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Stﬁíhání stuhy – otevﬁení OH

Vystoupení sleÈákÛ – otevﬁení OH
Hody – stárci v kostele sv. Bartolomûje

Slavnostní otevﬁení OranÏového hﬁi‰tû

Tribuny – vystoupení SleÈákÛ pﬁi otevﬁení OH

Slovo starosty obce
Vážení
spoluobčané,
s odkazem na můj článek
(slovo starosty) z Vážanského hlásku z května
2015, navážu plynule
v tomto druhém čísle letošního zpravodaje na témata,
která jsem před půl rokem
otevřel, a která jsou neIng. Václav Matyáš
ustále aktuální.
Témata jsou opět pro
lepší přehled kategorizována:

I. Strategie rozvoje obce:
1. Změna územního plánu obce (dále i jako
ÚPO). I když se tomuto tématu podrobněji věnuji

v článku „ÚPO – popis procesu“, přesto sem patří
pár slov k aktuálnímu stavu a k výhledu do blízké
budoucnosti.
Aktuální stav práce na změně ÚPO (bytová výstavba – lokalita za hřbitovem) je od dubna 2015 takový, že máme za sebou zhruba jednu třetinu
reálného procesu. První, dílčí finální stav věci pro
nás bude územní rozhodnutí Stavebního úřadu
MěÚ Slavkov u Brna. Časový odhad, kdy bude
možno vyměřovat pozemky, které budou určeny
k výstavbě, je pravděpodobně až závěr roku 2016.
Vzhledem k tomu, jak je celý proces zejména časově náročný, beru toto jako optimistickou variantu.
Pozemků na prodej by mělo být v počtu 20 stavebních parcel, o velikostech 600–700 m2. Obec má
zájem tyto pozemky „zasíťovat“ a následně rozpro-

dat za účelem získání finančního profitu, který následně investuje do další občanské vybavenosti. Budoucnost ukáže, jakým způsobem budou pozemky
rozprodány, zda Obec sama nebo si přizveme developera, aby se na výstavbě podílel.
2. Vylepšení občanské vybavenosti. S radostí
mohu konstatovat, že se nám první krok, tj. vybudování Oranžového hřiště, podařil. Přesně podle
časového harmonogramu, bylo nové hřiště slavnostně otevřeno o letošní hodové neděli. Provoz
na hřišti byl zahájen ihned poté a první, zastupitelstvem obce odsouhlasený, provozní režim v měsících září – říjen 2015, už můžeme nyní zpětně
hodnotit. Jistě bude nutné učinit určité změny,
a to nejen v poplatcích či v organizačních záležitostech…, ale k tomu potřebujeme od občanů 왘
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Slovo starosty obce
(sportovců) zpětnou vazbu, jaká je i jejich představa, zda takto nastavený provoz vyhovuje či
nikoli. Spokojenost občanů v tomto ohledu je
hlavním cílem a i důvodem vybudování
hřiště. V letošním roce započaly i dílčí opravy
na kulturním domě, kde bylo dle revizní
zprávy nutno řešit rozvod elektřiny, přičemž
se současně provedly další úpravy jeviště, jako
je zateplení, vymalování a obnova osvětlení.
Na sokolovně členové TJ Vážany nad Litavou,
brigádnicky za přispění dotace od obce, provedli rekonstrukci jeviště a vyklizení „nadjevištních“ prostor, čímž se stavba částečně
odizolovala a tzv. se „prodýchla“. Další kroky
v rekonstrukcích a opravách na obou budovách
nás čekají v následujících letech.
3. Modernizace mateřské školy. Kapacita MŠ
byla v letošním roce navýšena na počet dětí 39.
MŠ se začala profilovat ve výuce anglického jazyka, kterou navštěvuje 10 dětí a v tanečně pohybovém kroužku. Od začátku r. 2016 bude MŠ
vlastnit nové webové stránky, které přinesou
jak pedagogům, tak i rodičům novou - rychlejší
a lepší komunikační dimenzi, tolik potřebnou do
dnešní doby. Na budově MŠ byla provedena výměna dalších několika oken. V polovině listopadu byla MŠ osazena zbrusu novými vstupními
dveřmi, ovládanými čipy, které budou vlastnit
i rodiče dětí v MŠ. Tímto opatřením dostáváme
školku do vyšší kategorie bezpečnostního zabezpečení. Na příští rok plánujeme vybudovat
na dvoře budovy MŠ hřiště, které bude sloužit
jako „mokrá varianta“ pro vycházky dětí na
čerstvý vzduch v období deště nebo po dešti.
Nejprve však musíme odstranit přístřešek s eternitovou krytinou, abychom eliminovali případné
riziko úletu mikročástic azbestu, které mohou
z krytiny přecházet do ovzduší. Pro jistotu jsme
dali na otestování několik vzorků krytiny, zda
azbest obsahuje či nikoli. Výsledky očekáváme
v polovině prosince 2015.
4. Výstavba bytů pro sociálně slabší občany. V letošním roce přibyly na sociálce k užívání další dva prostory. Jednáme se
společností, která zajišťuje vyhotovení projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci
budovy, což bychom chtěli zvládnout ještě
letos. V r. 2016 - 2017 požádáme o dotace, které
jsou poskytovány až ve výši 550 tis. Kč/byt.
Z těchto dotací lze elegantně přebudovat celou
stavbu na využití pro bytový fond, určený sociálně slabším občanům. V dnešní době je to již
téměř povinnost každé obce, aby měla takovou
rezervu bytového fondu a o určité procento
svých občanů se touto formou postarala.
5. Revitalizace veřejné zeleně. Zde jsme
přehodnotili původní záměr, a to získat dotace
na obnovu zeleně. Objem prací pro vylepšení
travních a jiných zelených ploch není v naší
obci tak velký, aby dotace pokryla i souběžné
procesy, které získání dotace předcházejí. Zajištění projektu, zpracování záměru, dofinancování záměru atd…, tj. vše, co k čerpání dotace
patří a finančně ji někdy až neúměrně navyšuje. Půjdeme cestou postupného ozdravování
ploch, a pokud se v dotačních titulech něco
změní, musíme včas reagovat. V příštím roce
opět zajistíme ozdravění dalších travnatých
ploch v obci, jak bylo učiněno již letos.
6. Péče o kulturní památky. Místní hřbitov
se sochou sv. Jana Nepomuckého je pro příští

rok v plánu na obnovu zeleně a zejména na restauraci sochy sv. J. Nepomuckého. Již nyní
máme zpracovaný restaurátorský záměr, který
ohodnocuje opravu sochy na ca 90.000,- Kč (bez
obnovy soch odcizených andělíčků), a který je
nyní na schválení u Národního památkového
ústavu v Brně. Budeme žádat o dotaci na ORP ve
Slavkově a rovněž i na Krajském úřadě JMK.
Předpokládám, že socha bude v příštím roce
z takto získaných peněz restaurována, neboť její
současný stav není hoden jejího významu pro
obec a pro občany v ní bydlící.
7. Tradice – jejich zachování a obnovování.
Na říjnovém setkání organizací a spolků Vážan
n/Lit., bylo konstatováno, že v r. 2015 bylo a do
konce roku ještě bude tolik akcí, že dávají celkovou sumu přes 50 různých akcí, pořádaných
v r. 2015. Toto číslo je velice silné a jistě nám
všem lichotí. Nejvýznamnější akcí každého roku
jsou tradiční Bartolomějské hody, u kterých vždy
vše stojí a padá na stárkování, jež závisí na naší
mládeži. Letošní hody se nám mimořádně vydařily, a to za přispění pouze 5 ti párů stárků a stárek. Těšme se tedy všichni na další rok
a očekávejme, co zajímavého nám HODY 2016
přinesou. V r. 2016 je rovněž plánován Obecní
ples na 20. 2. 2016 a jistě i další akce – turnaje ve
fotbalu, nohejbalu, rybářské závody, westernové
závody, Vážanský jarmark, Košt slivovice, Drakiáda atd., které budou opět realizovány pod taktovkou organizací a spolků obce a obcí
a zastupiteli obce budou podporovány.
8. Rekonstrukce hasičky a budovy OÚ. Podařilo se získat dotace od KÚ JMK ve výši 250
tis. Kč a již nyní lze při bližším pohledu na budovu hasičky zjistit, že se začíná opravovat
odpad, WC, sprchy a následovat bude zateplení,
nová fasáda a nová vrata. V příštím roce požádáme opět o dotace na další dobudování hasičky,
jelikož máme záměr na zavedení mládežnického
oddílu SDH, který by jistě obohatil dění v obci.

II. Vzhled obce:
1. Pořádek na obci, je základem pro korektní
soužití a současný společenský standard! Pracovníci obce ji udržují v dostatečně uspokojivém vzhledovém režimu. Avšak bez pomoci
vás, občanů, kteří dbají na pořádek okolo
svých domů, by to nebylo možné, aby obec
byla v takovém stavu, jak ji nyní máme. Osobně
jsem rád, že se nám podařilo odklidit různá
ohniska skladovaných věcí a předmětů a obec
se takto nádherně „projasnila“. Stále je však
co vylepšovat, což je výzva pro nás všechny,
kteří zde ve Vážanech n. Lit. bydlíme.
2. Budovy a stavby ve vlastnictví obce.
K opravené zastávce, výměně vstupních dveří
a interiérových dveří na Obecním úřadu, realizované výměně oken na budově školy, přibyla
výstavba plotu a zabetonování základů za
Obecním úřadem, radikální rekonstrukce
okolí sociálky, výměny oken a dveří na sociálce, stavba domku na nářadí u nového hřiště
a další „drobnosti“, jejich výčet by nebral
konce. Pro příští rok plánujeme nutné opravy
zámečku a zejména jeho okolí.
3. Chodníky. Toto kapitolu zvládáme zatím
svépomocí a očekáváme nové tituly na případné žádosti na dotace. V letošním roce jsme
realizovali etapu oprav chodníků v oblasti
domů naproti horní hospody. Jedná se o nece-
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lých 100 metrů opravených chodníků. V r. 2016
je v plánu oprava chodníků od hřiště k hlavní
silnici, vedoucí na Slavkov. Proto, abychom určili vhodnost opravy chodníků, provedli jsme
monitoring a čištění kanalizace, pod nimi vedoucí. Podle výsledku uvidíme, zda opravíme
pouze chodníky nebo i další část kanalizace.

III. Opravy a údržby inženýrských sítí
a místních komunikací:
1. Kanalizace. Tak, jak uvádím výše, provedli jsme monitoring na úseku od hřiště směrem k hlavní silnici na Slavkov a očekáváme
analýzu stavu a technickou zprávu, která určí
objem případných prací na opravách.
2. Místní komunikace. Toto bylo do nedávna tzv. dotační tabu, což znamenalo, že na
tento druh investice (opravy místních komunikací) se žádné dotace neposkytovaly! Nyní se
objevují dotační tituly na opravy místních komunikací, a to nejen na celkovou opravu, ale
i na dílčí opravy komunikace (což jsou např.
opravy výtluků a propadlých překopů). Poptali
jsme parametry této dotace a už nyní víme, že
dotace budou poskytovány v režimu důležitosti
komunikace, což znamená, že větší šanci na
dotaci mají komunikace v obci, vedoucí např.
k MŠ, ZŠ, Poště, OÚ, zdravotnickému zařízení
nebo k společensky potřebným objektům obce.
Na rozdíl od komunikací vedoucích k rodinným domům, do vinohradu nebo do hospody,
jak je to dánu o nás. Nákladový odhad na nejnutnější opravy stávajících místních komunikací v obci atakuje finanční hranici 1 mio. Kč.
Necháme si zpracovat bilanci akce a podle toho
se budeme v příštím roce rozhodovat.

IV. Stavba – SKLÁDKA ve Vážanech n. L.:
Od vydání jarního čísla Vážanského hlásku
z letošního roku se na toto téma událo mnoho dílčích aktivit, které zatím nejsou zřetelně viditelné –
vnímáme stále všichni jen to, že nákladní auta
neustále naváží na skládku stavební odpad –,
ale všechny aktivity Obce a Obecního úřadu neustále míří k zastavení navážení skládky, sankcionování za společensky nebezpečnou činnost
a na dovolání se práva, které je zde jednoznačně
a nepopiratelně porušováno!

