojem

Výsledek?
− máme větší domy, ale menší rodiny
− kupujeme víc, těšíme se z toho méně
− znásobili jsme náš majetek, ale zredukovali
naše hodnoty
− máme více titulů, ale méně zdravého rozumu
− máme více druhů jídla, ale méně výživy
− rozbili jsme atom, ale ne naše předsudky
− přes net komunikujeme s celým světem, ale
přestáváme komunikovat s lidmi v naší
blízkosti...

Dobré rady – seriál na
pokračování
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