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Vážanský

Vážení spoluobčané, do-
stává se Vám do rukou další
číslo Vážanského hlásku,
ve kterém najdete infor-
mace a komentáře k dění
na obci od konce listopadu
2015 do května letošního
roku 2016. V tomto mém
článku navážu na témata,
která jsou neustále aktuální

a zaslouží si pozornost nás všech.
Témata jsou opět přehledně kategorizována:

I. Strategie rozvoje obce: 

1. Změna územního plánu obce (ÚPO). I když
se tomuto tématu podrobněji věnoval v minulém
čísle Vážanského hlásku, v článku „ÚPO – popis
procesu“, přesto sem patří informace o aktuál-

nímu stavu a o výhledu do blízké budoucnosti.
Aktuální stav práce na změně ÚPO (bytová vý-

stavba – lokalita za hřbitovem) je takový, že obec
podepsala smlouvu s projektantem, který vy-
tvoří do začátku června 2016 podkladový mate-
riál, určený k dalšímu dílčímu projednání se
všemi účastníky změny ÚPO. 

Dále obec kontaktovala projekční kancelář,
která vypracuje studii (v několika variantách)
územního rozložení bytové zástavby. Na nejbliž-
ším zastupitelstvu obce se odsouhlasí jedna
z mnoha variant a tato bude zveřejněna na we-
bových stránkách obce k náhledu pro zájemce
o výstavbu. Pro větší informovanost potenciálních
stavebníků zveřejníme nabídku k prodeji po-
zemků i přes vybranou realitní kancelář. Po-
zemky bude nutno samozřejmě ještě zaměřit a dát
návrh na vklad na katastrální úřad ve Vyškově.

Předpokládáme, že časově bude tato etapa zvlád-
nuta do začátku posledního kvartálu tohoto roku
a následně se rozeběhne prodej parcel, které
obec na svoje náklady v r. 2017 kompletně zasí-
ťuje. Finanční prostředky na zasíťování po-
zemků budou získány právě z prodeje
pozemků na bytovou výstavbu. Obec zatím ne-
uvažuje o úvěru na zasíťování a stavební práce.
Stále zůstává otevřena varianta realizace prodeje
pozemků s účastí developera, ale konečné rozhod-
nutí padne až podle počtu zájemců z řad
občanů Vážan nad Litavou a širšího okolí.

2. Vylepšení občanské vybavenosti a vzhledu
obce. Po vybudování Oranžového hřiště v r. 2015
se obec v letošním roce zaměřuje na rekonstrukci
hasičky, a to její přední části, určené jak k usklad-
nění techniky a garážování hasičských auta, tak
i pro vybudování a umístění nového sociálního zá-
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Slovo starosty obce
zemí (WC, sprcha a šatna) pro členy zásahové
jednotky. Rekonstrukce hasičky započala na
konci r. 2015 a slavnostní otevření, včetně vy-
svěcení hasičky a sošky sv. Floriána, nás čeká
o letošní hodové neděli.

Dalším prvkem inovace obce je položení ka-
belů veřejného osvětlení (VO) v ulici vedoucí
od školy ke kostelu. Tato akce je vynucenou in-
vesticí, která vznikla z popudu společnosti
E.ON, pokládající zemní kabely nízkého napětí.
Jelikož chceme mít obec ve vzorném pořádku,
byla dopředně zajištěna i společnost VIVO Con-
nection, která při této akci společnosti E.ON po-
kládá do země optický kabel pro přenos dat tak,
aby se stejná ulice nemusela v příštím roce roz-
kopávat za tímto účelem znovu. Spojením
těchto tří různých akcí vznikla pro obec velice
zajímavá finanční úspora, z níž bude prove-
deno i osazení nových chodníků na trase od
školy až k dolní hospodě.

Jistě jste vážení občané, zejména rodiče malých
dětí, zaznamenali modernizaci dětského hřiště
v obci, na kterou byla získána dotace, z níž bylo
možno hřiště osadit novými herními prvky, osvět-
lením, dovybavení lavičkami a terénními úpra-
vami, vedoucími ke zkvalitnění celého prostředí
hřiště. Zájem ze strany dětí (zejména o kolotoč)
je obrovský a návštěvnost na hřišti se razantně na-
výšila, což bylo cílem této investiční akce. 

Pro ucelený vzhled obce probíhají na hřbi-
tově opravy vstupního oblouku, hřbitovní zdi
a restauratérské práce na soše sv. Jana Nepo-
muckého (realizováno z dotací ORP). Rovněž
probíhá omlazující prořez lip okolo hřbitova
a zdravotní a bezpečnostní úvazy rozekla-
ného větvoví těchto stromů. Tato obnova hřbi-
tovního prostoru je dána i tím, že letos v říjnu
bude naše obec pořádat akci „Iniciativa smíření
- 2016“, takže i pro dobrou reprezentaci obce je
třeba tyto obnovné zásahy učinit.

Samozřejmě, že s výše uvedenými opravami
a rekonstrukcemi, souběžně provádíme na obci
další menší, ale rovněž důležité akce, které
zvládáme svépomocí s pracovníky z obecní pra-
covní skupiny.

Spokojenost občanů je hlavním cílem a i dů-
vodem jakéhokoli budování v obci.

3. Modernizace mateřské školy. Současná
kapacita MŠ je pro 39 dětí. 

MŠ se mimo standardní činnost zaměřila i na
pořádání kurzů, a to zejména ve výuce anglic-
kého jazyka. MŠ spustila letos i svoje nové
webové stránky, které přinášejí zejména rodi-
čům dětí nový komunikační most s vedením
školy a pro širokou veřejnost větší náhled na
aktuální dění ve škole. Budova MŠ je osazena
novými vstupními dveřmi, ovládanými čipy,
které vlastní rodiče dětí, umístěných v MŠ.
Vzniklo tak nejen vyšší bezpečnostní zajištění
proti vstupu nezvaných osob, ale i pohodlnější
a volnější přístup rodičů do budovy MŠ. Rov-
něž ve vchodu na dvůr MŠ budou instalovány
nové bezpečnostní dveře, čímž bude přízemí
MŠ z pohledu osazení novými okny a dveřmi
kompletně zrekonstruováno.

Letos rovněž plánujeme, po odstranění příst-
řešku s nebezpečným eternitem, započít s úpra-
vami povrchu a osazením pergoly s herními
prvky ve dvoře budovy MŠ. Vznikne tak prostor
dětem pro hraní, který bude sloužit jako
„mokrá varianta“ pro pobyt dětí na čerstvém
vzduchu za deště nebo bezprostředně po něm. 

4. Výstavba bytů pro sociálně slabší ob-
čany. Vloni, na samotném závěru roku, se ne-
podařilo vyhotovení projektové dokumentace
na kompletní rekonstrukci budovy, proto zadá-
váme tuto dodávku v letošním roce. Následně,
v r. 2017 budeme žádat o dotace, které jsou po-
skytovány ve výši více jak 500 tis. Kč/byt, při-
čemž můžeme zbudovat dalších 4–5 bytů,
určených pro sociálně slabší občany, kteří
v dnešní komplikované době mnohdy ne svou
vlastní vinou zůstávají bez prostředků a je tedy
zejména na obci, aby je podpořila.

5. Revitalizace veřejné zeleně. Letos jdeme
dále cestou postupného ozdravování ploch.
Konkrétně budeme obnovovat novou travní
plochu a keře mezi RD pana J. Chudáčka
a manželů Zborovských, dále trávník a stromy
u hřbitovní zdi (směrem k hlavní silnici) a sou-
středíme se na prostor pod lípou u MŠ (osazení
plazivými rostlinami, které pokryjí celý prostor
záhonu) a na dva záhony u MŠ, kde osadíme
pomalu rostoucí stromy a založíme trávník.