Aktivity Obce a OÚ:
Červen: Obec vyvolala podnětem u Stavebního úřadu MěÚ Slavkov velké jednání za přítomnosti majitelů skládky se svým právníkem,
zástupců SÚ MěÚ Slavkov, Povodí Moravy,
České inspekce ŽP (dále i jako ČIŽP), Úřadu ŽP
z Krajského úřadu JMK, starostů okolních obcí
a zástupců naší obce s naším právníkem. Cílem
měla být dohoda, aby majitelé skládku stabilizovali tak, aby nedocházelo k jejímu nekontrolovatelnému sesuvu, který bezprostředně
ohrožuje veřejně-prospěšnou stavbu poldru
a zabírá bezprávně okolní pozemky. Bohužel,
na tomto setkání nedošlo ke vzájemné dohodě
mezi Obcí Vážany nad Litavou a majiteli
skládky, kteří tvrdili, že skládka bezprostředně
nikoho a nic neohrožuje, a že z majitelů zabraných pozemků si doposud nikdo nestěžoval,
tak není z jejich strany co řešit. Z tohoto důvody byly následně vypracovány dva konkurenční posudky na stabilitu skládky, které
jsou uloženy pro další postup na OÚ.
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Červenec: Na základě pobídky zástupců
České inspekce ŽP, kteří pro to, aby se mohli
začít zaobírat podněty, že se na skládku vozí
netříděná stavební suť, potřebují doložit fotodokumentaci s jasnými průvodními znaky
(kdo odpad dovezl, jaký odpad vezl, kam ho
vysypal a kdy odjel prázdný), byly uspořádány kontrolní návštěvy přímo na skládce takovéto důkazy pořídit. Je samozřejmé, že se to
majitelům skládky nelíbilo (některé detaily
není ani vhodné psát do veřejně čteného
článku), přesto se během prvních tří červencových dnů podařilo nafotit zajímavé důkazy,
které byly následně předány na ČIŽP.
Srpen: Stavební úřad MěÚ Slavkov vydal dne
5. 8. 2015 rozhodnutí o bezodkladném zastavení prací na skládce. U nás na obci začaly
práce na seskupování podkladů a důkazů na
podání hromadné žaloby za bezprávně používané pozemky sousedících majitelů, kteří si zajišťují zaměření geometrem, s cílem určení
přesného rozměru bezprávně zabrané plochy jejich pozemků.
Září: Na OÚ a Obci jsme pokračovali v zajišťování důkazů, formou dlouhodobě prováděného monitoringu a kontroly příjezdové
cesty vedoucí ke skládce, které jsou nyní v podobě několika desítek pořízených fotografií
a zápisů do knih jízd, jak nákladní auta projížděla s nákladem na skládku a naprázdno
zpět. Kontrola se neobešla bez slovního vyhrožování a dokonce i náznaků fyzických ataků ze
strany projíždějících řidičů náklaďáků vůči
kontrolujícím. Majitelé skládky nám dokonce
postavili pro znemožnění provádění monitoringu kontroly před myslivecký posed, ze kterého probíhalo focení naváženého odpadu,
staré nákladní auto, aby zabránilo výhledu
z posedu. Naši pracovníci Obce a Obecního

úřadu se však jen tak nedali zastrašit a zajistili
velice cenný důkazní materiál. Kontrola trvala zhruba 14 dnů, až do bodu zlomu, kdy
došlo k fyzické potyčce mezi oběma stranami,
načež jsem kontrolu okamžitě pozastavil.
Říjen: Dne 1. 10. 2015 byl předán České inspekci ŽP důkazní materiál, zaprotokolovaný
do dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro správní řízení vůči spolku vlastnící
skládku. Během října jsem dvakrát písemně
vyzval MěÚ Slavkov, napřed aby řešil trestním oznámením maření výkonu úředního
rozhodnutí a následně, kdy nám bylo kulantně
odpovězeno, že bude vhodnější, aby si toto řešila Obec Vážany n/L. sama, jsem vyzval Stavební úřad MěÚ Slavkov o výkon kontrolní
činnosti a udělování sankcí za neustálou činnost na skládce, i přes jejich zákaz z vydaného
rozhodnutí.
Listopad: Po předání kontrolního protokolu
ČIŽP majitelům skládky k jejich vyjádření, přichází dopis právníka spolku se zamítavým
stanoviskem, že tato nafocená auta rozhodně
nevezla na skládku takovýto netříděný materiál! Dále je v dopise zpochybnění prováděného monitoringu a kontroly a finální
námitka právníka spolku směřuje na pochybení procesu předání důkazních materiálů
na ČIŽP, neboť tato není nadřízeným orgánem
Obce či OÚ, ale že celý proces musí jít přes
Krajský úřad a teprve ten pověří ČIŽP, aby se
chopila věci…
Následně přichází ještě dopis od advokáta
SVS Delta Racing Team, určený mně, starostovi
obce, s výstrahou použití právního řádu vůči
mojí osobě, včetně podání trestního oznámení či vymáhání náhrady škody, která v důsledku mého konání takto spolku vzniká.
Odůvodnění spočívá ve zneužití pravomoci

úřední osoby, s cílem zabránit spolku SVS
Delta Racing Team ve výstavbě a provozu
sportoviště.
Na tomto případu je evidentní, jak se lze elegantně skrývat za paragrafy a „hrát o čas…“,
zpochybňovat nám všem jasná fakta a nestoudně nadále vykonávat nezákonnou činnost
(navážení skládky netříděným odpadem), neobávaje se jakýchkoli postihů.
Vážení občané, z výše uvedeného je jasné, že
se situace přiostřuje. Čekáme na rozhodnutí
úřadů, na uznání důkazů a na další podklady
k tomuto procesu. Přitom se snažíme odrážet
právní ataky spolku SVS Delta Racing Team a dopravců, kteří rovněž bedlivě sledují vše, co se
děje u nás, jaké dostáváte ode mne a od zastupitelů informace (ať už psanou formou nebo na
webu obce) a využívají toho ve svůj prospěch.
Osobně vnímám celou věc, jako“ vývojově
zrající“, neboť se postupně dostáváme do
rovin, ve kterých už zřetelněji vidíme na náš
cíl.
O dalším vývoji v této kauze budete dále informováni na webu obce, na zasedáních zastupitelstva a v dalším čísle Vážanského hlásku.
Závěrem mého slova mi dovolte konstatování, že jsem si vědom, že je jistě mnoho dalších témat, která zde nezmiňuji, byť jsou
součástí našeho každodenního života, avšak
jsou potlačena do pozadí třeba právě díky výše
popsanému případu skládky.
Nabízím každému z vás osobní setkání pro
diskuzi na tato a samozřejmě i na jiná témata.
Jsem zde pro Vás.
Těším se na spolupráci s vámi, přeji všem
krásné prožití Vánoc a úspěšný vstup do nového roku 2016!
Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Obecně závazné vyhlášky obce, vydané v r. 2015
Obec schválila a vydala na svém 5/2015 zasedání zastupitelstva obce dvě obecně závazné
vyhlášky, určující:
1. místní poplatek za užívání veřejného
prostranství (OZV č. 2/2015)
2. poplatek ze psů (OZV č. 3/2015)
Cílem vydání nových OZV je aktualizace
starších vyhlášek a doplnění vyhlášek v obci
neexistujících. Především však zavedení pořádku na veřejných prostranstvích.
OZV 2/2015 (MP za VP):
Předmětem poplatku je užívání veřejného
prostranství při zvláštním užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení…
Poplatník (občan) je povinen ohlásit
zvláštní užívání veřejného prostranství správci
poplatku (Obci) nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě
užívání veřejného prostranství po dobu kratší,
než 8 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí za každý i započatý
m2 a každý i započatý den:

a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
100 Kč
b) za umístění stavebního zařízení
10 Kč
c) za provádění výkopových prací
10 Kč
d) za umístění skládek
10 Kč
2. Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za umístění stavebního zařízení
50 Kč/týden a 200 Kč/měsíc
b) za umístění výkopů a skládek
50 Kč/týden a 200 Kč/měsíc
c) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů
a obdobných atrakcí
100 Kč/týden
Splatnost poplatku
1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst.
1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu
kratší 8 dnů nejpozději v den zahájení užívání
veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po
dobu 8 dnů nebo delší nejpozději do 3 dnů od
zahájení užívání veřejného prostranství.
2. Poplatek podle čl. 6 odst. 2 je splatný v den
zahájení.
Osvobození a úlevy
Od poplatku se dále osvobozují:
za umístění stavebních zařízení, za provádění výkopových prací, za umístění skládek,
kratších jak 8 dnů.
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OZV 3/2015 (MP ze psů):
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem
je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Vážany
nad Litavou.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa
v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
V případě držení psa po dobu kratší než
jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15
dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem
je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí za
každého psa 100 Kč.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Z výše uvedeného je zřejmá ohlašovací povinnost občanů za využívání veřejného prostranství a povinnost hrazení poplatků za
držení psů a rovněž za využívání veřejného
prostranství.
Kompletní znění obou OZV naleznete na
webu obce Vážany n. Lit.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany
nad Litavou, č. 4/2015, ze dne 25. 5. 2015
ZO schvaluje:
- aktualizaci (dle číslování v r. 2015 nové) směrnice Obce Vážany n/L., pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
- aby starosta bezodkladné zadal poptávku na nákup nového
traktoru s čelním nakladačem, kde hlavními parametry výběru bude cena kompletu, platební podmínky a dostupný
servis do 60 km od obce Vážany n/L.
- postup starosty obce při zadávání zakázky malého rozsahu,
tj. stavebních prací pro vybudování víceúčelového hřiště,
ještě před jejím schválením zastupitelstvem obce, což však
již odpovídá nově schválené vnitřní směrnici č. 4/2015.
- na doporučení výběrové komise jako dodavatele stavebních
prací víceúčelového hřiště firmu JM Demicarr s.r.o.
- zadání poptávky na úvěr ve výši 1.950.000,- Kč u bankovních institucí: ČS, a.s., KB a ČSOB.
ZO jmenuje:
- 5člennou výběrovou komisi ve složení 1. Ing. Václav Matyáš,
2. Josef Hloužek, 3. Karel Škraňka, 4. Mgr. Anna Pišová, 5.
Ludmila Pilátová, která otevře a posoudí nabídky a navrhne
zastupitelstvu obce nejvhodnější nabídku včetně zdůvodnění.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany
nad Litavou, č 5/2015 ze dne 10. 6. 2014.
ZO schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 2 za duben 2015, kde se celkový rozpočet obce v příjmech i výdajích zvyšuje v dubnu
o 9.000,- Kč a rozpočtové opatření č. 3 za květen 2015, kde
se celkový rozpočet obce v příjmech i výdajích zvyšuje
v květnu o 178.000,- Kč.
- účetní závěrku obce Vážany nad Litavou, za r. 2014, v plném
rozsahu.
- nápravná opatření ze zjištěných chyb a nedostatků při přezkumu hospodaření obce za r. 2014.
- závěrečný účet obce a souhlasí s celoročním hospodařením
obce za r. 2014, a to s výhradou. Toto projednání se uzavírá
vyjádřením dle § 17 odst. 7 zák. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech.
- vydání OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, č. 2/2015.
- vydání OZV o místním poplatku ze psů, č. 3/2015.
- vydání nařízení obce – tržní řád č. 4/2015.
- finanční příspěvek na prázdninový provoz MŠ ve výši
10.000,- Kč.
- prázdninový provoz školky od 1. 7. 2015 do 10. 7. 2015, kdy
je nahlášeno 7 dětí a finanční částka od rodičů bude činit
celkem 6.020,- Kč.
- změnu statusu školy ze stávajícího ZŠ a MŠ na nový, MŠ.
- pacht pozemku parc. č. 122, o výměře 488 m2, panu Petru
Kučerovi (Hrušky č. 212), za cenu 0,35 Kč/m2 a ustanovení
smlouvy, která bude na dobu neurčitou, s 1letou výpovědní
lhůtou, realizovanou do září daného kalendářního roku.
- pacht části pozemku parc. č. 525, o výměře 160 m2, bez
cesty, s podmínkou zachování potřeby průjezdu ostatním občanům, panu Vítu Vykoukalovi (Vážany n/L. č. 215), za paušální cenu 80,- Kč/rok.
- zveřejnění záměru o pachtu části pozemku parc. č. 220/1,
o výměře 76 m2, panu Jiřímu Komárkovi.
- bezúplatný převod pozemku parc. č. 679/2 v k.ú. Hrušky
u Brna na JMK.
- zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 638/78 v k.ú.
Vážany n/Lit.
- koupi pozemku parc. č. 50/4, od Ing. Jiřího Hložka.
- na doporučení výběrové komise jako dodavatele komunálního traktoru s čelním nakladačem společnost P&L, spol.
s r.o. a uzavření kupní smlouvy.
- na doporučení výběrové komise jako dodavatele úvěru společnost Česká spořitelna, a.s. a uzavření úvěrové smlouvy
č. 10989/15/LCD.
- že u řešení problematiky skládky vyčká a další kroky Obce
Vážany n/L. budou záviset na postoji společnosti, která prostřednictvím svého právníka slíbila dát do 30. 6. 2015 návrh
na oboustranně uspokojivé řešení provozování stavby, vč. finančního plnění vůči Obci a majitelům poškozených pozemků.

- předložení návrhu smlouvy se společností F.E.M., která zajišťuje montáží technologie tzv. energetický management
a dodávku el. energie za burzovní ceny, kdy garantuje
úsporu na fin. nákladech za platby el. energie v obci o min.
10% (což je zakotveno i ve smlouvě), za účelem osazení
technologie v Obci Vážany n. L.
- PRM - Program rozvoje obce na roky 2015–2020.
- dotaci pro TJ Vážany n/Lit. ve výši 30.000,- Kč.
ZO pověřuje:
- starostu obce přípravou návrhů na OZV do dalšího ZZO, vč.
zjištění referencí z jiných obcí.
ZO bere na vědomí:
- jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů vedení evidence případů do obdržené archivační složky.
- prázdninový provoz školky od 1. 7. 2015 do 10. 7. 2015, kdy
je nahlášeno 7 dětí a finanční částka, ze strany rodičů bude
činit celkem 6.020,- Kč.
ZO odkládá:
- vyjádření ke stavbě komunikačního vedení na příští ZZO, kde
bude rozhodnuto na základě výsledku ankety, kterou Obec
Vážany n. L. předloží občanům.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany
nad Litavou, č. 6/2015, ze dne 12. 8. 2015
ZO schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 4/2015 ze dne 30. 6. 2015, kde se
celkový rozpočet obce v příjmech i výdajích se zvyšuje
v červnu o 734 500,- Kč.
- rozpočtové opatření č. 5/2015 ze dne 31. 7. 2015, kde se
celkový rozpočet obce v příjmech i výdajích se zvyšuje v červenci o 463 500,- Kč.
- uzavření smlouvy č.: 0301031/15/OKH, o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje, na „Rekonstrukci požární
zbrojnice“.
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě mezi Obcí Vážany nad
Litavou a společností VIVO CONNECTION, spol. s r.o. o uložení
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků
budoucího povinného (Obec Vážany n/L.), dle územního rozhodnutí ke stavbě, s názvem „OPS Vážany - Hrušky“ a zároveň kladné vyjádření ke stavbě, vedoucí přes pozemky.
- uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektrické energie a dodávce technologického zařízení, se společností
Enwox energy, s.r.o.
- novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Obce Vážany
nad Litavou – Mateřskou školu ve Vážanech nad Litavou,
okr, Vyškov, příspěvkovou organizaci, pod č. j.:
404/2015/Mat.
- pacht pozemku parc. č. 220/1, o výměře 76 m2, panu Jiřímu
Komárkovi, za paušální cenu 60 Kč/rok, s povolením oplocení tohoto pozemku a s podmínkou (při případném ukončení pachtu) toto oplocené do 60 dnů od ukončení pachtu
na vlastní náklady odstranit.
- prodej pozemku parc. č. 638/78 o výměře 177 m2, Ing. Radimu Hložkovi, za cenu 35,- Kč/m2, což celkově činí
6.195,- Kč.
- cenu při odkupu pozemku parc. č. 50/4 o výměře 51 m2, od
Ing. Jiřího Hložka, za cenu 35,- Kč/m2, což celkově činí
1.785,- Kč.
- postup, kterým starosta řeší daný případ, přípravu hromadné
žaloby na společnost SVS Delta Racing Team, za neoprávněné používání a znehodnocování pozemků obce a občanů,
přičemž i podání případného trestného oznámení.
- přípravu OZV k regulaci hluku v obci, kdy starosta na příští
ZZO předloží novou OZV ke schválení.
- předání žádosti Ing. Dušana Hradila na Odbor stavebního
a územně plánovacího úřadu ve Slavkově, aby na ni bylo
z pozice nadřízeného orgánu reagováno.
- uzavření nové pojistné smlouvy, která bude krýt škody na
majetku na hodnoty, dané časovou hodnotou majetku a současně uzavření pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu
způsobenou výkonem zastupitele Obce.
- poplatky za používání MFH ve výši 100,- Kč/hod/kurt, pro
občany Vážan nad Litavou a 200,- Kč/hod/kurt, pro občany
přespolní. Zároveň osvobozuje od poplatku děti a mládež do
15 let věku, a to včetně. Za osvětlení hřiště je stanoven poplatek ve výši 50,- Kč/hod/kurt. Provozní doba je stanovena
od 8.00 hod do 21.00 hod denně.
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ZO bere na vědomí:
- jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů vedení evidence případů do obdržené archivační složky.
- zprávu o rozboru hospodaření za I. pol. r. 2015.
ZO odkládá:
- záležitost prodeje opotřebovaného komunálního traktoru do
dalšího období r. 2015, kdy budou řádně projednány detaily
prodeje a dohodnuta korektní cena se zájemcem, panem
Martinem Lacinou.
- přípravu OZV k regulaci pálení biologického odpadu v obci.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany
nad Litavou, č. 7/2015, ze dne 21. 10. 2015
ZO schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 6/2015 ze dne 31. 8. 2015, kde se
celkový rozpočet obce v příjmech i výdajích se zvyšuje
v srpnu o 146 400,- Kč.
- koupi pozemku o výměře cca 210 m2, od pana Moškvana,
na parc. č. 638/23. Tato koupě bude realizována zápočtem
za hodnotu pozemku, parc. č. 1033/5 o výměře 290 m2,
jehož prodej byl již panu Moškvanovi schválen na 32. ZZO
v r. 2014, usnesením 5.1.. Doplacení za rozdíl v m2 bude
realizováno v ceně za m2 stejně, jak je dáno oceněním pozemku parc. č. 1033/5, tj. 106,20 Kč/m2.
- pacht části pozemku parc. č. 529, o výměře 150 m2, paní Evě
Kubové, za paušální cenu 80 Kč/rok, a to bez cesty, s podmínkou zachování potřeby průjezdu ostatním občanům.
- pacht pozemku parc. č. 527, o výměře 110 m2, manželům
Květenským, za paušální cenu 60 Kč/rok, a to bez cesty,
s podmínkou zachování potřeby průjezdu ostatním občanům.
- vyvěšení záměru obce na pacht a provoz vodovodu 1-3-1
a 1-3-2.
- uzavření a podpis smlouvy s KÚ JMK na dotaci ve výši
200.000,- Kč, na financování části nákladů akce modernizace víceúčelového hřiště.
- zrušení fondu Charity a převedení částky 50.000,- Kč na rezervu v rozpočtu Obce. Zbytek ze stávající částky fondu Charity začlenit standardně do rozpočtu Obce Vážany nad
Litavou.
- zapojení Obce Vážany nad Litavou do II. etapy na získání dotace na vybudování poplašného systému – bezdrátového místního rozhlasu, v rámci protipovodňových opatření.
- a potvrzuje ponechání výše nájmu na dolní hospodě.
- a přiznává nájemci hospody úhradu nákladů ve výši
93.000,- Kč za provedené rekonstrukce, obnovy a vybudování nových stavebních prvků na budově a dvoře dolní hospody, oproti vystavené faktuře, ve které budou uvedeny dílčí
realizované položky.
- aby starosta provedl mediaci a zjistil u pachtýře, zda umožní
vytvoření polní cesty mimo rámec pozemkových úprav. V případě, že pachtýř bude reagovat zamítavě, zajistí Obec žádostí u pozemkového úřadu legální vytyčení cesty, dle plánu
pozemkových úprav.
- kompetentnost starostovi Ing. Václavu Matyášovi a místostarostovi panu Josefu Hloužkovi, pro vykonávání svatebních
obřadů na OÚ ve Vážanech nad Litavou. Obřadní místností
je ustavena zasedací místnost OÚ Vážany nad Litavou. Obřadní doba je stanovena na soboty, mimo státní svátky,
v čase od 9:00 hod do 15:00 hod.
ZO neschvaluje:
- vydání nové OZV o nočním klidu a regulaci hlučných činností.
- poskytnutí sídla Mysliveckému sdružení, pro zápis do Obchodního rejstříku, a to na adrese Vážany nad Litavou č. p. 7.
- uzavření smlouvy se společností IWWA, s.r.o..
ZO bere na vědomí:
- zprávu kontrolního výboru č. 1, ze dne 3. 10. 2015 (kontrola
provedena 8. 7. 2015) s tím, že starosta po dohodě kontrolním výborem (v den prováděné kontroly), již zavedl během
měsíce července 2015, s počátkem od 1. 8. 2015 „KNIHU
ZÁPŮJČEK strojů a zařízení v majetku Obce“, dále všechna
osobní auta a auta SDH vybavil knihami jízd. Kontrola provozu komunálního traktoru probíhá formou označení paragonu nákupu nafty aktuálním stavem motohodin.
- zprávu finančního výboru č. 2, ze dne 17. 10. 2015.
- informace k aktuálnímu stavu řešení problematické skládky
v katastru obce.
- informace o stavu procesu vedoucího ke změně ÚPO, tj., že
v současné chvíli čekáme na vyjádření institucí – KHS a KVS.
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Činnost a výsledky práce obecních zaměstnanců
a osob pracujících na VPP
Přinášíme občanům obce opět přehled činností, na kterých se podílí pracovní skupina
pod Obcí.
Mimo standardní, pravidelné činnosti, jako
jsou úklidy, zametání, vysypávání odpadkových košů, převozy materiálů, sečení trávy,
drobná údržba aj., je níže uveden výčet středních a větších akcí, které pracovní skupina
v jednotlivých měsících realizuje.
Krátký výčet činností za uplynulé měsíce:
5/2015
- výstavba zdi ze ztraceného bednění za obecním úřadem, zabetonování a výstavba zdí
u sociálky, položení obrubníků u sociálky,
kontrola a čištění kanálu – u hřiště
6/2015
- výměna obrubníků na autobusové zastávce,
výměna oken v MŠ, přestěhování tříd v MŠ do
nového režimu, úklid dvora MŠ – příprava na
vybudování hřiště na dvoře, opravy obrubníků v uličce
7/2015
- montáž plot a brány za OÚ, terénní úpravy
a vyklizení suti za OÚ, převzetí nového traktoru Kioti a kontrola agregací pracovních zařízení, oprava starého traktoru a příprava
k prodeji
8/2015
- generální úklid na hody, terénní úpravy na
discgolfovém hřišti, opravy laviček u dolní
hospody, upevnění znaku obce na zastávce
autobusu, nové hřiště – úpravy a zasetí trávy,
stavba dřevěného domku
9/2015
- oprava kanálů u garáží – silnice k sociálce, výsadba habrů u pomníku, dosetí trávy okolo
Oranžového hřiště, osazení značek zákazu

V˘stavba zdi za obecním úﬁadem

Nov˘ traktor Kioti

skládky, osazení vstupových dveří a výměna
oken (jižní strana) – sociálka, obnova chodníků u domů Jetelová–Hégr

příprava na zimu: posypová sůl, písek, štěrk,
technický stav rozmetadla, radlice, kartáče…

10/2015
- obnova chodníků a obrubníků u domů Hložek – Vrabec, oprava roštů kanálu v uličce
u domu Cenkových, umístění nových kontejnerů na bioodpady, zadláždění míst na kontejnery bioodpadů

12/2015 a na I. Q r. 2016
- jsou v plánu, dle intenzity zimního počasí,
prořezy stromů a keřů, další opravy chodníků,
zpevnění cesty pod školkou, přestavba dvora
školky, opravy budovy OÚ, opravy kulturního
domu a další akce, samozřejmě s důrazem na
pěkný vzhled obce, na pořádek a čistotu veřejných prostranství obce.

11/2015
- generální úklid spadaného listí, výměna oken
(severní strana) – sociálka, prořez stromů na
obci a na hřbitově, ořez křovin a stromů cestami směrem na Kobeřice a na Slavkov, oprava
propadené dlažby u pomníku, částečné zastřešení prostoru pro posypový materiál u sociálky, dokončení opravy starého traktoru,

Současná pracovní skupina pod Obcí je rozdělena do dvou čet, které samostatně vykonávají plánované činnosti, za vedení pana
J. Nováka, s mým dohledem, který není vzhledem k dobrému pracovnímu nasazení obou čet
už tak častý.

MontáÏ brány za OÚ
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Ing. Václav Matyáš, starosta obce
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Územní plán obce Vážany nad Litavou
Předkládám krátkou informaci o procesu
změny územního plánu obce (dále i jako ÚPO)
a o jeho aktuálním stavu.

Vznik myšlenky na změnu ÚPO –
záměr rozšířit bytový fond v obci
Začátkem tohoto roku jsem procházel dostupnou starší dokumentaci o obci a jednal
s pamětníky, přičemž jsem narazil na informaci, že v r. 1945 bylo ve Vážanech n. Lit.
v plánu rozvoje obce, realizovat výstavbu rodinných domů na pozemcích za hřbitovem, což
se ale nakonec neuskutečnilo.
Někdy v 70. letech minulého století, byla tato
lokalita vyjmuta z plánu výstavby RD z toho
důvodu, že zasahovala do hygienického,
ochranného pásma živočišné výroby bývalého
zemědělského podniku.
Stávající ÚPO Vážany nad Litavou má zahrnuty pozemky určené pro výstavbu RD výhradně na parcelách, které Obec nevlastní
a z tohoto důvodu zde nebyl nikdy ani zájem
tyto pozemky na náklady Obce „zasíťovat“,
tudíž se u nás (až na výjimky) téměř nestavělo.
Myšlenka, zastavět výše zmiňovanou lokalitu, se jeví v dané chvíli asi jako nejoptimálnější řešení pro razantní rozšíření obce,
z pohledu bytové výstavby.

Popis fází celého procesu
1. Nejprve bylo třeba „zbavit se“ břemene
ochranného pásma, což stávající vedení zemědělského podniku Agria Nížkovice, a.s. bez
problémů potvrdilo.
2. Dále se na zasedání zastupitelstva obce
projednával a schválil návrh na změnu ÚPO
Vážany n. Lit. Současně jsem byl určen zástupcem obce, který bude spolupracovat s pořizovatelem.
3. Potom byl kontaktován projektant, který
nám změnu ÚPO bude projektovat, a který je
zároveň autorem ÚPO Vážany n. Lit..
4. Následně převzal štafetu procesu pořizovatel - Odbor stavebního a územně plánovacího
úřadu, MěÚ Slavkova u Brna, který:
a) Připravil návrh zadání změny územního
plánu.

VáÏany nad Litavou z ptaãí perspektivy

b) Zveřejnil a zaslal návrh dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu,
kde je lhůta na uplatnění námitek do 30 dnů od
zaslání a od prvního dne vyvěšení.
c) Upravil návrh zadání změny územního
plánu na základě uplatněných požadavků
a podnětů.
5. Mezitím byly k datu 30. 9. 2015 podány výpovědi z pachtu a dočasného nájmu dotčených
pozemků.
— V TOMTO ĆASOVÉM BODĚ POSTUPU
ZMĚNY ÚPO SE TEĎ NACHÁZÍME —
6. Následovat bude schválení zadání změny
územního plánu obce zastupitelstvem obce.
7. Pak se věci chopí projektant (zpracovatel),
který zpracuje návrh změny ÚPO.
8. Poté dojde k projednání návrhu změny ÚP
– pořizovatelem, který:
a) Svolá společné jednání o návrhu změny
územního plánu (oznámení min. 15 dnů předem dotčeným orgánům a sousedním obcím,
kteří budou moci podávat připomínky a stanoviska max. 60 dnů po společném jednání).
b) Vypracuje zprávu o společném jednání
o návrhu změny ÚPO.