Na letošní rok je plánována v obci a katas-
tru rozsáhlá výsadba stromů:

a) V oblasti polní tratě Náloh obnovíme starý
úsek k prameništi potoka, zatravníme a osa-
díme ho velkoplodými ovocnými stromy (ze-
jména jabloně a hrušně) tak, aby měla zvěř
prostor pro pastvu. Na tuto akci jsme získali do-
taci v podobě ca 50 ks ovocných stromů z akce
„Milion stromů pro Jižní Moravu“ a rovněž
další podporu od ČZS, který zakoupí stromy
v hodnotě 25.000,- Kč.

b) Navážeme na tradici sázení stromů ma-
lými dětmi a budeme pokračovat ve výsadbě lip
a dubů. Letos by mělo být při této akci vysá-
zeno zhruba 30 ks stromů.

c) Dosadíme na různá, již vybraná, místa
v obci okrasné a ovocné stromy. Soustředíme
se zejména na lokality: – svodnice za RD pana
Flajzara, – obecní pozemek nad RD manželů Pi-
látových, – obecní pozemek u Boží muky
a u dolního poldru, – doplnění stromořadí
u mlýna, – místa, kde byly letos vykáceny ne-
bezpečné a proschlé stromy (mez pod koste-
lem, prostor za garážemi směrem ke mlýnu,
mez u horní lípy… a další místa, vhodná pro vý-
sadbu keřů a stromů).

6. Péče o kulturní památky. Na místním hř-
bitově probíhá v současné době restaurování
sochy sv. Jana Nepomuckého, oprava vstupní
brány a oprava a nátěr hřbitovní zdi. Opra-
vami docílíme korektního vzhledu pietního
a duchovního místa, které si svým významem
toto jistě zaslouží.

Na příští rok nás čeká oprava boží muky
u dolního poldru, a pokud získáme dotace, tak
i obnova památníku padlých ve světových vál-
kách minulého století.

7. Tradice – jejich zachování a obnovování.
Oproti loňskému roku, kdy bylo konáno cel-
kem 53 různých sportovních, společenských
a kulturních akcí, jsme v necelé polovině r. 2016
na počtu více jak 25 akcí od počátku roku (ne-
počítaje v to, TJ Vážany n. Lit., organizované
fotbalové zápasy). Toto číslo je velice silné
a ukazuje nejen aktivity spolků a organizací,
ale zejména zájem občanů o tyto konané akce,
vedoucí k utužení společenských a přátelských
vzájemných vztahů. Potěšující byla účast ob-
čanů na letošním Obecním plese, který svým
vystoupením „Vážanských patriotů“, excelentní

produkcí dua „Karel Gott revival Morava“ a bo-
hatou tombolou, přinesl všem návštěvníkům
krásné zážitky a plné uspokojení.

Nejvýznamnější akcí každého roku jsou tra-
diční Bartolomějské hody, u kterých vždy vše
stojí a padá na stárkování, jež závisí na naší mlá-
deži. Loňské hody se nám mimořádně vydařily
a jistě navážeme na obnovenou tradici i letos,
kdy na nedělní odpoledne plánujeme slavnostní
otevření a posvěcení nově rekonstruované ha-
sičky (se soškou sv. Floriána) a opravené bu-
dovy OÚ, se zateplením a novou fasádou. 

V r. 2016 je rovněž plánováno ještě mnoho
dalších akcí, uvedu namátkou – turnaje ve fot-
bale a nohejbalu, rybářské závody, westernové
závody, velký dětský den, drakiáda a další,
které budou opět realizovány našimi místními
organizacemi a spolky obce, za plné podpory
a finančního přispění Obce Vážany n. Lit.

8. Rekonstrukce hasičky a budovy OÚ. Jak
uvádím výše, tak slavnostní otevření rekonstru-
ované hasičky plánujeme na hodovou neděli.
Stávající rekonstrukce hasičky je I. etapou cel-
kových, plánovaných prací na tomto úseku.
V letošním roce jsme z Kraje obdrželi další díl
dotací na pokračování dobudování hasičky, je-
jímž hlavním záměrem je zavedení mládežnic-
kého oddílu. Práce na hasičce tedy nekončí, ale
přesouvají se do zadního traktu budovy OÚ.

II. Vzhled obce:

1. Pořádek na obci. Zde si s vaším dovole-
ním, vážení občané, stojím stále za svým, a to
že pořádek na obci je v dnešní moderní době
společenskou normou a základem pro vzá-
jemné občanské soužití! Pracovníci obce udr-
žují naši obec v uspokojivém stavu a s pomocí
vás, občanů, kteří dbají na pořádek okolo
svých domů, máme naši obec upravenější, než
jak bývalo dříve. Děkuji všem občanům za vy-
tváření čistého a upraveného vzhledu obce,
který je zřetelně viditelný.

2. Budovy a stavby ve vlastnictví obce.
K opravené autobusové zastávce, výměně
vstupních dveří a interiérových dveří na Obec-
ním úřadu, realizované výměně oken a dveří na
budově školy, výstavbě plotu a zabetonování
základů za OÚ, radikální terénní úpravy v okolí
sociálky, výměny oken a dveří na sociálce,
stavba domku na nářadí u nového hřiště,
opravě cca 100 m chodníků a dalším drobnos-
tem, jejichž výčet by nebral konce, přibydou
letos další nové rekonstrukce, jako je oprava
sklepa dolní hospody, vybudování skladu na
zeleninu v MŠ, pokládka chodníků na sporto-
vištích a dětském hřišti, opravy plotů u sporto-
višť, opravy dalších částí chodníků v obci,
interiérové úpravy v budově OÚ a mnoho ji-
ných, tolik pro obec potřebných. Opravy zá-
mečku a jeho okolí posunujeme do dalšího
období, neboť v letošním roce vynucená inves-
tice pokládky podzemního vedení VO, nedovo-
luje potřebný přesun financí na tuto akci.

3. Chodníky. Pro letošek je v plánu oprava
chodníků od hřiště k hlavní silnici, vedoucí na
Slavkov. Pokud bude vše časově zvládnuto, tak
akci můžeme realizovat. Zde nás mohou zdržet
pouze dva aspekty. Ten první jsou výkopy pro
položení digitálních kabelů společnosti VIVO
Connection, kterým se budeme přizpůsobovat
a opravu chodníků realizovat až následně poté.
Druhým aspektem je rozhodnutí, zda namísto
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opravy chodníků nevybudovat raději plánované
odstavné místo pro osobní auta, které by místní
komunikaci ulehčilo, zejména co do neúnosné
zastavěnosti auty komunikace podél chodníků. 

III. Opravy a údržby inženýrských sítí
a místních komunikací:

1. Kanalizace. Po provedeném monitoringu
nejrizikovější části kanalizace, na úsecích od
hřiště směrem k hlavní silnici na Slavkov a od
hřiště k polní cestě na Slavkov, máme jasno, že
kanalizace je v takové kondici, která ji udrží
funkční po dobu min. dalších 25 let. 

2. Místní komunikace. Zde musím konstato-
vat, že se nám bohužel zatím nepodařilo zajistit,
svým typem ojedinělou, dotaci na opravu místí
komunikace u MŠ. Přetlak poptávky byl několi-
kanásobně vyšší, než byly postaveny finanční
kvóty na poskytnutí tohoto dotačního titulu. Pod-
klady máme však zpracovány a dotaci tohoto typu
budeme žádat ihned při vypsání nové dotace.
V letošním roce tedy provedeme pouze opravy na
těch nejrizikovějších místech místních komuni-
kací, kde jsou evidentní výtluky a propady. 

IV. Stavba – SKLÁDKA ve Vážanech n. L.:

Od vydání podzimního čísla Vážanského hlá-
sku z r. 2015 se na téma skládka událo mnoho
zásadních aktivit, které jsou dnes již zřetelně
viditelné, přesto však nákladní auta stále naváží
na skládku odpad.

Veškeré aktivity obce a obecního úřadu ne-
ustále míří k zastavení navážení skládky, uve-
dení poškozených a neprávem zabraných
pozemků obce a jiných majitelů do původního
stavu, finanční odškodnění za znehodnocené
pozemky a sankcionování za společensky ne-
bezpečnou činnost, ze strany státních orgánů.

Aktivity OÚ a Obce Vážany n. Lit.:

Prosinec 2015: Obec podala trestní ozná-
mení na spolek SVS Delta Racing Team, a proto
jsem se soustředil zejména na zajišťování dů-
kazů pro rozeběhnutou kauzu. Za neustálého
monitorování a kontrolování aut vozících na
skládku, jsem upřel pozornost na statiku
skládky a její nebezpečný sesuv k blízkému
poldru. Na přelomu listopadu a prosince bylo
zjištěno, že sesutá hmota ze skládky atakuje
hranici poldru, a tak může způsobit katastrofu
v podobě zasypání poldru a oslabení ochrany
obce před srážkovou vodou. 

Bezodkladně jsem kontaktoval pana hejt-
mana Michala Haška s požadavkem na
pomoc při řešení vznikající možné mimo-
řádné události. Pan hejtman reagoval okamžitě
a do dvou dnů od žádosti se o skládku začal in-
tenzivně zajímat krizový štáb Kraje. 

Spolek SVS Delta Racing Team reagoval však
na vzniklou situaci velice pružně, a to tak, že
začal sesutou hmotu od hranice poldru buldo-
zery odhrnovat zpět do těla skládky. Spolek
tak dočasně zabránil dalšímu sesuvu skládky
do poldru a tím i očekávanému vyhlášení mi-
mořádného stavu na skládce, spojeného s na-
řízením o přerušení navážení dalšího
odpadu. Odtěžování sesutého odpadu z hra-
nice poldru je spolkem SVS DRT prováděno
pravidelně doposud, avšak toto nic neřeší,
neboť sesuvu se takto zabránit nedá, pouze se
jen oddaluje námi obávaná katastrofa a zne-
hodnocení horního poldru!

V prosinci 2016 proběhlo několik dalších dů-
ležitých jednání se strategickým zaměřením na

ukončení navážení na skládku. Byl vypracován
geotechnický posudek, který jednoznačně
ukazuje nebezpečný stav skládky. Tento po-
sudek je důležitým podkladem pro další vývoj
kauzy skládka ve Vážanech n. Lit.

Leden 2016: Na den 5. 1. 2016 jsem svolal
velké jednání s pozváním všech subjektům
majících se skládkou co do činění s cílem,
aby spolu začaly spolupracovat ve prospěch
naší obce, kde byli účastni (celkem bezmála 50
osob): 

KÚ JMK, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82
Brno – 5 odborů z Kraje,

MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684
01 Slavkov u Brna – 3 odbory z MěÚ,

Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno,

Policie ČR, Obvodní oddělení Slavkov u Brna,
Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna,

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského
kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 14,

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského
kraje, Hasičská 425/2, 682 01Vyškov,

Oblastní inspektorát ČIŽP, Lieberzeitova ul.
14, 614 00 Brno,

SVS Delta Racing Team, spolek, Dolní 61,
684 01 Kobeřice u Brna,

TML INTERNATIONAL CORPORATION, or-
ganizační složka, Kobeřice u Brna 61, 684 01,

TMT transport, s.r.o., Mlýnská 326/13,
602 00 Brno,

rovněž i dopravci, navážející odpady na
skládku.

V úvodu tohoto jednání byly promítnuty zá-
běry z povodně v r. 1990, aby si všichni
 přítomní uvědomili naléhavost řešení pro -
 blematické skládky. Velice působivá byla au-
tentická zpráva pamětnice povodně – paní St.
Babušíková, která měla co dělat, aby zadržela
slzy, když vzpomínala, jak zachraňovala svoje
dvě malé děti před utonutím.

Toto jednání spustilo lavinu aktivit přísluš-
ných odborů a úřadů a vrcholilo návštěvou
hejtmana Michala Haška, který na den 18. 1.
2016 svolal pracovní poradu k problematice
spojené s akutně hrozícím nebezpečím vzniku
mimořádné události.

Následně, po této pracovní poradě vyzval
pan hejtman dotčené orgány o detailní vy-
hodnocení, co který úřad a odbor vykonal ve
věci řešení problematiky stavby „motokro-
sové dráhy“ a skládky v katastru obce Vá-
žany n. Lit., za dobu jejího existování.
Současně s tím zadal hejtman všem povinnost
vedení evidence s povinností týdenních hlášení
o všech dílčích krocích v této kauze. Tento stav
trvá dodnes, obec Vážany n. Lit. nevyjímaje.

Únor 2016: Na OÚ a Obci jsme pokračovali
v zajišťování důkazů, formou namátkově pro-
váděného monitoringu a kontroly příjezdové
cesty vedoucí ke skládce. V tomto měsíci pro-
běhlo několik dalších důležitých jednání na od-
borech KÚ JMK a na MěÚ Slavkov u Brna.
Veškerá činnost směřovala k účelovému nasta-
vení spolupráce úřadů a odborů, které doposud
jednaly izolovaně a k zajišťování podkladů a dů-
kazů pro, námi, podané trestní oznámení. Poli-
cie ČR zahájila sérii kontrol nákladních aut,
jedoucích na skládku. Zjištěné nedostatky byly
pokutovány na místě a předány do spisu pro vy-
šetřovatele pro státního zástupce, řešícího naše
trestné oznámení. Koncem února byla celá
kauza „opepřena“ zajímavým úkazem, a to za-
tarasením příjezdové cesty, vedoucí ke

skládce, dvěma betonovými skružemi. Tento
počin vyvolal velké nepokoje a agresivní náladu
v řadách příznivců spolku SVS DRT, který záta-
ras okamžitě odstranil a následně podal trestné
oznámení na neznámého pachatele za obecné
ohrožování. Policie ČR toto šetřila, avšak výsle-
dek nám není dodnes znám. Následně naši obec
navštívil pan hejtman, který po našem jednání
vydal na facebook tuto zprávu: Navštívil jsem
dnes odpoledne radnici ve Vážanech a konzulto-
val se zástupci obce, města Slavkova a Policie ČR
aktuální situaci v souvislosti s nelegální sklád-
kou. Tohoto pojmu používám vzhledem k tomu,
že existuje pravomocné úřední rozhodnutí o zá-
kazu dalšího navážení a ukládání zeminy, na
které však provozovatel kašle. Vážanská skládka
je testem toho, jestli stát dokáže prosadit právo
a respektování zákona a rozhodnutí úřadu nebo
bude jen někomu pro smích. Osobně se nechá-
vám 1x týdne informovat o postupu dotčených
instituci a s ohledem na stále trvající žádost
Vážan n. Lit. a Slavkova o využití institutu stavu
nebezpečí sleduji postup správních organu a si-
tuaci v samotné lokalitě Vážan n. Lit.

Březen 2016: MěÚ Slavkov u Brna, stavební
odbor a odbor životního prostředí zahájily
další série kontrolních dnů, konaných na
skládce samé. Na základě zjištěných skuteč-
ností se začaly shromažďovat další podklady
pro nové správní řízení se spolkem SVS DRT.
K Policii ČR se přidává svým vlastním kon-
trolním systémem i Městská policie Slavkov
u Brna, která takřka denně monitoruje pohyb
na skládce a příjezdových cestách. Za obec je
monitoring rovněž prováděn a jako další krok
pro informování dopravců a jejich řidičů je na
příjezdovou cestu umístěna tabule s nápi-
sem, který upozorňuje na to, že jakékoli na-
vážení je v rozporu s rozhodnutím MěÚ
Slavkov. Dne 31. 3. 2016 opětovně navštívil naši
obec hejtman JUDr. Michal Hašek, se kterým
jsem diskutoval stav na skládce. 