c) Vyčká posouzení návrhu u krajského
úřadu (zaslání návrhu změny územního plánu
a zprávy o projednání, lhůta na sdělení stanoviska je 30 dnů).
d) Veřejné projedná návrh změny ÚPO (30
dnů předem budou přizvány dotčené orgány
a sousední obce).
e) Přezkoumá a odůvodní návrh změny
ÚPO (provede pořizovatel se zástupcem obce),
(Pokud by nastaly rozpory ve stanoviscích dotčených orgánů, tak bude nutná úprava návrhu
změny ÚPO. Kdyby se jednalo o zásadní
změnu návrhu, proběhne nové společné jednávání o návrhu změny ÚPO.).
f) Předložení zastupitelstvu návrhu na vydání ÚPO s jeho odůvodněním.
9. Schválení návrhu změny ÚP zastupitelstvem.
Z uvedeného je zřejmé, o jak časově náročný proces se jedná. I s přihlédnutím ke všem povinným
bodům procesu a jeho lhůtám však věřím, že bude
do podzimu r. 2016 celý proces završen a potom nás
čeká už příjemnější fáze – dělení pozemků, žádosti
o územní rozhodnutí a výstavba RD.
Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Moravské derby – klubové zkoušky ohařů 2015
Přinášíme vyhodnocení akce, které nám poskytl jeden z organizátorů, pan David Hlamka.
Zde jsou jeho slova:
Druhá květnová se ve Vážanech nad Litavou
nesla v duchu lovecké kynologie. Klub Krátkosrstý ohař se sídlem v Brně, zde pořádal Moravské derby, klubové zkoušky vloh se zadáním
pracovních titulů CACT a res. CACT.
V devět hodin zahájili samotnou akci trubači
lesnické střední školy v Hranicích a po nich se
ujal slova hlavní rozhodčí a předseda klubu
Ing. Bc. Pavel Konečný. Patnáct přihlášených
psů bylo se svými vůdci rozděleno do tří skupin
v honitbách Vážany nad Litavou, Hrušky a Křenovice. Poměrně vysoký porost obilnin byl sice
pro některé těžkým oříškem, ale kdo měl „na-

trénováno“ nebyl překvapen a k vidění bylo
spousta nádherné práce mladých psů, zejména
na zaječí zvěři.
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Kolem poledne se již začali vracet první
vůdci se splněnou prací a po návratu všech
došlo k vyhlášení výsledků.
Vítězem Moravského derby se tak stal Německý krátkosrstý ohař Aron z Lhoteckých lesů
vedený Ladislavem Švandou z Velkých Nemčic,
jako jediný s plným počtem bodů a zaslouženým titulem CACT.
Akce byla všemi hodnocena velmi vysoko,
a proto bych chtěl závěrem poděkovat všem
partnerům akce, a to obci Vážany nad Litavou,
firmám Juko-petfood, Plzeňský pivovar, zástupcům honiteb Vážany nad Litavou, Hrušky a Křenovice a jako vždy perfektně připravenému
a usměvavému personálu obecní hospody.
Myslivosti zdar a lovecké kynologii zvlášť!
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Obecní znak Vážan nad Litavou
Od HODŮ 2015 je na zastávce autobusu
(u školy) nově umístěn znak OBCE Vážany nad
Litavou.
Jeho zveřejnění má za cíl (mimo to, že vytváří nezaměnitelný estetický prvek v obci)
zejména to, aby nás občany Vážan nad Litavou
vedl k jisté sounáležitosti, vzájemné loajalitě
a hrdosti, že právě my příslušíme do této obce.
Lze radostně konstatovat, že obec dospívá do
takové úrovně, která ji vizuálně řadí jistě do
těch hezčích a upravenějších obcí v republice,
a to nejenom díky nasazení pracovní skupiny
při OÚ, ale zejména díky Vám všem občanům,
kteří si uvědomují, že vytvářením krásného
a čistého prostředí nastavují úrovňovou laťku
našim dětem a mládeži, která ji bude vnímat
jako standard a dále ji ve svém životě bude posunovat jen výše.
Je velice milé, když do obce zavítají rodáci
nebo lidé, kteří zde dříve žili a pochvalně se vyjadřují k evidentním změnám či prvkům v obci,
jako je např. pořádek na obci, obnova zeleně či
údržba nemovitostí, fungující infrastruktura

a další pro nás samozřejmé věci, které při neustálém denním styku ani nevnímáme a nemůžeme je plně posoudit, jak se postupně mění
a zkvalitňují.

Poděkování patří všem občanům za jejich
pozitivní přístup a smýšlení směrem k obci
a za jejich práci, kterou naši obec zkrášlují
a posunují ji tak do vyšší úrovňové hladiny.

Soutěž družstev ve vaření kotlíkových gulášů 2015
Sobota 23. 5. 2015, byla dnem, kdy hasiči
z Vážan n/L. pořádali I. ročník „Soutěže družstev ve vaření kotlíkových gulášů“.
Z původně zamýšleného počtu deseti soutěžících družstev, soutěžila nakonec jen čtyři
družstva, ale nutno podotknout, že na kvalitu
gulášů, napínavosti celé akce a její dramatičnosti v závěru, to nemělo žádný vliv.

Výsledky:
Guláš se hodnotil podle čtyř kritérií: 1. chuť,
2. barva, 3. tuhost masa a 4. hustota.
Hodnotilo se počtem bodů v rozmezí 1–5.
Odborná komise, která posuzovala kvalitu
guláše, byla pětičlenná. Pořadí týmu a jména
účastníků jsou následující:
1. místo – 97 bodů – hovězí guláš – „Vážanští
patrioti“, ve složení Roman Janšta, Jiří Bělouch
a Karel Schoř

2. místo – 77 bodů – vepřový guláš - „Vážanští
hasiči“, ve složení Jiří Moškvan a Oldřich Fuksa
3. místo – 73 bodů – kančí guláš – „Vážanští
kanci“, ve složení David Reinoha, František
Maša a Vladislav Zukal
4. místo – 60 bodů – hovězí guláš – „Křenovští přespolní“, ve složení M. Slezák, M. Konupka a R. Fuxa
V divácké soutěži obsadili 1. místo „Vážanští
hasiči“, se 46 hlasy, 2. místo s 32 hlasy „Křenovští přespolní“, 3. místo 21 hlasů „Vážanští
kanci“ a 4. místo 13 hlasů „Vážanští patrioti“.
Je ovšem otázkou, jak by divácká soutěž dopadla, kdyby byly všechny guláše snědeny zároveň. Neboť guláše, které byly zkonzumovány
mezi prvními, již žádné body dostat později nemohly. Zatímco guláše, které byly dojedeny až

ke konci soutěže, měly možnost obdržet hlasy
až do poslední chvíle…, dodává Pavel Piše,
jeden z organizátorů vydařené akce.

Výbor pro ŽP informuje občany
Rok 2015 byl rokem méně bohatým na deštivé srážky. Letošní sucho se v mnohém podepsalo na vegetaci v přírodě. Na základě
období sucha bylo vydáno nařízení hejtmana
Jihomoravského kraje – zákaz rozdělávání
ohně v přírodě a pálení. Jsem rád a děkuji
všem občanům, že v naší obci se tento zákaz
dodržoval a nedošlo k nepředvídanému požáru, který by měl za následek škody v přírodě a krajině.
V letošním roce výbor pro životní prostředí ve složení Ing. Jaroslav Řezáč, Miroslav Žampach, Viktor Zachoval, řešil celkem
5 žádostí o povolení kácení stromů mimo les
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
ZA pokácené stromy byla uložena náhradní
výsadby v počtu minimálně odstraněných
stromů. Výbor rovněž řešil vznik černé
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skládky jednoho občana obce. Výbor předložil na jednání ZO návrh na vydání dvou
obecně závazných vyhlášek a to na regulaci
hluku a klidu v obci a regulaci spalování bioodpadu. Výbor se zajímá jak jsou využívány
biopopelnice. V této oblasti je celkem dost co
zlepšovat, neboť mnohdy biopopelnice svoji
kapacitou nestačí na tolik biologického odpadu.
Největší problém ale tvoří černá skládka
(motokrosová trať), která vyrostla za obci v lokalitě, kde je postaven protipovodňový poldr.
Řešení, které není vůbec jednoduché, si vzal
na starosti pan starosta obce.
Výbor pro ŽP přeje všem občanům veselé
Vánoce a šťastný nový rok 2016 pokud možno
s čitým ovzduším a bez černých skládek.
Ing. Jaroslav Řezáč,
předseda výboru pro ŽP
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Vítání občánků
5/2015
V sobotu, 23. 5. 2015, jsme přivítali do řad
občanů obce Vážany nad Litavou naše nové občánky. Tentokrát se dostavili v hojném počtu
a se svými rodiči a příbuznými nás v zasedací
místnosti OÚ bylo téměř padesát. Nejpočetnější
byla rodina Tůmových a Horáčkových :-).
A kdo jsou naši noví občánci?
Antonín BARTOŠEK
Kateřina a Karolína ŠČUDLOVI
Marie DRAHOKOUPILOVÁ
Jan ZIMOLA
Roman HLOŽEK
Šimon TŮMA
Tobiáš ZBOROVSKÝ
Kulturní rámec obstaraly verši a písněmi již
tradičně děti mateřské školy a základní školy.

Půjčovna knih na zastávce – Vážany n. Lit.
Na základě ušlechtilého podnětu pana Mir.
Žampacha a s laskavou podporou pana Fr. Šalého, majitele nakladatelství ALBERT v Boskovicích, dává Obec Vážany nad Litavou, od 1. 6.
2015, svým občanům k dispozici volně přístupnou půjčovnu knih, umístěnou v malé místnosti zastávky autobusů.
Knihy zde umístěné si vypůjčte a po přečtení
je prosím vraťte, případně vyměňte za jinou
knihu.
Není třeba žádné registrace, ani evidence.
Půjčování knih je zdarma.
Přístup ke knihám je volný a vztah ke knihám, ze strany čtenářů je očekávaný…

Mnoho pěkných chvil a prožitků s knihou
z naší půjčovny knih, přeje zastupitelstvo obce
Vážany n. L.
Případné dotazy a připomínky k provozu,
prosím směrujte na telefonní číslo: 777 743 126
nebo e-mail: starosta@vazanynadlitavou.cz
A na závěr citát:
„Musíme přečíst hodně knih, abychom
zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít,
abychom přišli na to, že buď špatně žijeme,
nebo jsme četli špatné knihy.“
Zdeňka Ortová – česká spisovatelka

Dětské odpoledne v přírodě 2015
V sobotu, 30. 5. 2015 ve 14 hod., na poldru
nad obcí proběhla dobře připravená akce „Dětské odpoledne v přírodě“, zaměřená na odborné znalosti dětí o přírodě, zvěři a myslivosti,
jako takové.
Děti, a sešlo se jich tam téměř 50, absolvovaly 7 disciplín, které je jistě plně zaujaly:
1. Myslivecká osvěta
2. Legislativa
3. Zoologie
4. Péče o zvěř
5. Myslivecká kynologie
6. Lovecké zbraně a střelivo
7. Lov zvěře
Za správné odpovědi na otázky na jednotlivých stanovištích dostávaly děti různé malé
odměny (pamlsky, náramky, medaile...).
V průběhu soutěže se mohly děti povozit na
bryčce nebo plout na lodičce.
Závěru patřilo opečení špekáčků. Bohužel
před 16 hod přišla změna počasí, doprovázená
deštěm proto se celá akce tímto trochu narušila.
Vážanským myslivcům patří dík za to, že se
starají o to, aby měly naše děti povědomí
o myslivosti a o péči, která je tímto zvěři a přírodě dána.
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MŠ – Cesta
za pokladem
Dne 1. 6. 2015 se naše děti z MŠ vypravily za
pokladem. Jaké bylo jejich putování, popisuje
paní ředitelka St. Babušíková obrázkovou formou s minikomentářem:
Všechny děti děkují zahrádkářům z Vážan
n. Lit. a slečně Janě Lopatkové za krásné balíčky do pokladu, který byl nalezen v den jejich
velkého svátku. Čarodějnice jej uschovala až
u rybníčka v hlubokém lese, ale skřítci nám
ukázali cestu a už je náš – hurááááá!

Sokolské Brno 2015
Dne 22. 5. 2015 v odpoledních hodinách, vyjela skupina našich Sleťáků do Prahy, aby se aktivně zúčastnila slavnostního programu k 90.
výročí otevření Tyršova domu.

V tomto roce slaví SOKOL 25 let od jeho
znovuobnovení a v rámci těchto oslav uspořádala Obec sokolská, několik významných
akcí:

I. 22. 5. 2015 už výše zmiňovaný program
v Praze
II. ve dnech 6. a 7. 6. 2015 zajíždí naši Sleťáci
do Brna
III. ve dnech 27. a 28. 6. 2015 navštěva Evropské
hlavní město kultury Plzeň.
Účast na každé z akcí je a bude pro Sleťáky
velkým zážitkem. Obrovská masa cvičenců, ve
věku od 2 do 95 roků, jejich evidentní radost,
dobrá nálada a nezlomná vůle po tělocviku, to
je vidět všude, kam se při představení skladeb
podíváte.
Maruška Gottwaldová dodává: „Věříme, že
i ve Vážanech na hřišti se uskuteční akce, při
které i vám všem předvedeme naši skladbu,
jejíž název říká, proč vlastně cvičíme – ,,PRO
RADOST!“.
Těší se na vás Sleťáci…, pojeďte do Brna
a termín Ve Vážanech ještě stanovíme :-)

Jízdní kola pro rumunský Banát 2015
V roce 2006 pověřila Charita Česká republika
Oblastní charitu Hodonín koordinací humanitární pomoci do Rumunska. Jedná se o oblast
Banátu, kde v šesti vesnicích již téměř 180 let
žije česká menšina. Do dnešních dnů si uchovala nejenom kroj, ale i český jazyk.
Z důvodu nerentability zemědělské výroby
a uzavírání průmyslových podniků a dolů je
v této oblasti vysoká nezaměstnanost, což je
příčinou odlivu mladých lidí se vzděláním do
oblastí, kde nacházejí pracovní uplatnění. Ve
vesnicích tak zůstávají převážně starší lidé,
kteří se s přibývajícím věkem nedokáží o sebe
a o svůj příbytek dostačujícím způsobem postarat.
Oblastní charita Hodonín, realizovala na
podporu lidí v Banátu i v tomto roce sbírku starších jízdních kol.
Ve Vážanech n. L. jsme pro českou menšinu,
díky našim občanům, získali téměř 20 solidnich jízdních kol, které budou z dalších finančních příspěvků Obce a občanů přepraveny
na místo určení.
Přejme Čechům v Rumunsku, ať se jim na
kolech dobře jezdí...
Poděkování patří všem občanům, kteří do
sbírky jakkoli přispěli.

Svatá Helena – jedna z ãesk˘ch vesnic v rumunském Banátu
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Rybářské závody 2015
Rybářský spolek Vážany nad Litavou pořádal
v sobotu, 13. 6. 2015, tradiční „Rybářské závody“.
Bližší informaci o výsledcích, soutěžících
a celém dění přináší pan Žampach - hlavní organizátor akce:
Sešel se rok s rokem a vážanští rybáři opět
uspořádali tradiční rybářské závody. Bohužel
dnes už si nikdo nevzpomene, kolikátý to byl
vlastně ročník.
V pátek někteří dobrovolníci navozili, postavili a pak přes noc hlídali stánky, lavice, stoly
a udírnu. Ráno se přivezly dobroty a pití a vše
mohlo začít. V 6.45 hodin proběhla prezentace
závodníků. V 7 hodin začaly samotné závody.
Rybáři měli vše dobře připravené, jen to pěkné
počasí, které si zaplatili tam nahoře, tak asi trochu přeplatili. Nebe bylo bez mráčků a teploty
vystoupaly až na 32 stupňů. „Chytalo“ se do
pravého poledne. Závodů se zúčastnilo 26 závodníků, z toho 5 mladistvých do 15 ti let. Chytilo se celkem 11 kaprů a 4 bělice. Po sečtení
výsledků byli vyhlášeni tito nejlepší:

Nejšikovnější rybář byl vyhodnocen proto,
že chytil hned 4 malé rybky, o kterých byli
všichni přesvědčeni, že v poldru nežijí, protože
je „zaplevelen“ sumci a candáty, takže žádná
malá rybka nemá šanci přežít. Opak je však
pravdou...!
Již během dne přicházely desítky lidí na cigárko z udírny, pivo a sledovat místní borce při
rybářském zápolení. Po vyhlášení vítězů proběhlo losování tomboly a nutno říci, že díky
našim rybářům, Obci a několika štědrým sponzorům byly ve hře takové zajímavosti, jako tablet, sušička ovoce, překapávač, žehlička, sady
nářadí, el. gril, dárkové koše, stylový dort, ně-

kolik lahví dobrého pití a spousta dalších pěkných věcných cen. Velký dík všem, kteří přispěli.
Po vypití a snězení všeho, co bylo, začal
úklid. V 17 hodin se všichni rozešli a na poldru
to vypadalo, jako by tam celý den nikdo ani
nebyl. Věřím, že všichni byli spokojeni z příjemně stráveného dne a akce pro občany se
opravdu povedla.
Za rybářský výbor děkuje M. Žampach všem
hostům, kteří se přišli během dne na poldr podívat, ještě jednou sponzorům a v neposlední
řadě hrstce dobrovolníků, kteří se o vše tak
dobře postarali.

Kategorie DOSPĚLÍ:
1. Petr Partyka: 247 bodů
2. Vladimír Paseka: 96 bodů
3. Luboš Horák: 50 bodů
Kategorie DĚTI DO 15 LET:
1. Matěj Paseka: 92 bodů
2. Petr Partyka jr.: 48 bodů
Kategorie NEJŠIKOVNĚJŠÍ RYBÁŘ:
Vojtěch Konečný: 4 ryby v celkové délce
52,5 cm

Velký dětský den 2015
V sobotu, 27. 6. 2015 byl pořádán Obcí, TJ
a MO ČSSD Vážany nad Litavou, na fotbalovém
hřišti, „VELKÝ DĚTSKÝ DEN“.
Pořadatelé měli na začátku akce hned 2 velké
neznámé, a to zda vyjde počasí a zda se osvědčí
tip na neznámu agenturu, která celou akci animuje. Obojí však vyšlo ku prospěchu.
Bezmála 70 dětí s rodiči a i s dalšími příbuznými prožilo bezvadné odpoledne s klaunem/kouzelníkem a vodníkem, kteří vtáhli děti
do soutěžení, řešení hádanek, poznávání hudby
z pohádek a čarování. Spolu s rodiči a prarodiči,
jež byli v několika disciplínách dětem potřebnými rádci, obstály děti na výbornou. Odměnou
jim byly sladkosti a drobné předměty z bižuterie
od sponzorské firmy BONO Bijou.

Doprovodný program
• soutěžní disciplíny (střelba ze vzduchovky,
slalom, lovení rybiček aj.), zajišťoval Pavel
Nezhyba
• ukázky z výcviku psů, předvedl David Halamka
• předvedení služebního, policejního vozu zajistil Petr Smejsík.
Děti měly dále možnost volného vstupu na
dva skákací hrady, které byly neustále v permanenci.
Na závěr proběhlo opékání špekáčků a poté
se účastníci dětského dne pomalu, s pěknými
zážitky, rozcházeli do svých domovů.
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Poslední „zvonění“
v MŠ 2015
V úterý, 30. 6. 2015, v poslední den školního roku 2014/2015, proběhla malá, velice
milá a dojemná akce, kdy se děti a paní učitelky společně loučily s kamarádkou Eliškou
Richterovou, která nyní už jako velká a šikovná školačka postupuje do 1 třídy.
Starosta ji velkou pastelkou pasoval do řad
školáků, předal drobné dárky, hodící se
právě do školy a popřál hodně úspěchů ve
studiu. Paní ředitelka MŠ, St. Babušíková dodává: Přejeme Elišce mnoho školních úspěchů a v září vykročení tou správnou nohou.
Všichni ze školky rovněž přejeme dětem
krásné a pohodové prázdniny a rodičům děkujeme za jejich podporu a spolupráci.
Budeme se těšit – ahóóóój po prázdninách…
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Nohejbalový turnaj 2015
Odměnou pro první čtyři mužstva byly nejen
velké medaile s pohárem, ale i každému hráči
jedna láhev dobrého sektu. Však si to také
všichni soutěžící zasloužili. V den konání turnaje
dosahovaly teploty ve stínu přes 35 °C.
Turnaj byl ukončen v 16 hod a všichni hráči
si odnesli jako památku na tento turnaj malou
medaili, s motivem nohejbalu a s uvedením
roku 2015.
Perfektně zajištěnou akci dirigoval aktivně
hrající M. Žampach. O občerstvení se postaral
personál dolní hospody, v čele s K. Schořem.
Akce se vydařila a příští rok se bude konat již

na novém multifunkčním hřišti, kde nezažijí
hráči tolik prašného prostředí, jak bylo doposud. Těšme se tedy na další ročník turnaje.

Nohejbal a volejbal ve Vážanech
Dne 7. 7. 2015 započala výstavba nového
multifunkčního hřiště, určeného pro min. 5
různých míčových her.
Stávající, zastaralé sportoviště, které sportovci do nynějška navštěvovali, bude v době
výstavby jistě citelně chybět.
Až do hodů 2015 (toto je termín, do kdy má
být nové hřiště uvedeno do provozu) se občané musí obejít bez krásných sportovních
zážitků, spojených s kolektivními hrami, jako
je volejbal a nohejbal.
Každé pondělí a čtvrtek navečer se na hřišti
pravidelně schází více jak 20 lidí, což je i důvodem, proč je zapotřebí budování další občanské vybavenosti a sportovišť v naší obci.
Těšíme se na nové hřiště, na jeho bezprašný povrch a na nadšení dalších nových
sportovců, které jistě přiláká.

V sobotu, 4. 7. 2015 se uskutečnil ve Vážanech nad Litavou nohejbalový turnaj.
Sraz účastníků byl v 8.15 hod, losování proběhlo v 8.30 hod a v 8.45 hod slavnostním výkopem startovaly první duely 13 družstev (celkem
40 soutěžících). Družstva byla rozdělena do
dvou skupin (6 a 7 týmů), kde sehrála metodou
„každý s každým“ boj o postup do finále.
Ve finále se utkala družstva: 1. ze Slavkova
a 2. z Vážan n. L. a Kobeřic u Brna.
Vítězné družstvo ve složení D. Spáčil,
K. Beneš a J. Beneš porazilo v napínavém finálovém zápase slavkovské borce, V. Floriána,
V. Rusnáka a Z. Zavadila.
Na třetím místě se umístilo družstvo ve složení K. Richter, T. Jeřábek a J. Jeřábek.

Letní noc s doprovodnou akcí „Závin pokaždé jinak“
Povedenou akci organizovali sleťáci, a to
v sobotu 11. 7. 2015.
V 17 hodin zasedla 5členná, tentokrát mezinárodní porota, ve které hodnotil i Renato Delgado z Portugalska, s nelehkým úkolem –
posoudit nejlepší štrůdl z dodaných vzorků.
V kategorii „Slaný štrůdl“ bylo předloženo
14 vzorků a v kategorii „Sladký štrůdl“ dokonce
15 vzorků.
Po zhruba jedné hodině ochutnávání a hodnocení, kdy už přilehlé okolí zaplnily davy pří-

chozích návštěvníků, vzešly tyto výsledky nejlepších štrůdlů:
Kategorie SLANÝ štrůdl:
1. I. Hrabovská; 2. M. Novotná; 3. J. Kohoutek
Kategorie SLADKÝ štrůdl:
1. I. Hrabovská; 2. J. Lopatková; 3. Z. Oujezdská
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Všichni tito byli odměněni drobnými cenami
a ovacemi přítomných návštěvníků, kterých se
sešlo bezmála 150.
Od 18 hod začala hrát country kapela SAVANA, která teplé letní noci dodala to pravé
osvěžení a náladu.
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RANCH Litava – westernové soutěže 2015

V sobotu 18. 7. 2015 se konaly ve Vážanech
n. Lit. westernové soutěže. Akci pořádal pan
Pavel Uhlíř, který tento již 9. ročník tzv. Vážanské flašky, realizoval opět na pláni pod dolním
poldrem.
Akci provázela vysoká vedra, která přiměla
několik soutěžících ke zvlažení se v blízkém
poldru, což dle doprovodných fotek můžeme
nazvat nejen jako plavení koní ve vodě, ale
klidně i jako „bahenní lázně“.
Ale zpět k soutěži – westernový sport má
svoje zcela jasná pravidla, která doprovázejí

každou jednotlivou disciplínu. My jsme jich
měli možnost shlédnout celkem šest, a to:
1. Tyčky; 2. Klíčová dírka; 3. Barely;
4. Vlajky; 5. Klobouky; 6. Honácká jízda
Uvádíme příklady pravidel alespoň dvou disciplín:
Klíčová dírka: 1. Startují jednotlivci, letmý
start je povolen. 2. Startovní a cílová čára musí
být jasně vyznačena. 3. Na konci je vyznačen
kruh o průměru 6 metrů. Po startu jede jezdec
do kruhu, tam udělá obrat o 180 stupňů a vrací
se zpět. 4. Kůň který neprojede cílovou čárou

nebo poruší vyznačené hranice je diskvalifikován. 5. Soutěž se jede jednokolově.
Klobouky: 1.Tato disciplína je rychlostní
a vylučovací. 2. se účastní vždy dva jezdci současně, postupuje rychlejší. Pokud jsou v soutěži více jak dva jezdci, soutěžící dvojice se
určují losem. 3. Na vzdálenější konec corralu
od vjezdu se umístí dva barely tak, že vzdálenost mezi nimi je min. 8 m a jsou min. 4 m od
hrazení. 4. Jezdci odevzdají své klobouky rozhodčímu, který je umístí na barely. 5. Jezdci vyrazí součastně na povel rozhodčího ze startovní
čáry, každý z nich objede zprava nebo zleva
barel se svým kloboukem, který sebere a vrací
se do cíle. Po cestě si klobouk nasadí. 6. Cílovou čáru musí protnout s kloboukem na hlavě,
jinak je diskvalifikován.
Celkové výsledky soutěže:
Absolutní vítěz: 1. L. Kratrochvíl (přezdívaný Paprčák) s koněm Esex, ze stáje Hubi
Kelly
Dvě druhá místa: 2. V. Bayerová (Verča)
s koněm Františkem, ze stáje Jalový dvůr
2. L. Chládková (Luca) s koněm Darja, ze
stáje Valkýra
A na „bedně“ stál ještě: 3. R. Fojtík a koněm
Dark Sun, ze stáje Ranch M Brno
Večer, po závodech, se rozezněly struny
kytar, basy a houslí, kdy společně s foukací harmonikou a velmi kvalitními hlasy zpěváků,
s nespočtem country písniček, byla celá akce
zdárně ukončena.

Nové sportoviště MINI-DISCGOLF Vážany n. L. 2015
Od 20. 7. 2015 je ve Vážanech nad Litavou
provozováno nové sportoviště - Discgolfové
hřiště.
Místo: Hned vedle sokolovny, na prostoru
100 x 50 metrů je k dispozici sportoviště se 4
odpaly a 2 koši.
Provozní doba: Hřiště je k dispozici od rána
do večera, bez omezení a vstup je zdarma.
Zatím je hřiště bez překážek, později budou
doplněny překážky, aby hru ztížily a učinily ji
zajímavější.
Hřiště má celkový odhozový limit: 11 hodů
Starosta na zahájení vyhlásil motivační akci,
a to:
1. Ten, kdo první (ale musí to dosvědčit ještě
alespoň další 3 spoluhráči) nahraje na tomto
hřišti všechny dráhy v součtu 11 hodů, tak obdrží jednu láhev sektu.
2. Ten, kdo první (ale musí to dosvědčit ještě
alespoň další 3 spoluhráči) nahraje na tomto
hřišti všechny dráhy v součtu méně jak 11
hodů, tak obdrží jednu láhev sektu.
Na otevření sportoviště se přišlo podívat bezmála 100 občanů, kteří se zájmem vyslechli
pravidla a podívali se na ukázkovou hru.
TJ Vážany n/Lit., provozovatel sportoviště se
těší na zájem veřejnosti o tento sport.
Jako první, komu se podařilo během týdne
od zahájení provozu sportoviště vyrovnat odhozový limit, byl Roman Fuksa, který odehrál

v jedné hře všechny 4 odpaly na celkový součet
11 hodů.
Posíláme gratulaci a děkujeme za krásný
sportovní výkon.
Po domluvě s Romanovými rodiči, kteří souhlasili, že může být předán skutečný sekt a ne
pouze dětské „šampíčko“, proběhlo na hřišti
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MiDiGo ohodnocení našeho borce. Starosta
předal Romanovi láhev sektu a popřál mu
mnoho zdaru do dalších odpalů.
Roman, společně s Davidem Zittou patří
k našim mladým všestranným sportovcům,
kteří mohou být svou sportovní morálkou příkladem mnoha svým vrstevníkům.
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Oranžové hřiště vybudované za podpory
NADACE ČEZ – nové sportoviště 2015
Dne 7. 7. 2015 započala výstavba nového multifunkčního hřiště (Oranžové hřiště), které bylo
slavnostně otevřeno o hodové neděli, dne 23. 8.
2015 a první sportovní aktivity na něm započaly
dne 24. 8. 2015 od 17 h, zápasy v nohejbale a volejbale. Výstavba víceúčelového hřiště byla
uskutečněna za podpory NADACE ČEZ, a to ve
výši 700.000 Kč a za podpory JMK, ve výši
200.000 Kč. Na webu obce je k dispozici malý
výsek fotodokumentace pro vizualizaci, jak
hřiště vznikalo a jak vypadá jeho finální verze.
Na 6. ZZO, dne 12. 8. 2015 odsouhlasili zastupitelé podmínky, za jakých se bude hřiště
veřejnosti poskytovat.
Provozní doba: 8–21 hod
Poplatek pro občany Vážan n. L., za použití
kurtu: 100 Kč/hod

Poplatek pro přespolní, za použití kurtu:
200 Kč/hod
Děti do 15 let věku, vč.: vstup na hřiště
zdarma, avšak v doprovodu osoby starší 18 let
Poplatek za osvětlení: 50 Kč/hod
Správce, paní Marie Zachovalová bude po telefonu evidovat zájemce o sportování, půjčovat
klíče a přebírat sportoviště v uklizeném stavu,
připraveném pro další sportovce. Provozní řád,
tel. kontakt a podmínky jsou umístěny přímo
na hřišti.
Cílem Obce a zastupitelstva je, aby bylo
hřiště co nejvíce navštěvováno a sloužilo občanům nejen ke zvyšování tělesné kondice, ale
zejména aby přinášelo radost ze hry, pohybu
a kontaktu se spoluhráči.