Duben 2016: Spolek SVS DRT mne atakuje
a vyzývá k vysvětlení, proč je umístěna na cestě
tabule, která zabraňuje spolku v jejich činnosti
a oslabuje tak jejich podnikání. Žádná reakce
z mojí strany nebyla uskutečněna. Ponechá-
váme nyní na Policii ČR, aby získávali důkazy
pro státního zástupce sami, jelikož k tomu mají
daleko větší pravomoci a účinnější metody.
V tomto měsíci se na skládce konala kontrola
v podobě vykopání sond, za účelem zjištění,
jaký odpad je zde za ty dlouhé roky navážení
skutečně uskladněn. Výsledky nebyly dopo-
sud zveřejněny.

Květen 2016: Zatímco Policie ČR seskupuje
důkazy pro státního zástupce, tak advokátní kan-
celář, zastupující obec a majitele znehodnoce-
ných pozemků, zasílá na spolek SVS DRT
předžalobní výzvu (uvádím zde výtah z textu):
…Vás vyzývám, abyste škodu ve výši XXX Kč způ-
sobenou mým klientům uhradili nejpozději do
10. 5. 2016 na bankovní účet naší advokátní kan-
celáře vedený u Komerční banky a.s. pod číslem
YYY, kdy ve zprávě pro příjemce bude uvedeno
„SVS DELTA“ a zároveň zajistili odstranění na-
vezené a sesunuté zeminy z pozemků mých kli-
entů a to nejpozději do 31. 5. 2016. Upozorňuji na
skutečnost, že odstranění má být prováděno
v souladu s technologickým postupem prací, tak
aby byly vyloučeny či omezeny negativní dů-
sledky odstranění nevezené a sesunuté zeminy.
Dále Vás vyzývám k tomu, aby již na pozemky
mých klientů nebyla sesunutá zemina již dále na-
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vážena a byly z Vaší strany učiněny všechny ne-
zbytné kroky k tomu, aby bylo zabráněno jejímu
dalšímu sesouvání na pozemky mých klientů.

Konečně jsme tedy postoupili i v dlouho de-
batované záležitosti, jak bylo proklamováno,
a to podání HROMADNÉ ŽALOBY na spolek
SVS DRT. Žaloba bude konečně v blízkých
dnech června podána.

Vážení občané, z výše podaných informací
jistě vnímáte, že se situace okolo skládky do-
stala do zcela nové dimenze, než jak tomu bylo

ještě před necelým rokem. Nyní se ještě mu-
síme chvíli obrnit trpělivostí a počkat si na
předložení důkazů od PČR a na postupy spolu-
pracujících úřadů a jejich odborů, které budou
předmětem řešení odboru hospodářské krimi-
nality ve Vyškově. 

Celou záležitost stran zastavení činnosti
na skládce vidím dnes už zase mnohem lépe,
neboť neustálými, postupně realizovanými
kroky se dostáváme k našemu cíli.

O vývoji této kauzy jste průběžně informo-

váni na webu obce a na zasedáních zastupitel-
stva obce.

Závěrem mého slova mi dovolte přání krás-
ného prožití jarních a letních měsíců tohoto
roku a předpokládám, že na podzim, při vydání
dalšího čísla Vážanského hlásku budu mít pro
Vás nové, příznivé informace stran vývoje za-
stavení činnosti na skládce.

Těším se na další spolupráci s vámi, vážení
občané.

Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany

nad Litavou, č. 8/2015, ze dne 16. 12. 2015

ZO schvaluje: 
- rozpočtové opatření č. 7 ze září 2015, kde celkový rozpočet

obce se v září zvyšuje v příjmech o 327.000,- Kč a ve výdajích
se zvyšuje o 2.277.000,- Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi
příjmy a výdaji činí 1.950.000,- Kč, což je částka pořízeného
úvěru od ČS, a.s. 

- rozpočtové opatření č. 8 ze září 2015, kde celkový rozpočet
obce se v říjnu zvyšuje v příjmech a ve výdajích o 3.700 Kč.

- rozpočtové opatření č. 9 ze září 2015, kde celkový rozpočet obce
se v listopadu zvyšuje v příjmech a ve výdajích o 332.500 Kč.

- rozpočtové provizorium, kde hospodaření Obce Vážany nad Li-
tavou se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria, a to tak,
aby bylo zajištěno plynulé hospodaření obce do doby schválení
rozpočtu roku 2016.

- podpis smlouvy o provozu a pachtu vodárenského zařízení řadu
1-3, 1-3-1 a 1-3-2, obce Vážany nad Litavou a VaK Vyškov,
v částce 100 Kč/rok, na dobu neurčitou s účinností od 1. 1.
2016, s 3 - měsíční výpovědní lhůtou.

- vydání nové OZV č. 5/2015, která nahrazuje původní OZV
č. 1/2012.

- podpis smlouvy č. PV-014330034837/001, pod názvem „Vá-
žany n/Lit., stavební úprava TS ZD“, s E.ON Distribuce, a.s.,
o zřízení věcného břemene.

- umístění sídel spolků z obce Vážany n/Lit., které žádají a do bu-
doucna požádají, na č. p. 125, tj. na OÚ Vážany n/Lit.

- podpis smlouvy o zpracování grantových projektů, se společ-
ností CYRRUS ADVISORY, a.s., na zajištění dotace v celkové výši
max. do 1.000.000,- Kč, na opravy částí místních komunikací.

- zadání a vypracování projektové dokumentace na přestavbu so-
ciálky na bydlení pro sociálně slabší občany.

- obec podá v r. 2016 žádosti o dotaci na opravu sochy sv. Jana
Nepomuckého na ORP Slavkov u Brna a na KÚ - JMK Brno.

- obec podá v r. 2016 žádosti o dotaci, ve výši 600.000,- Kč, na
opravu výcvikové místnosti hasičů, na KÚ – JMK Brno.

- kácení nebezpečných stromů v lokalitě hřbitov, meze pod hřbi-
tovem a nad garážemi u Litavy. Rozhodnutí vychází z doporu-
čení znalce v oboru dendrologie a ze schválení výboru pro ŽP.
Náhrada vykácených stromů bude realizována v poměru 5 nově
vysazených stromů ku 1 vykácenému stromu.

- navýšení již  poskytnutého a schváleného příspěvku ve výši
4.000,- Kč, na uhrazení nájmu za pozemek parc. č. 58/7, na
částku ve výši 5.380,- Kč, pro ČSCH ZO Vážany n/Lit.

- žádost manželů Klímových a povoluje umístění elektrické pří-
pojky na pozemku parc. č. 1781.

- ponechání odměny neuvolněným členům zastupitelstva Obce
Vážany nad Litavou, za výkon funkce, v dosavadní výši.

ZO pověřuje:
- starostu Obce Vážany nad Litavou čerpáním rozpočtových pro-

středků do doby, než bude schválen rozpočet na rok 2016, nej-
déle však do 31. 3. 2016.

ZO bere na vědomí: 
- nařízení inventarizace majetku k 31. 12. 2015 a složení inven-

tarizačních komisí, a to: Předsedkyně komise pro inventarizaci
majetku obce A. Pišová, členové J. Řezáč a K. Škraňka, přičemž
inventarizace ve skladu se zúčastní i J. Novák. 

- jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů
vedení evidence případů do obdržené archivační složky.

- návrh rozpočtu DSO ŽLaP na r. 2016, přičemž schvaluje celkový
příspěvek ve výši 14.400,- Kč.

- plánované opravy a modernizace obecního majetku ve výčtu -
dětský dvůr v MŠ, hřbitovní zeď, plot a vstup, kulturní dům, ob-
chod, pomník, chodníky, odstavná plocha a přístřešek.