Bartolomějské hody a slavnostní otevření Oranžového
hřiště s vystoupením Sleťáků – Vážany nad Litavou
Ve dnech 21.–23. 8. 2015 se konaly ve Vážanech n. Lit. tradiční Bartolomějské hody, tentokrát s „nabitějším“ programem, než bývalo
zvykem v minulých letech.
Pouze 5 párů stárek a stárků, avšak v maximálním nasazení, vykouzlilo na obci velmi příjemnou a pohodovou atmosféru, kterou místní
i přespolní uznale pochvalovali.
Stárkům, ve složení Tereza Střížová–Roman
Audy (hlavní pár); Pavlína Střížová–Ondřej
Kadluba; Lucie Zukalová–Marek Spáčil; Marie
Paseková–Dan Úradník; Šárka Hložková–Adam

Hrabovský, patří velké uznání a poděkování za
to, s jakým nasazením se ujali své role a přenesli do naší obce kouzlo a ducha tradice dávnějších časů.
Novými prvky programu hodů 2015, které
doplnily tradiční schéma, organizované TJ Vážany nad Litavou, byla bezesporu, odpolední
hodová zábava v dolní hospodě, na kterou navazovalo večerní hodové zpívání u cimbálu.
Dále proběhlo slavnostní otevření nového
sportoviště (vybudovaného za podpory NADACE ČEZ), které byť nepatří do tradice hodového programu, ale tím, že se konalo
právě na HODY 2015, tak budeme mít
v paměti právě tento den a nebudeme
muset v budoucnosti tápat, kdy a jak to
tenkrát vlastně bylo… Slavnostního otevření se zúčastnil místopředseda senátu
PČR pan Ivo Bárek, který společně
s hlavním tvůrcem možné realizace výstavby hřiště Romanem Hanákem, přestřižením oranžové stuhy, předal
občanům Vážan n/Lit. toto hřiště k užívání. Na otevření hřiště navazovalo vystoupení sleťáků, kteří bezvadně
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předvedli dvě hromadné sokolské skladby a zaujali diváky tak hluboce, že za to byli odměněni
nekončícím potleskem. Sleťáci dokonale zapadli do programu hodové neděle.
Snad nejvýše hodnoceným prvkem hodového
programu, a to jak ze strany mnoha občanů, tak
i ze strany stárků bylo slavnostní hodové požehnání, které se odehrálo v kostele sv. Bartoloměje,
za účasti bezmála 200 příchozích.
Co se statistiky týká, tak páteční předhodovou zábavu navštívilo něco málo přes 170 lidí,
sobotní hodovou zábavu téměř 180 lidí a nedělní odpolední hodovou zábavu 100 účastníků.
Program HODŮ 2015 byl bezesporu náročný,
avšak přinesl momenty, na které se jen tak nezapomene a přetrvají v našich myslích ještě po
mnoho dnů.
Velký dík za organizaci HODŮ 2015 patří TJ
Vážany nad Litavou, dále rovněž sleťákům
a členům Římskokatolické farnosti Vážany nad
Litavou, ale největší poklonu musíme „vyseknout“ stárkám a stárkům a současně i jejich rodičům, kteří měli se zajištěním jejich zázemí
nemalé starosti a výdaje.
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Rozloučení s prázdninami 2015
Dne 29. 8. 2015 se konala akce, která symbolicky zakončila prázdniny dětem z Vážan n. Lit.
Za aktivní účasti členů SDH Vážany n. Lit.
a sleťáků si děti do sytosti užily jednoho z posledních, letních dnů.
Celá akce startovala v pěně, na hřišti MiDiGo, ve které se děti „parádně vyřádily“ a po
sprše z hasičské stříkačky se přesunuly na
stopovací hru s různými zajímavými disciplínami.
V chovatelském areálu shlédly děti fretčí
smečku, kterou jim předvedla paní Moškvanová a následně pokračovaly ve hrách, tentokráte již ve stínu stromů (jelikož horko bylo až
úmorné), v prostoru parku u areálu ČSCH.
Během odpoledne se děti mohly také projíždět
s koňským povozem. Závěr patřil občerstvení,

se šťastnými a spokojenými úsměvy dětí i jejich
rodičů. Celou akci navštívilo bezmála 45 dětí.

Díky patří všem, ale ponejvíce pořadatelům za
nápaditý program celé akce.

Vozatajské hry – Vážany n. Lit. 2015
V sobotu 5. 9. 2015 se ve Vážanech nad Litavou konala akce – Vozatajské hry. Tentokráte to
byl už druhý ročník, který navštívilo bezmála
150 lidí. A bylo se na co dívat, zejména jistota
a mistrovství v ovládání koní většiny soutěžících nadchla příchozí diváky.
Děti mohly zkusit jízdu na poníkovi a nebo
se projet v bryčce či v soutěžním povozu.
Fakta z akce:
Zúčastnilo se 12 povozů, startujících (kočí)
15 dospělých + 10 dětí
Disciplíny:
Jednospřeží - 4 startující:
1. Doubek Josef; 2. Klusalová Iveta; 3. Kartus
Jan; 4. Nakládal David
Dvojspřeží - 14 startujících:
1. Flodr Jan; 2. Dobrovolný František; 3. Sekanina Antonín; 4. Hofírek Slávek; 5.Sekaninová Ivana
Děti 10 startujících:
Kategorie pony: 1. Hora Vojta; 2. Marinčová
Natalie; 3. Hora Lukáš;
Kategorie velcí koně: 1. Kratochvíl Honza; 2.
Sekanina Adam; 3. Špaček Antonín; 4. Sekaninová Martina
Štafeta:
1. Kratochvíl st. + Kratochvíl ml.; 2. Dobrovolný + Flodr; 3. Adler + Nakládal; 4. Hofírek +
Klusalová; 5. Sekanina + Doubek

Trochu teorie:
Vozatajské soutěže spočívají v tom, že každý
soutěžící se spřežením musí projet dráhu s postavenými překážkami v co nejrychlejším čase
a bez trestných bodů. Dráha se skládá z průjezdných překážek, např. kužely, barely...
Každá překážka je doplněna balónky, které
nesmí kočí při jízdě shodit. Za každý shozený
balónek se počítá 5 trestných vteřin k dosaženému času.
Na každém vozu při soutěži jede kočí a přísedící. Přísedící musí při jízdě tzv.
vyvažovat nebo nadhazovat kočár tak, aby projeli dráhou co nejrychleji a bez trestných vteřin.
Vozatajské závody se rozdělují na kategorie
jednospřeží (1 kůň), dvojspřeží (2 koně), čtyřspřeží (4 koně) a pony.
Průběh dne 5. 9. 2015:
Během dne jsme mohli vidět závodit jednospřeží, dvojspřeží a pony.
O přestávce předvedly ukázku přirozené komunikace s koněm děti z Vitovic.
Zpestření přestávky zajistil p. Kratochvíl
Tomáš s Krumvíře se svým uměním - ovládání
honáckého biče.
Pro zajímavost někteří předvedli i práci s kládou: p. Měřínský z Hodějic, p. Kratochvíl
z Krumvíře a p. Adler z Moravské Nové Vsi.
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Na zakončení celého dne si pořadatelé nachystali zápřah pro všechny přítomné (jízda
zručnosti), které se mohli zúčastnit i diváci.
Mělo to velký úspěch a každý si mohl vyzkoušet jaké to je, táhnout za sebou vozík.

Burza dětského oblečení
a potřeb pro děti 2015
V sobotu dne 12. 9. 2015 proběhla v naší
obci, v sále dolní hospody, v pořadí již druhá
burza použitého dětského oblečení a potřeb
pro děti. Za symbolický poplatek 30 Kč (určený k úhradě nájmu sálu a energií v pronajatém sále) si zde mohly maminky na
zapůjčené stoly vystavit a prodat vše, co již
doma pro své ratolesti nevyužijí a co mohou
tedy nabídnout k využití dalším maminkám.
Bylo zde možné zakoupit takřka vše, co jen
mohou děti různého věku potřebovat – oblečení, botičky, hračky, kola, odrážedla, postýlky, autosedačky, kočárky, houpačky,
skluzavky a mnoho dalšího.
Účast, a to nejen prodávajících, ale zejména i kupujících, byla vyšší než v loňském
roce a pořadatelé se budou těšit, že v příštím
roce opět stoupne. Výtěžek z pronájmu stolů
byl věnován panem Karlem Schořem (nájemcem dolní hospody) dětem ve zdejší mateřské
školce Vážany nad Litavou.
Za pořadatele děkuje všem zúčastněným
paní A. Pišová a na dalším ročníku burzy opět
na shledanou!
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Aktuálně – skládka Vážany n. Lit.
Doposud nebyla zcela záměrně přinesena
žádná zásadní informaci o tom, jakým způsobem postupuje Obec Vážany nad Litavou, spolupracující se vzniklou občanskou iniciativou,
na řešení palčivého problému - „SKLÁDKA“.
Nyní přinášíme část aktuálních informací,
které lze publikovat a představit již realizované aktivity:
1. Plošné provádění kontrol navážení odpadů
2. Pořízení fotodokumentace (několik desítek
fotografií), jako důkazní předmět pro předání
na dotčené úřady
3. Pořízení deníků jízd nákladních aut, jedoucích na skládku a zpět
4. Sepsání protokolu o navážce a jeho předání
vč. zajištěných materiálů na ČIŽP (1. 10. 2015)
5. Očekáváme zahájení správního řízení ČIŽP
s vlastníkem skládky a následné udělení sankcí
6. Zahájení přípravných prací pro podání hromadné žaloby (termín – 11/2015)

7. Výzva Obce Vážany n. L. směrem k MěÚ
Slavkov, pro aktivnější přístup při řešení maření úředního rozhodnutí, kdy dne 5. 8. 2015
vydal Stavební úřad MěÚ Slavkov rozhodnutí
o bezodkladném zastavení prací na skládce.
K tématu skládky se vyjadřuje starosta obce
ve svém úvodním článku.

Angličtina v MŠ
Vážany n. Lit. 2015
Od října 2015 mají děti v MŠ Vážany nad Litavou zajištěnu výuku anglického jazyka,
která probíhá každé úterý odpoledne.
Na jedné z vyučovacích hodin jsem byl na
náslechu a moje hodnocení, s jakou profesionalitou a pedagogickým citem je angličtina
dětem předkládána, je na výbornou.
Je výborné, že děti dostávají cizí jazyk tzv.
„do uší“, v tak raném věku a tak hravou metodou, kterou paní vyučující zvolila.
Během celé hodiny „nepadne“ ani jedno
české slovo, vše se odehrává v anglickém jazyce a děti, i když někdy ihned nerozumí, co
se po nich chce, tak intuitivně reagují na pokyny paní vyučující a celý proces se úspěšně
posouvá do pochopení a zažití si slovní zásoby.

Krátký popis z náhledu, z 20. 10. 2015

Beseda s Městskou policií Slavkov u Brna
Dne 16. 10. 2015 se uskutečnila v zasedací
místnosti OÚ ve Vážanech nad Litavou „Beseda
s Městskou policií ze Slavkova“.
V úvodu besedy přivítala předsedkyně výboru pro kulturu a školství, paní L. Pilátová,
všechny přítomné a přednášejícího velitele
Městské policie ve Slavkově u Brna, pana Petra
Smejsíka.
Přítomným občanům se dostalo mnoho informací a rad, které mohou přispět k jejich bezpečí, ochraně života a majetku.
Přítomní senioři, vyslechli konkrétní případy
podvodů, krádeží a další trestné činnosti, které
se vyskytují v našem regionu nejčastěji. Všichni
ocenili informace o tom, jak lze tyto mimořádné situace rozpoznávat a jak je možno jim
předcházet.
Především se jedná o falešné zástupce zásilkových obchodů, různých energetických firem
nebo o falešné sociální pracovnice. Tito v nestřeženém okamžiku připraví důvěřivé ob-

čany o cennosti nebo finanční částky, mnohdy
i o celoživotní úspory. Důvody pod kterými se
podvodníci snaží vniknout do bytu, jsou
různé, např. že byli přepadeni, mají zdravotní
problémy či nevolnost nebo se odkazují na
údajné dopravní nehody, které je postihly.
Příklady ze své práce uvedl nejen přednášející, ale do besedy se zapojili i všichni přítomní.
Závěrem besedy byly účastníkům předány
vizitky, na kterých jsou uvedena telefonní čísla
na Městskou policii ve Slavkově u Brna.
Ludmila Pilátová k celé akci dodává: Děkujeme panu Petru Smejsíkovi za pěkně připravený materiál, za rady i potřebné informace, ze
kterých jsem měla pocit, že jsem vyzbrojena
tak, že bych „neskočila na lep“ žádnému takovému podvodníkovi. Je to ale skutečně tak? …
Informací není nikdy dost, takže se těším na
příště… Děkuji také všem, kteří navzdory nepříznivému počasí, nejen že přišli, ale se i aktivně do besedy zapojili.

1. komentovaná prohlídka Vážan n. L.
Dne 27. 10. 2015 se konala 1. komentovaná
prohlídka Vážan nad Litavou. Sraz účastníků prohlídky naší obce byl v 16 h. před „Zámečkem“.
Zahájení bylo za účasti asi dvaceti občanů
Vážan. Postupně se však přidávali další občané,
kteří prošli trasu až k „Poldru“ a k poslední zastávce s výklad u „Boží muky“, kde organizátorka akce L. Pilátová komentovala i bitvu
u Slavkova a její následky pro okolí.
Počasí účastníkům přálo a téměř hodinová
procházka nebyla nikterak náročná pro seniory,
kteří informace doplňovali svými zážitky a znalostmi o historii obce a rovněž tak nebyla náročná ani pro děti, které překvapily svými
vědomostmi o současnosti Vážan. Velmi milé
bylo zjištění, že knihu o Vážanech nad Litavou
vlastní většina přítomných. Ti, co ji doposud
nevlastní, si ji mohou půjčit v naší obecní knihovně nebo zakoupit na OÚ. Nás „Vážaňáky“
potěšila i návštěva, „Mimovážanských“, kteří se

zúčastnili i besedy se starostou obce Ing. Václavem Matyášem.
Závěrem doplňuje paní Ludmila Pilátová:
Někde jsem četla, že děti vychovává celá vesnice a při dnešní vycházce a následné besedě
jsem viděla, že i ty nejmenší děti pozorně poslouchaly a těšily se z přítomnosti svých rodičů,
prarodičů i nás ostatních.
Z naší vycházky vyplynula další aktivita –
Návštěva výstavy „Malé město velkých dějin“,
na zámku ve Slavkově u Brna. Pokud bude mít
někdo další zájem se přihlásit, může tak učinit
ve středu 4. 11. 2015 v obecní knihovně v době
od 17.00 do 18.00 hodin. Termín návštěvy ba
zámku bude zajištěn podle reálného zájmu.
Dovolte mi poděkovat nejen všem přítomným, kteří si udělali čas na naši společnou akci,
ale i obsluze v „Horní hospodě“, která přispěla
k příjemně prožitému odpoledni a vzornou obsluhou s teplými nápoji završila celou akci.
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Vyučující se s dětmi napřed přivítala,
potom je vyzvala, aby se vzaly za ruce, utvořily kruh a posadily se. Na slova „sit down“
děti už reagovaly jednoznačně (to už měly
v minulé hodině a pamatují si, že si mají sednout). Potom si vzala vyučující na ruku
loutku žáby a řekla dětem, že je to pan
„frog“. Následně je vyzvala, aby se děti panu
„frogovi“ představily. „I am“ Anetka, začala
suverénně Anetka Pišová a poté se připojovaly další děti, které se rovněž žábě představily. Paní vyučující vzápětí poslala loutku
žáby dokola, kruhem dětí, které se vždy po
obdržení loutky měly poděkovat tomu, kdo
jim ji dal. „Thank you“ znělo z postupně
z úst nadšených tváří…, a tak to šlo dál a dál
a bylo zřetelné, že to děti úžasně baví. A to
je moc dobře! Výuka hrou je ta nejzáživnější
a dosahuje nejvyšších výsledků.
Jsem rád, že můžeme i na naší obci poskytovat dětem tuto službu (výuku cizího jazyka), a že toto děti jednou ocení nejen při
dalším studiu na školách, ale zejména v praxi,
kde se v dnešní době bez angličtiny člověk
hůře uplatňuje.
Děkuji pracovníkům MŠ, že poskytují pro
výuku kvalitní zázemí.
Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Vážanský hlásek • 11/2015

Setkání organizací a spolků
Dne 27. 10. 2015, navečer, svolal starosta
obce zástupce organizací, spolků a i jednotlivce, kteří se svojí aktivní činností prezentují,
jako organizátoři nejrůznějších akcí v obci
Vážany nad Litavou.
Na programu bylo vyhodnocení činností
a akcí v r. 2015 s náhledem do konce roku
a upřesněním, které akce budou ještě pořádány. Dále vyzval starosta jednotlivé zástupce
k naplánování akcí na r. 2016, včetně dodání
požadavků, do 20. 12. 2015, na dotace na tyto
akce a činnost organizací a spolků na příští rok
s tím, že žádosti budou sepsány na jednotných
formulářích, které jsou k dispozici na OÚ.
Cílem setkání bylo zejména to, aby se sešli
ti lidé, kteří určují kulturní a sportovní rytmus v obci. Aby se podělili o svoje poznatky
s kolegy z jiných sdružení a v neposlední
řadě, aby spolu začali komunikovat a v organizování konaných akcí aby si vzájemně pomáhali.
Poděkováním za odvedenou činnost bylo
servírované malé občerstvení.

Drakiáda 2015
Dne 28. 10. 2015 se konala v prostoru u dolního poldru „DRAKIÁDA“, kterou pořádali nohejbalisté, za podpory OÚ Vážany n. Lit.
Počasí se celkem vydařilo, vál příznivý vítr,
kterým dával drakům podmínky pro příznivý
let. Občerstvení v podobě čaje, svařáku a čaje
s rumem, se závěrečným opékáním špekáčků
bylo zajištěno.
Startovalo se po 14 hod a v jednu chvíli se na
obloze dalo spočítat téměř 30 současně plachtících draků. Byla to krásná podívaná, kterou
doplňoval velký zájem dětí. Drakiády se zúčastnilo více jak 100 příchozích (a nejen z naší

obce), kteří obdivovali různě velké a pestře vybarvené draky, bravurně ovládané malými
dětmi. A kde to dětem nešlo, tam vydatně pomáhali rodiče či doprovod dětí.
Během akce byly předány ceny za doma vyrobené draky, velké a malé draky, ale i za draky,
kteří nevzlétli…
Závěr lze vyjádřit slovy hlavního organizátora, M. Žampacha: Moc mne potěšilo, že se
přišli na akci podívat i lidé důchodového věku,
kteří tam třeba ani neměli žádných potomků.
A na konec uznalé vyjádření některých přítomných: „SUPER AKCE, PŘÍŠTÍ ROK ZAS!“

Starosta dodává:
Je jedno, jakou akci kdo organizuje a zda
tato je velká či malá, tradiční či nová…, každá
akce je určena pro občany obce a nehledě na
počet návštěvníků na ní, je moc dobře, že je
vůbec realizována. V letošním roce 2015 se
v obci konalo a ještě do konce roku se konat
bude celkem téměř 50 různých (malých i větších) akcí (a to nepočítáme ca 30 fotbalových
zápasů, které svou organizací a počtem zúčastněných patří, co do účasti, do té vyšší skupiny
pořádaných akcí). A to je skvělá bilance, za
kterou stojí právě lidé ze sdružení a obětaví jedinci. Obec je připravena i v příštích letech
tyto aktivity maximálně podporovat.

Divadelní představení –
Kostlivec ve skříni
V sobotu, dne 7. 11. 2015 se opět po delší
době konalo ve Vážanech n/Lit divadelní
představení. Tentokráte se jednalo o situační
komedii „Kostlivec ve skříni“.
Téměř 90 diváků v hledišti uvítalo divadelní spolek ze Slavkova, který je svým bravurním nastudováním hry plně zaujal.
Výbuchy smíchu doprovázely divadelní hru
de-facto po celou dobu představení.
Diváci (a sešli se různé věkové kategorie)
se neskonale bavili a závěr hry doprovázel
velký, zasloužený potlesk.
Takových akcí, jako je tato, by mělo být na
pořadu kulturního dění v obci více a častěji.
Děkujeme pořadatelům z dolní hospody za
zorganizování akce.

Lampionový průvod 2015
V pátek dne 13. 11. 2015 se v naší obci uskutečnil již 5. ročník, a můžeme ho jistě nazvat
tradiční, podzimního lampionového průvodu.
Na místní autobusové zastávce se sešlo na
poměry naší obce nadmíru velké množství dětí
i rodičů. Počítáno na běžné metry, tak průvod
byl dlouhý jistě 250 metrů. Z pohledu účasti se
tentokrát dostavilo více než 200 osob (dětí, rodičů a doprovodu).
Rozsvícené lampiony (a dalo se jich v jednu
chvíli spočítat více než 120 ks), rozjasněné oči
dětí, a to všechno při vypnutém pouličním
osvětlení obce, za doprovodu reprodukované
hudby z místního rozhlasu, tak to byl pohled
na průvod, který zakončil svoji pouť na hřišti

Minigolfu u horní hospody, kde bylo u hořících ohňů připraveno občerstvení nejen pro
děti v podobě špekáčků, teplého čaje a sladkostí, ale i pro dospělé, v podobě výborného
„svařáku“.
Poděkovat je nutné: za přípravu akce – našim
dobrovolným hasičům, za kvalitní občerstvení – Kamilu Zborovskému a za celou organizaci akce – manželům Pišovým.
Výtěžek z této akce činí něco přes 1700 Kč
a bude věnován naší mateřské školce.
Těšme se na další ročník, který (doufejme)
zajistí opět manželé Pišovi a obec se je tentokrát pokusí podpořit malým ohňostrojem,
který se k takovým akcím jistě dobře hodí!

Vítání občánků 11/2015
V sobotu, 14. 11. 2015, jsme přivítali do řad občanů naší
obce Vážany nad Litavou další nové občánky.
Tentokrát se jednalo „pouze“ o tři nové občánky (na rozdíl
od více obsazeného „Vítání občánků“ z května 2015), ale i tak
se dostavilo početné osazenstvo z řad rodičů, prarodičů a přátel, kteří vytvořili kvalitní zázemí konané slavnostní chvíle.
Naši noví občánci:
Filip Sič
Erik Újezdský
Erik Gargula
Kulturní rámec obstaraly verši a písněmi již tradičně děti mateřské školy a základní školy.

16

Vážanský hlásek • 11/2015

Kulturní a sportovní akce ve Vážanech n. Litavou Cesta za pokladem
v roce 2015
SRPEN
21.–23. 8. Bartolomějské hody
(pořádali TJ VÁŽANY n. L. a OBEC)
29. 8.
Rozloučení s prázdninami
(pořádali SDH a SLEŤÁCI)
ZÁŘÍ
5. 9.
12. 9.
26. 9.
Říjen
17. 10.
27. 10.

28. 10.

Vozatajská soutěž
(pořádal D. Nakládal)
Burza dětského oblečení
(pořádala A. Pišová)
Burčákobraní
(pořádala dolní hospoda)
Podzimní výšlap
(pořádali SLEŤÁCI)
I. komentovaná prohlídka Vážan nad
Litavou
(pořádal VÝBOR PRO KULTURU
A ŠKOLSTVÍ OBCE)
Drakiáda
(pořádali VÁŽANŠTÍ NOHEJBALISTÉ A OBEC)

LISTOPAD
7. 11.
Divadelní představení
(pořádala dolní hospoda)
13. 11.
Lampionový průvod
(pořádala A. Pišová)
17. 11.
Výstava – Slavkov u Brna
(pořádal VÝBOR PRO KULTURU
A ŠKOLSTVÍ OBCE)
21. 11.
Hon (pořádalo MS)
28. 11.
II. komentovaná prohlídka Vážan
nad Litavou
(pořádá VÝBOR PRO KULTURU
A ŠKOLSTVÍ OBCE VÁŽANY n. L.)
PROSINEC
4. 12.
Rozsvícení vánočního stromu a ohňostroj
(pořádá OBEC a MŠ)
12. 12. Hon
(pořádá MS)
19. 12. Vánoční koncert Mistříňanky a večer
při cimbálu
(pořádá ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ
SVAZ a dále večer dolní hospoda)
24. 12. Vánoční čočková polévka a tekutý
kapřík
(pořádá OBEC a H. Paseková)

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Bartoloměje:
24. 12. v 20.00 hod
25. 12. v 7.30 hod
26. 12. v 7.30 hod
27. 12.
v 7.30 hod
(pořádá ŘK farnost)
27. 12.
Vážanská cestička – výlet
(pořádají SLEŤÁCI)
27. 12.
Turnaj ve stolním tenise
(pořádá TJ VÁŽANY n. L.)
28. 12. Šachový turnaj
(pořádá OBEC a E. Novotný)
29. 12. Karetní turnaj
(pořádá E. Novotný)
31. 12.
Silvestr
(pořádá dolní hospoda)

Všechny děti děkují zahrádkářům z Vážan
a slečně Janě Lopatkové za krásné balíčky do
pokladu, který byl nalezen v den jejich velkého svátku. Čarodějnice jej uschovala až
u rybníčka v hlubokém lese.
Všichni jsme si to užili a tak posíláme pozdrav i Vám všem.