ZO ukládá: 
- starostovi svolání místního šetření pro upřesnění stavebních

úprav místní komunikace za dolní hospodou. 

ZO odkládá: 
- řešení žádosti pana L. Tůmy do doby dalšího projednávání ÚPO.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany

nad Litavou, č. 9/2016, ze dne 24. 2. 2016

ZO schvaluje: 
- rozpočtové opatření č. 10/2015 ze dne 31. 12. 2015, kde se cel-

kový rozpočet obce zvyšuje v příjmech o 765.700 Kč a ve výda-
jích  se zvyšuje o 643.000 Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi
příjmy a výdaji činí 121.900 Kč, což je splátka úvěru od ČS, a.s. 

- rozpočet na r. 2016, dle výše uvedených paragrafů a částek, se
změnou snížení položky č.: 4116 v příjmech o -15.400 Kč a sou-
časně ponížení paragrafu č.: 3639 ve výdajích o -15.400 Kč.

- příslušně podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), v plat-
ném znění, za použití § 47 odst. 5 stavebního zákona, Zadání
změny č. 4 územního plánu obce Vážany nad Litavou.

- inventarizaci majetku k 31. 12. 2015, s ohledem na prohlášení
inventarizační komise, ve složení Anna Pišová, Jaroslav Řezáč
a Karel Škraňka a pracovníka hmotně odpovědného za inven-
tarizovaný majetek, paní Hany Urbanové, že inventarizace byla
provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb.
o účetnictví a podle prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb., o in-
ventarizaci majetku a závazků a s plánem, k provedení inven-
tarizace, schváleného ZO Vážany nad Litavou dne 16. 12. 2015.

- inventarizaci v MŠ k 31. 12. 2015, s ohledem na prohlášení in-
ventarizační komise, ve složení Stanislava Babušíková, Milada
Kolenčíková a Hana Paseková, že inventarizace byla provedena
v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
a závazků a s plánem, k provedení inventarizace, schváleného
ZO Vážany nad Litavou dne 16. 12.2015.

- účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ k datu 31. 12. 2015,
s ohledem na její provedení dle § 4 odst. 8, písm. W, zákona
č. 563/91 Sb. o účetnictví a dle § 99 odst. 2 a § 102 odst. 4 zá-
kona č. 128/2000 o obcích, v plném rozsahu.

- rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ, ve výši 31.354,13,- Kč takto: a) 20.000,- Kč do fondu
odměn; b) 11.354,13 Kč do rezervního fondu.

- podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-
014330034162/001. Jedná se o dílo NN - Stráníková, od společ-
nosti E.ON na pozemcích obce 213, 214, 215, 1781 a 150/1.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je 2.720 Kč.

- podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-
014330036119/001. Jedná se o dílo NN - Frýbortová, od společ-
nosti E.ON na pozemcích obce 470/1, 250/1 a 240/1. Jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene je 1.200 Kč.

- zavedení:
a) operativní evidence majetku od částky 500,- Kč, 
b) vedení místních inventurních seznamů,
c) předávacích protokolů.

- změnu poplatků za používání Oranžového hřiště, a to takto:
- 20 Kč /1 hod / osoba starší18 let, 
- 10 Kč / 1 hod / osoba od 15 let do18 let, 
- 700 Kč / permanentka/neomezený vstup / osoba starší 18 let, 
- 350 Kč / permanentka/neomez. vstup / osoba od 15 let do18 let,
- 50 Kč / 1 hod / osvětlení kurtu.
- děti mladší 12 let vstup s dospělou osobou,
- děti od 12 let vstup bez dospělé osoby.

- odkoupení pozemku parc. č. 490/3 o výměře 154 m2 od pana
Luboše Holoubka a pověřuje starostu obce vyjednáním tohoto
případu.

- podpis smlouvy o vzájemné propagaci s KOMETA GROUP, a.s.

- lokality v obci, kde bude postupně v r. 2016 - 2017 prováděna
výsadba stromů a ozelenění ploch, a to na pozemcích parc. č.:
2126, 2142, 2135 a 1129.

- výši cestovních náhrad na r. 2016, v těchto hodnotách: 70 Kč trvá-
li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 110 Kč trvá-li pracovní cesta 12 až
18 hodin, 170 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

- žádost pana A. Lelitovského pouze v dodání nájezdových ob-
rubníků.

- žádost pana L. Tůmy o změnu funkční plochy pro sport a rekre-
aci na funkční plochu výrobní.

- podepsání souhlasu pro pozemkové úpravy v katastru obce
Hrušky.

ZO bere na vědomí: 
- jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů

vedení evidence případů do obdržené archivační složky.

ZO pověřuje starostu: 
- k projednání žádosti na změnu zlepšení vzhledu stavby, s man-

želi Klímovými.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany

nad Litavou, č. 10/2016, ze dne 20. 4. 2016

ZO schvaluje: 
- rozpočtové opatření č. 1/2016 ze dne 31. 3. 2016, kde se celkový

rozpočet obce zvyšuje v příjmech a ve výdajích o 147.600 Kč.
Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0 Kč. 

- na základě výběrového řízení dodavatele, pana Ladislava Polá-
ška, adresa Zahradní 338, Šaratice, na osazení VO v obci na
trase od školy ke kostelu.

- podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-
014330036231/001. Jedná se o dílo NN – Vykoukal, na po-
zemku obce parc. č.: 638/24.

- podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-
014330037327/001. Jedná se o dílo NN – Dostál, na pozemcích
obce parc. č.: 638/24, 1033/1.

- žádost místních zemědělců o znovuobnovení propustku na polní
cestě parc. č.1452 a 2107. Obec zajistí projektanta a podá za
účelem realizace stavby propustku žádost o stavební povolení.

- vyvěšení záměru obce o prodeji pozemku parc. č. 588/3,
z vlastnictví Obce Vážany nad Litavou. 

- paušální poplatek za pronájem Oranžového hřiště na dobu delší
jak 3 hod ve výši 600,- Kč.

- odkoupení pozemku parc. č. 490/3 o výměře 154 m2 od pana
Luboše Holoubka za cenu 22 130,- Kč.

- zhotovitele změny, Ing. Arch. Miroslava Sohra, č. 4 ÚPO
a smlouvu o dílo ve výši 49.000,- Kč.

ZO bere na vědomí:
- jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům výborů

vedení evidence případů do obdržené archivační složky.
- nástup administrativní pracovnice Soni Žampachové (na spo-

lečensky účelné pracovní místo – podpořené financováním
z Úřadu práce), který byl projednán na konci r. 2015, a to na
pracovním zasedání zastupitelstva obce.

- obměnu dopravních značek v obci Vážany nad Litavou, dle spe-
cifikace předsedy výboru pro bezpečnost a pořádek.

- zařazení dalších aktivit do programu akce Hody 2016, a to kon-
krétně slavnostní otevření rekonstruované hasičky.

ZO zplnomocňuje: 
- starostu Ing. Václava Matyáše k účasti na VH – VAK Vyškov, dne

20. 5. 2016.

ZO neschvaluje:
- další parametry pro využívání Oranžového hřiště, a to rodinnou

permanentku v hodnotě 1.000,- Kč.
- směnu parcel č. 1865 – orná půda, č. 2119 a č. 2121– ostatní

plocha, vše na LV 832 uvedenou v žádosti obce Hrušky za po-
zemek parc. č. 679/4, na LV 491.
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Stejně, jako v minulých, vydaných číslech
Vážanského hlásku, přinášíme stručný přehled
činností, na kterých se podílí pracovní skupina
pod naší obcí. 

Zde si dovolím poznámku, že není v jiných
obcích běžné, zaměstnávat na VPP tak počet-
nou skupinu zaměstnanců z Úřadu práce, jako
to činíme u nás ve Vážanech n/Lit. Já osobně
mám k takovéto strategii kladný vztah, tj. vy-
užít zájem místních občanů, kteří mají zako-
tveny pracovní návyky a řemeslné schopnosti,
přičemž při vytvoření dobrých pracovních pod-
mínek, je takováto skupina lidí motivována a je
schopna odvádět kvalitní a odbornou práci. 

Vzhledem k vyváženému personálnímu slo-
žení pracovní skupiny pod obcí, si můžeme do-
volit realizovat i profesně náročnější akce, které
bychom jinak museli zadávat specializovaným
firmám. Ekonomičtější provoz tak spoří naše fi-
nanční prostředky, které může použít na jiných
místech v obci.

Mimo standardní, pravidelné činnosti, jako
jsou úklidy, zametání, vysypávání odpadko-
vých košů, převozy materiálů, sečení trávy,

drobná údržba aj., je níže uveden výčet střed-
ních a větších akcí, které pracovní skupina
v jednotlivých měsících realizuje.

Krátký výčet činností za uplynulé měsíce:
12/2015
- postavení a zdobení vánočního stromu, finální

zimní úklidy, zazimování budov, částečné za-
střešení kůlny pro posyp, vystěhování míst-
ností na zámečku, oprava malotraktoru, dílčí
vyčištění kanálů…

1/2016
- kácení stromů a úklid po zásahu, malování

a nátěry na OÚ, úklid a pořádek v obecním
skladu, opravy atrakcí na dětském hřišti,
oprava sklepu a odizolování stěny na dolní
hospodě …

2/2016
- zahájení budování skladu na zeleninu v MŠ,

odstranění přístřešku na dvoře MŠ, úklid pol-
ních cest, prořezy stromořadí, pomoc při re-
konstrukci hasičky…

3/2016
- pomoc v administrativě na OÚ, oprava dlažby

u pomníku a dřevěné stěny za pomníkem,
opravy na budově sociálky, zabudování okna,
provádění výkopů pro VO na dětském hřišti
a betonování patek pro VO, odklizení staré
dlažby…

4/2016
- otevření MiDiGO – (upravení terénu, vy-

trhání trávy u stříkací rampy, posečení,
montáže košů), zahájení opravy vstupní
brány na hřbitov a hřbitovní zdi – (zaizolo-
vání, postavení lešení, zednické práce, ode-
brání zeminy, navezení kačírku, oprava
krytiny, nátěr brány), přebudování zpusto-
šeného ostrůvku u vstupní komunikace od
Hrušek…

5/2016
- práce na opravách chodníků při pokládce NN

a VO na úseku škola – kostel, vybudování
chodníku pro kočárky na dětském hřišti, se-
čení a úklid trávy…

Plány na 2. pololetí 2016
- organizace dětského dne, obnova zeleně, sá-

zení stromů, mulčování polních cest, dokon-
čení prací na dětském hřišti a jeho předání
veřejnosti, zpevnění cesty pod školkou, pře-
stavba dvora školky, odstranění nebezpeč-
ných prvků na hřišti MŠ, opravy budovy OÚ,
opravy budovy MŠ, opravy chodníků, vý-
stavba plotů u Oranžového hřiště a mnohé
další akce, vedoucí k pěknému vzhledu obce,
pořádku a čistotě všech prostranství v obci.

Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Obecně závazná vyhláška obce, vydaná v r. 2015
Obec schválila a vydala na svém 8. zasedání

zastupitelstva obce obecně závaznou vyhlášku:

O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatníkem je
a) fyzická osoba, 

1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt

cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt ci-
zinců na území České republiky pobývá
na území České republiky přechodně po
dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl nebo do-
časná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo ro-
dinný dům, v kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovída-

jící poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li
ke stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.

Sazba poplatku činí 500 Kč

Splatnost poplatku
a) Poplatek pro poplatníka dle této vyhlášky je

splatný jednorázově, nejpozději do 31. 3. pří-
slušného kalendářního roku.

b) Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do
15. dne měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém poplatková povinnost vznikla, nej-
později však do konce kalendářního roku.

Osvobození od poplatku:
1. Je osvobozena fyzická osoba, která je:

a) umístěna do dětského domova pro děti do
3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo
školského zařízení pro preventivně vý-
chovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, zákonného zá-
stupce dítěte nebo nezletilého,

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově
pro osoby se zdravotním postižením na zá-
kladě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
o poskytnutí sociální služby, nebo

d) umístěna v domově pro osoby se zdravot-
ním postižením, domově pro seniory, do-
mově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.

2. Dále se osvobozuje:
c) fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vy-

hlášky, která se prokazatelně nezdržuje na
území obce po celý kalendářní rok,

d) děti do dovršení 6 let v daném roce,
e) fyzická osoba, která je celoročně trvale ve

výkonu trestu odnětí svobody,
f) fyzická osoba přihlášená k trvalému po-

bytu na adrese ohlašovny Obecního úřadu
Vážany nad Litavou, pokud se v obci ne-
zdržuje a její skutečný pobyt není znám.

Kompletní znění OZV naleznete na webu
obce Vážany nad Litavou.

Činnost a výsledky práce obecních zaměstnanců 
a osob pracujících na VPP

Vjezd od Hru‰ek – pfied… …a po úpravû
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PŘÍJMY v Kč

rozpočet 2016

Daň z příj. fyz. osob ze závislé činnosti 
– sdílená část 1 292 000

Daň z příj. fyz. osob ze samostatně 
výdělečné činnosti 373 000

Daň z příjmu fyzických osob –
zvláštní sazba 158 000

Daň z příjmu právnických osob 1 478 000

Dan z příjmu 130 000

Daň z přidané hodnoty – (DPH) 2 969 000

Poplatek za komunální odpad 316 000

Poplatek ze psů 15 500

Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000

Poplatek ze vstupného 9 000

Odvod z výtěžku provozování loterií 26 000

Odvod z loterií 13 000

Správní poplatky 6 000

Daň z nemovitosti 756 000

Celkem 7 546 500

Neinv. přijaté dotace ze SR (státní správa) 129 500

Neinv. přijaté dotace ze SR 
(ÚZ 13013, nástroj 104, zdroj 5) 320 100

Neinv. přijaté dotace ze SR 
(ÚZ 13013, nástroj 104, zdroj 1) 68 500

Celkem 518 100

Celkem třída 1. a třída 4. 8 064 600

Příjmy z pronájmů pozemků 17 000

Příjmy z úhrad těžebního průmyslu 80 000

Příjmy z pronájmu ost. nem. 200

Odvádění odpadních vod 391 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 
– budova MŠ 10 000

Příjmy z poplatku v obecní knihovně 100

Využití volného času dětí a mládeže 10 000

Pohřebnictví 9 300

Příjmy z pronájmu nemovitostí – plynofikace 265 300

Příjmy z pronájmu pozemků 4 400

Příjmy z pronájmu nemovitostí 263 800

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 36 100

Příjmy z úroků 200

Převody z rozpočtových účtů 487 500

Ostatní převody z vlastních fondů 42 000

Celkem 1 616 900

PŘÍJMY CELKEM 9 681 500

VÝDAJE v Kč

rozpočet 2016

Zemědělství: 8 000

Doprava: 685 600

Vodní hospodářství: 992 700

Školství: 660 000

Činnosti knihovnické: 13 000

Ostatní záležitosti kultury: 6 000

Místní rozhlas: 12 300

Záležitosti kultury, církví a sděl. postředků: 160 000

Tělovýchova a zájmová činnost: 125 000

Ostatní zájmová činnost: 180 000

Veřejné osvětlení: 239 500

Pohřebnictví: 25 500

Komunální služba a územní rozvoj: 1 716 000

Ochrana životního prostředí: 582 000

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň: 133 500

Sociální pomoc dětem: 10 000

Denní stacionáře a centra den. služeb 15 100

Ochrana obyvatelstva 50 000

Požární ochrana – dobrovolná část: 505 000

Zastupitelstva obcí: 916 000

Činnost místní správy: 2 151 000

Všeobecná pokladna: 7 800

VÝDAJE CELKEM 9 194 000

Třída 8. – financování – saldo: 487 500

Rozpočet obce na rok 2016
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Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem 2015
Ve čtvrtek 3. 12. 2015, mohli občané Vážan

n. Lit. zhlédnout milou akci, která je tradicí
v závěru každého roku.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
s příchodem Mikuláše.