ROK 2016 (termíny budou upřesněny)
LEDEN
Novoroční bohoslužby v kostele sv. Bartoloměje:
1. 1. v 7.30 hod
3. 1. v 7.30 hod
Ochutnávka kávy spojená s malou přednáškou
o kávě a výstavou zajímavostí
ÚNOR
Vážanský jarmark, prodejní trhy drob. zvířectva
Masopust, průvod masek a pochování basy
s večerní taneční zábavou
Prodejní trhy drobného zvířectva a exotů
Prodejní trhy drobného zvířectva a exotů
Dětský odpolední karneval s animačním programem

Skﬁítci nám ukázali cestu

BŘEZEN
OBECNÍ PLES S PROGRAMEM A TOMBOLOU
(20. 2. 2016)
Dětský den
Košt slivovice (15. ročník)
Vítání jara
DUBEN
Okrsková soutěž v požárním útoku
Vzpomínková akce k osvobození obce (71. výročí)
Jarní výšlap do okolí
KVĚTEN
Prodejní výstava zahrádkářských potřeb
Divadelní představení
Soutěž družstev ve vaření kotlíkových gulášů
Dětský den o myslivosti

UÏ je ná‰ – huráááááá

Mateřská školka ve Vážanech má novou třídu
Skutečnost, že se v posledních letech zvýšil
počet narozených dětí a do základní školy
odešla v tomto roce pouze jedna předškolačka
nás vedla k tomu, že bude nevyhnutné navýšit
kapacitu mateřské školy.
Aby bylo vyhověno všem žádostem rodičů 3
letých dětí o umístění ke vzdělávání v MŠ, jsme
tuto okolnost pojali jako jednu z nejdůležitějších priorit, kterou je nutné ve spolupráci se zřizovatelem řešit.
Vedení MŠ ve spolupráci s obecním zastupitelstvem navrhlo, že k rozšíření postačí využít
a upravit prostory třídy zrušené ZŠ, která bude
s menšími úpravami sloužit jako lehárna. V pří-

zemí tak budou 2 třídy MŠ a kapacita se může
navýšit o 15 míst, čímž u zápisu bylo vyhověno
nejen 3 letým dětem ale i 7 dvouletým (což ve
většině mateřských škol není z kapacitních důvodů umožněno). Obec dala návrhu „ zelenou“
a tak nastal kolotoč vyřizování, schvalování,vypisování atd. Rekonstrukce proběhla v letních
měsících. Proběhla výměna oken v horním
patře – budoucí lehárně. Podstatná část prostor
MŠ byla vymalována a WC upraveny na potřebu našich nejmenších. Byl zakoupen nový
koberec a v dolní části budovy zřízena nová
třída MŠ. Poděkování patří všem, kteří se na realizaci podíleli.
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V školním roce 2015/2016 má MŠ plně obsazenou kapacitu a to v počtu 39 dětí. Otevřeno
je od 6.45 hod do 16.15 hod, čímž jsme reagovali na potřebu prodloužení provozu na žádost
zaměstnaných rodičů.
Pedagogický kolektiv se rozšířil o paní učitelku Jindru Tauchmanovou. Všechny pedagogické pracovnice mají předepsanou odbornou
způsobilost, jejich pracovní doba a služby
u dětí jsou organizovány takovým způsobem,
aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna
dětem optimální péče.
Babušíková Stanislava,
ředitelka MŠ
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Nový školní rok v MŠ Vážany n. Lit.

Peãení „rÛÏiãek“

V tomto školním roce jsme v naší mateřské
škole otevřeli novou třídu „Kuřátek“ ve které je
zapsáno 19 dětí ve věku od 2,5 do 4 let. Ve třídě
„Motýlků a Berušek“ je 20 dětí ve věku 4–7 let.
Děti v mateřské škole se vzdělávají podle
ŠVP „ Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je
vždycky prima“, který splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu. Prioritou v naší
školce je vytvoření příjemné a klidné atmosféry, získání důvěry dětí, zvykajících si na
nové prostředí, nové situace a co nejvíce jim
usnadnit adaptaci. Respektuje hru jako jednu
z hlavních činností pobytu v MŠ.
Ve třídě „Kuřátek“ začleňujeme nové děti do
kolektivu, kde se začínají navazovat kamarád-

ské vztahy. Děti se seznamují se základními pravidly společenského chování –
učí se pozdravit, požádat, poděkovat,
osvojují si základy sebeobsluhy, stolování a základní hygienické návyky.
Ve třídě „Motýlků a Berušek“ rozvíjíme u dětí samostatnost, tvořivost,
zdravé sebevědomí a fyzickou zdatnost.
Děti se zdokonalují v sebeobsluze, hygieně, oblékání, stolování. Velký důraz
rovněž klademe na vytváření přátelských vztahů mezi dětmi. V jazykové
oblasti rozvíjíme slovní zásobu a souvislé vyjadřování, pečujeme o správnou
výslovnost a to především pomocí říkanek a básniček, které se děti u během
roku učí, současně s tím se rozvíjí i slovní zásoba. Hodně jsou využívána různá logopedická
cvičení. Ve výtvarných a pracovních činnostech
podněcujeme v dětech rozvoj tvořivosti a fantazie, využíváme při práci různé techniky i materiály. Výtvarné práce vkusně zdobí prostory
MŠ. Využíváme nabídku „Plavecké školy“ ve
Vyškově k rozvoji tělesných a pohybových
schopností, pořádáme vycházky a výlety do
blízkého i vzdálenějšího okolí Vážan. Využili
jsme nového multifunkčního sportoviště k míčovým hrám a po dohodě se starostou obce je
možné využití tohoto areále během dopoledne
pro děti kdykoli bude volno. A to především
v tomto podzimním období.

Naši předškoláci mají zavedeny složky s pracovními sešity (již několik let po sobě a velmi
se to osvědčilo), které jsou zpracovány v souladu s RVP zaměřených na rozvoj všech oblastí,
důležitých pro všestranný rozvoj a úspěšný
vstup do Základní školy. V těchto pracovních
sešitech děti řeší úkoly, které jsou koncipovány
jako zajímavý příběh „Pána lesa, skřítka Smíška a víl“. Do plnění úkolů zapojujeme i spolupráci s rodinou a pokračováním v započaté
práci dáváme rodičům možnost, jak nejlépe poznat zralost a postupný vývoj dítěte v tomto důležitém období před nástupem do školy. Díky
tomu dochází i k užšímu propojení školy s rodinou.
Mateřská škola spolupracuje rovněž s OÚ ve
Vážanech jak při zajišťování vystoupení dětí na
akci „Vítání nejmenších občánků do života“,
tak i při organizaci akce „Mikulášské nadílky
a rozsvěcení vánočního stromku.
Každým rokem připravujeme dětem nepřeberné množství kulturních a společenských
akcí (divadla, výlety, koncerty, atp.).
Z letošní nabídky nelze opomenout velmi
povedené akce jako výlet vlakem do Chrlic na
„Perníkovou chaloupku“, vystoupení umělců
z Brna na chůdách „Obři“ a některých divadel,
z nichž „Cuk a Kuk“ dětem hravou formou ukázal vzdálené exotické kraje. A to nás čeká ještě
spousta dalších hodnotných akcí.
Závěrem bych chtěla říci, že naším největším
přáním je vytvoření pohodového, inspirujícího,
podnětného a zejména příjemného prostředí.
Chtěli bychom, aby se dětem ve školce líbilo,
aby sem rádi chodily, našly si nové kamarády
a spolu s nimi zažily mnoho zajímavých věcí.
Babušíková Stanislava
a Kolenčíková Milada

Kroužky v naší Mateřské škole Vážany n. Lit.
Letos, kromě běžné výuky v naší školce od
měsíce října fungují i dva kroužky, a to TANEČNĚ-POHYBOVÝ a ANGLIČTINA V POHYBU. Navázali jsme spolupráci s brněnskou
agenturou RYTMIK, jejichž lektorky k nám dojíždějí 1x týdně v odpoledních hodinách.
Taneční a pohybový kroužek zaujal především děvčátka. Tancování a ladné pohyby jsou
pro ně přirozené. Holčičky se tak zábavnou formou naučí vnímat hudbu, učí se správnému dr-

žení těla, vyzkoušejí si jednoduché tanečky a taneční hry a variace na různá říkadla a písníčky.
V letošním školním roce je poprvé po 7 letech
velký počet předškoláků a tak jsme mohli vyhovět i zájmu rodičů o angličtinu. Do kroužku ANGLIČTINA V POHYBU se přihlásilo všech 12
předškolních dětí. Ve výuce se děti seznámí
s mluveným jazykem. Pomocí pohybových aktivit se naučí anglické říkanky a písničky. Je
známo, že brzké seznámení s cizím jazykem je
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vynikající přípravou pro budoucí učení. Dětem
to poté jde mnohem snáze a cizí jazyk nevnímají jako něco zvláštního, naopak se pro ně
stává samozřejmou záležitostí – v dnešní době
je cizí jazyk součástí běžného života. Stává se
nezbytnou podmínkou i pro pracovní uplatnění.
V tomto duchu se vyjádřil i pan starosta, který
ocenil naší aktivitu „jít s dobou“ a po návštěvě
kroužku výuku hodnotil velmi pozitivně.
Milada Kolenčíková, učitelka MŠ
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Společenská kronika
Narození
2015
6. 6.
14. 9.
29. 10.

Jubilea
Erik Gargula
Filip Sič
Natálie Kameníková

Úmrtí
2015
19. 5.
14. 7.
21. 11.

Zdeněk Ocásek (nedožitých
67 let)
Miroslava Baláčová (nedožitých 89 let)
Marie Vojtíšková (nedožitých 89 let)

červenec
90 let
70 let
94 let
80 let

Božena Tůmová
Lubomír Cenek
Anna Šubrtová
Ivanka Cigánková

srpen
86 let
88 let
88 let

Jan Michálek
Marie Kučerová
Marie Hrozková

září
85 let

Jana Hrabovská

88 let
70 let
70 let
86 let
80 let

Ludmila Růžičková
Marie Jarošová
Mária Mojzesová
Věra Dobrovolná
Rudolf Jaroš

říjen
80 let

Oldřich Hložek

listopad
70 let
92 let
85 let

Marie Brumlová
Růžena Dvořáková
Richard Sigmund

Slavkovská pípa – 42. ročník
V sobotu 5. září 2015 bylo u Dolní hospody
rušno. Probíhal zde totiž již 42. ročník Slavkovské pípy. Odstartováno bylo z hostince Na Špitálce ve Slavkově (1. pivo), potom trasa tradičně
pokračovala přes Křenovice (2. pivo) a Hrušky
(žádné pivo) do Vážan nad Litavou (3. pivo).
Poslední, čtvrté pivo, měli závodníci v restauraci Na zastávce ve Slavkově. Cíl byl opět na
Špitálce. Zúčastnilo se 128 závodníků.

Pro zajímavost, jak informoval Slavkovský
zpravodaj: Nejvíce účastí na této akci má pan
Zdeněk Andrla. Nejvzdálenějším účastníkem
byl Mauthner Roy z Izraele a vítězem se stal
Lukáš Koudelka (Slavkovský pivovar) – zřejmě
slušný oddíl…

Ze života „Sleťáků“
Lidská paměť je někdy hodně nespolehlivá, takže je dobré si vždy několika fotografiemi (viz titulní strana) připomenout
alespoň některé aktivity „Sleťáků“, při kterých nikdy nechybí vstřícnost, obětavost,
nadšení a hlavně všudypřítomná radost.
Sleťáci mohou letos bilancovat radostně.
Kladně mohou hodnotit nejen cvičení a tréninky doma, vystoupení v Brně, v Plzni
nebo v Praze, ale i aktivní účast při různých
společných akcích, ať už je to pro zachovávání tradic při svatbách, na hodech nebo při
výletech, a to nejen s vážanskými organizacemi.
Na webových stránkách obce se snažíme
přinášet dostatek fotodokumentace, jak
z akcí Sleťáků, tak i z celého kulturního
a sportovního dění v Obci.

1. komentovaná prohlídka Vážan n. L.
První komentovaná prohlídka naší obce se
konala 27. 10. 2015. Vycházelo se od „Zámečku“
a hodinová prohlídka končila u „Poldru“ a „Boží
muky“. Na účastníky čekalo v „Horní hospodě“
ještě malé občerstvení a možnost, při besedě se
starostou obce ing. Václavem Matyášem, zeptat
se na aktuální dění v naší obci.
Na tuto prohlídku obce navazuje návštěva
Expozice „Austerlitz – malé město velkých

Oznámení o cvičení –
TJ Vážany n. Lit.
Od 5. listopadu 2015 je organizováno cvičení pro malé děti s rodiči, které vede paní
Nina Hložková za asistence Veroniky Bártové.
Cvičení, které je vedeno hravou formou,
na velmi dobré profesionální úrovni, navštěvuje spousta dětí, přičemž mnohdy se jich
sejde v tělocvičně i přes dvacet, což je v doprovodu s rodiči už početně zajímavá, sportující skupina.
Cvičební hodina je každý čtvrtek od 17 h
na sokolovně.
Sportu zdar a TJ vyzývá další děti a rodiče, aby se k pohybovým aktivitám přidali.
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dějin“ na zámku ve Slavkově u Brna, která se
koná v úterý 17. 10. 2015 (Státní svátek).
Další, tedy druhá, komentovaná prohlídka
obce bude koncem listopadu a poslední (třetí)
komentovaná prohlídka je v plánu v průběhu
měsíce prosince.
Termíny budou vyhlášeny v místním rozhlase a uveřejněny na webových stránkách
obce.
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KADEŘNICTVÍ

Zednické
a obkladačské práce

ve Vážanech nad Litavou

Zdeněk STŘÍBRNÝ, Vážany nad
Lit. 23, tel.: 774 823 774

č. p. 230 (v ulici u hřiště)
nabízí následující služby:

Viktor ZACHOVAL, Vážany nad
Lit. 63, tel.: 736 204 468

• stříhání dámské, pánské i dětské
• barvení barvami Dusy či přelivy
• melírování a kombinované barvení
• trvalou, vodovou i foukanou
• účesy pro různé příležitosti

Otevírací doby hospod

Vaše vlasy i Vy dostanete tu nejlepší péči
v příjemném prostředí.
Tel. 722 534 080

Vodařské
a topenářské práce

POHOSTINSTVÍ (Dolní hospoda) – Karel Schoř
Pondělí až čtvrtek: 16–22 hod
Pátek: 16–24 hod
Sobota: 11–24 hod
Neděle: 11–22 hod
POHOSTINSTVÍ (Horní hospoda) –
Sabina Hrabovská
Pondělí: 18–22 hod
Úterý až čtvrtek: 16–22 hod
Pátek: 16–1 hod
Sobota: 15–1 hod
Neděle: 15–22 hod

NABÍDKA INZERCE – nabízíme možnost inzerce podnikatelům i fyzickým osobám.
Ceny jsou bez DPH,
Velikost inzerátu
Rozměr
Černobíle
Barevně
obec není plátcem
A5 – půl strany
180x133 mm
500 Kč
1000 Kč
DPH. Platba: převoA6 – čtvrt strany
88x133 mm
400 Kč
800 Kč
dem nebo osobně na
základě vystavené
A7 – osmina strany
88x65 mm
250 Kč
500 Kč
faktury Obci Vážany
A8 – šestnáctina str.
42x65 mm
150 Kč
300 Kč
nad Litavou. Objednávky inzerce na adrese: starosta@vazanynadlitavou.cz. Podklady přijímáme ve formátech:
PDF, JPG, popř. DOC, DOCX. Inzerce nezahrnuje grafické zpracování samotného inzerátu.
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