Po zahájení, vzala zkušeně do svých rukou
celou organizaci akce paní ředitelka MŠ, která
spolu s pedagogickým sborem režírovala vy-
stoupení dětí z MŠ, které nejprve nedočkavě če-
kaly příchod Mikuláše a čertů. Potom se
s příchodem Mikuláše a čertů tak trochu bály…
ale po několika milých slovech, kterými je Mi-
kuláš oslovil, šel strach pryč a děti se předvá-
děly ve svých dovednostech, aby si dárečky od
Mikuláše řádně zasloužily.

V průběhu akce bylo k dispozici občerstvení,
pod taktovkou Kamila Zborovského a Karla
Škraňky, což jistě všichni příchozí ocenili (akci
navštívilo téměř 250 občanů).

Závěrem byl k vidění velmi pěkný, s napětím
očekávaný, slavnostní ohňostroj.

K celé akci přikládáme komentář paní ředi-
telky MŠ:

Nemusíš se čerta bát…, bylo motto letošního
slavnostního rozsvěcení vánočního stromu, s pří-
chodem „Mikuláše a jeho družiny“. Tento večer
si vždycky užíváme s dětmi a s jejich nejbližšími,
abychom si připomněli, že je třeba si také vážit
společných chvilek, kterých je v současné době
tak málo.  Zazpívali jsme si, zatančili a pochut-
nali na dobrotách ze stánků a doufám, že i spo-
lečně zavzpomínali na doby, kdy i my starší

jsme byli v kůži našich nejmenších. Věříme, že
tento čas strávený s námi, zanechá ve vás pří-
jemný, hřejivý pocit. Tomu odpovídá i suma,
která byla předána panem Kamilem Zborov-
ským ve výši 7350 Kč za občerstvení, a paní
 Zdenou Javůrkovou ve výši 3776 Kč za prodej

 dárečků, které jsme společně vyrobili. Ještě jed-
nou vám všem, kteří jste k zdárnému průběhu
této akce jakýmkoli způsobem přispěli, mnoho-
krát děkuji a přeji krásné prožití adventního
času a mnoho milých chvil s těmi, které máte
rádi.

II. komentovaná prohlídka Vážan n. L. 2015
Další, tentokrát druhá v pořadí, komento-

vaná vycházka obcí Vážany nad Litavou pro-
běhla v sobotu 28. 11. 2015. Sraz byl na hlavní
autobusové zastávce. Přesně v 16 hodin naše
akce začala. Vzhledem k tomu, že byla naplá-
nována i prohlídka místní školy, byly infor-
mace omezeny na školu a okolí. Kromě znaku
obce, který byl v roce 2015 umístěn na autobu-
sové zastávce, jsme se zmínili o dnes již ne-
existující budově „hasičky“, kde v přízemí byla

umístěna obecní prádelna. V prostoru autobu-
sové zastávky stála i trafostanice a protékal zde
potůček, který dnes již nevidíme. Stejně tak
nenajdeme zábradlí, které bylo původně kolem
pomníku.

Účastníci naší vycházky měli možnost si
prohlédnout všechny prostory školy a paní ře-
ditelka Stanislava Babušíková nás seznámila
se současným stavem školy a ochotně zodpo-
věděla naše dotazy. Všichni ocenili výzdobu

a obdivovali výtvory našich nejmenších.
V každém z nás, kdo dříve navštěvoval zdejší
školu, vyvolala prohlídka dávno zapomenuté
zážitky…

Součástí prohlídky byla i návštěva obecní
knihovny, kde se děti, které knihovnu navště-
vují, cítily „jako doma“. V současnosti probíhá
převod knihovny do režimu online, který na-
bídne na webových stránkách obce náhled na
všechny tituly v knihovně obsažené.

Cestou do dolní hospody, kde byla napláno-
vána další část naší vycházky, jsme stačili vzpo-
menout na to, kde byly obchody v této části
obce. Byly tu i dvě kovárny, autobusová za-
stávka nebo první autodoprava pana Hoška.

V prostorách dolní hospody na nás čekalo
malé občerstvení a dvacet pět let starý doku-
ment o povodních, které v květnu 1990 postihly
naši obec.

Při příležitosti návštěvy v sále dolní hospody
jsme zavzpomínali na filmová představení,
která si nejméně polovina z naší 25členné sku-
pinky pamatovala.

V závěru bych chtěla poděkovat všem účast-
níkům za zájem o historii obce a také za to, že
se všichni podělili s námi ostatními o svůj po-
hled na komentované skutečnosti. Při každo-
denních starostech si ani neuvědomujeme jak
bohatou historii naše „malá“ obec má. Nás
starší nesmírně těší i to, že zúčastněné děti
o Vážanech ví tolik, že příště s komentovanou
prohlídkou obce budou pomáhat.

Já se na to velmi těším. A co vy?
L. Pilátová
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Čočková polévka aneb Tekutý kapřík 2015
Štědrý den ve Vážanech nad Litavou

začal dopoledne výjezdem hasičů k domu
č. p. 149, kde zahořely saze v komínu. Zásah
trval zhruba půl hodiny a poté se naše obec, po-
hroužena v mlze, posunula k poledni, kdy u vá-
nočního stromu začala akce „Čočková polévka
aneb tekutý kapřík 2015“.

Pracovníci obce připravili stoly, ohniště a re-
produkovanou vánoční hudbu. Paní H. Paseková
uvařila čočkovou polévku a vyrobila výborný vá-
noční punč. Starosta naléval meruňkovici a pří-

chozí, kteří s sebou přinesli višňovici, vanilko-
vou a různé vzorky vína, tak vytvořili báječnou
degustační atmosféru vánočního dne.

K degustaci patřily i přinesené vzorky cu-
kroví, které povětšinou vyráběly děti, doma
se svými maminkami – a o to byly cukrovinky
lahodnější. Počet návštěvníků byl vyšší než
v loňském roce. V jednu chvíli bylo napočítáno
120 přítomných, což svědčí o tom, že nová tra-
dice se ujala a občané mají zájem a radost z ta-
kových neformálních občanských setkávání.

Okolo Vážan cestička 2015
V neděli 27. 12. 2015 ráno se sešlo na zastávce

autobusu ve Vážanech asi 22 občanů (z toho 6 dětí
a 5 seniorek) a ještě 5 pejsků-turistů, kteří společně
vyrazili na plánovanou vycházku.

Paní L. Pilátová popisuje akci tímto komentářem:
Byla mlha a bláto. Šli jsme plánovanou „cestou

necestou“ a podle toho vypadalo i naše oblečení
a boty. S dobrou náladou vydrželi všichni až do cíle
naší vycházky – na poldr – kde se opékaly špekáčky
a kde byl připraven moc dobrý čaj, který si „dospě-
láci“ mohli vychladit rumíčkem. Občerstvení pro
všechny skvěle připravila Alka s Milošem a Jirkou.
Kdo tam nebyl, neuvěří, jak nám chutnalo. Řekla
bych, že těla byla trošku unavená, ale – nám star-
ším – omládlo srdce... Vedoucí naší vycházky – paní
Stanislava Halamková nás v závěru pozvala na
další akce, které budou v příštím roce, a které budou
zveřejněny i pro ostatní občany. Po společné fotogra-
fii jsme se kolem půl jedné rozcházeli do svých
 domovů.

MŠ Vážany n. Lit. –
likvidace eternitové
krytiny

V pořadí 8. ZZO dne 16. 12. 2015 schválilo
usnesení, řešící odstranění eternitové krytiny
z přístřešku ve dvoře MŠ, obsahující nebez-
pečný azbest (bylo potvrzeno testem). Cílem
bylo zajištění 100% hygienicky nezávadného
prostředí v naší MŠ.

Dne 28. 12. 2015 provedli pracovníci speci-
alizované firmy nástřik krytiny a krovů na
přístřešku, aby zabránili při manipulaci
s eternitem úletu mikročástic, tolik nebezpeč-
ných pro respirační onemocnění, přičemž ná-
sledně demontovali eternitové plotny, uložili
do polyetylenových vaků a odvezli na
skládku do Brna.

Tento zásah byl nevyhnutný, zejména
z toho důvodu, že v průběhu r. 2016 chce
Obec opravit dvůr MŠ a vybudovat na něm
pro děti plochu na hraní (tzv. mokrá varianta
vycházek pro naše nejmenší).

Další práce na přístřešku odvedli pracov-
níci obce, kteří se budou rovněž podílet na
vybudování výše uvedeného, nového zázemí
pro děti.

V sobotu 19. prosince 2015 se v sále dolní
hospody rozezněly tóny lidových a vánočních
písní, v podání TOP dechové kapely – Mistří-
ňanky.

Koncertu se zúčastnilo bezmála 160 lidí.
Detailnější informaci o koncertu podává spo-

luorganizátorka, členka ČZS, paní Marie Zacho-
valová:

Koncert začal v 15 hodin a trval bezmála dvě
hodiny. V první polovině byli dámy a pánové
oblečeni do krojů a zazpívali nám lidové pís-
ničky, do druhé poloviny nastoupili pánové

v černých oblecích a dámy v krásných společen-
ských šatech, zahráli a zazpívali koledy. 

Konferenciérka celý koncert prokládala hu-
morným komentářem.

Po skončení koncertu jsme slyšeli jen slova
chvály a díků, což je pro organizátory největší
odměna za náročnou přípravnou práci.

Na koncert Mistříňanky volně navazoval pro-
gram cimbálové muziky Pramen z Kyjova, který
se protáhl až do pozdních večerních hodin.

Bylo to pěkně prožité odpoledne i večer, které
krásně podtrhlo předvánoční atmosféru.

Vánoční koncert Mistříňanky 

a večer při cimbálu Pramen 2015
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Setkání starostů Vážan n. L. 2015
Dne 30. 12. 2015 se navečer v dolní hos-

podě setkali starostové naší obce Vážany nad
Litavou.

Pětice starostů, ve složení Jan Ševčík, Emil
Novotný, Ing. Jaroslav Řezáč,
Josef Hloužek a Ing. Václav Ma-
tyáš, zasedla k neformálnímu,
přátelskému posezení, při kte-
rém všichni nejen bilancovali mi-
nulé akce, činnosti, úspěchy
a neúspěchy, ale řešili i současné
problémy, které jsou na denním
pořadu a v dění naší obce.

Současný starosta V. Matyáš
svolal toto posezení zejména za
účelem vyjádření díků bývalým
starostům, za jejich práci a pří-
nos pro Obec Vážany n. Lit., v je-
jich volebním období.

Vánoční šachový turnaj 2015
Dne 27. 12. 2015 se uskutečnil již tradiční vá-

noční šachový turnaj.
Komentář k akci nám podávají organizátoři

Emil a Luděk Novotní:
Turnaj byl pořádán pro všechny kategorie

hráčů v pohostinství Sokolovna.

Zúčastnilo se ho 8 hráčů, z toho 1 patřil do
kategorie  mládež.

Z Vážan n. Lit. byli 4 hráči, 1 hráč ze Slav-
kova, 1 hráč ze Šaratic, 1 hráč z Blažovic
a 1 hráč z Holubic.

Rozhodčím byl Ing. Merta Miroslav.
Vážanští šachisté děkují za

sponzorské dary, které po-
mohly ke zvýšení atraktivity
šachového turnaje.

Umístění na 1.–8. místě
ve 20. ročníku šachového
turnaje ve Vážanech nad
Litavou:

1. DUDA JIŘÍ  6,5 b;  2.
MATYÁŠ VÁCLAV  5,5 b; 3.
PAULÍK KAREL  5,5 b;

4. Novotný Luděk  4 b; 5.
Merta Miroslav 3 b; 6. No-
votný Emil 2 b; 7. Mixa Mar-
tin 1,5 b; 8. Hložek Ivo 0 b.

Turnaj v karetní
hře „66“ 2015

Dne 29. 12. 2015 se konal turnaj v karetní hře
„šestašedesát“.

Komentář k akci podává její organizátor Emil
Novotný:

Karetní turnaj byl odehrán stejně jako ša-
chový, tj. systémem „každý s každým“, a každá
partie se hrála do sedmi vítězných bodů. Zúčast-
nilo se 9 hráčů.

Zde jsou výsledky:
1. Novotný Luděk 7 b; 2. Partyka Miroslav

6 b; 3. Švanda Zdeněk 5 b;
4. Novotný Emil 4 b; 5. Cenek Miloslav 4 b;

6. Kuba Jiří 4 b; 7. Hégr Petr 4 b; 8. Jochman
Josef 3 b; 9. Hoffman Jiří 2 b.

Turnaj ve stolním tenise
Dne 29. 12. 2015 se na sokolovně hrál tur-

naj ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo
12 borců.

Organizátor akce, pan Fr. Dvořáček podává
detailnější informace:

Turnaj se hrál stylem „každý s každým“,
na tři vítězné sety.

Uvádíme první tři pozice:
1. M. Hégr – 10 vítězství; 2. R. Šamšula –

10 vítězství; 3. O. Stráněl – 9 vítězství

Tříkrálová
sbírka 2016

Dne 9. ledna 2016 se ve Vážanech uskuteč-
nila Tříkrálová sbírka. Velký dík patří všem
zúčastněným děvčatům, za vedení paní Lud-
mily Novákové, která obešla v dopoledních ho-
dinách celou naši vesnici.

Výsledek sbírky činil 17 409 Kč.
Děkujeme všem občanům, kteří přispěli, byť

i malou částkou na pomoc potřebným.

Po celou dobu dělala starostům „garde“
paní L. Pilátová, která vnášela do jednání ve-
lice zajímavá formální i neformální témata,
vedoucí k prohloubení debaty.
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Posezení u kávy 2016
Dne 23. 1. 2016 se konala zajímavá akce, kte-

rou organizoval výbor pro kulturu a školství. 
Paní L. Pilátová podává k akci tuto informaci: 
Díky vstřícnosti personálu dolní hospody

jsme mohli již od dvanácti hodin připravovat
naši akci. Tentokrát  setkání bylo obohaceno vý-
stavkou toho, co sbíráme nebo čím se ve volném
čase bavíme. Paní Stanislava Halamková nám
přinesla ukázku cukrů – balených, ale také  ho-
molek i kostiček. Přidala i informace o vzniku
kostkového cukru. Krásné dětské čepičky nám
zapůjčila paní Lenka Frýbortová. Součástí naší
malé výstavky byly obdivuhodné výrobky z pa-
píru, které zhotovila paní Andrea Hanušová.
Nad výšivkami od paní Aleny Májkové jsme si
všichni zavzpomínali na to, že výšivka dříve
zdobila každou domácnost – ať už to byl obraz,
polštář, nebo přáníčko. Paní Marie Novotná
nám přinesla ukázat něco málo ze své sbírky
předmětů, které používaly naše babičky. Šité
prostírání pro děti a kornouty na dobroty nám
zapůjčila paní Dana Nakládalová. Velmi si vá-
žíme i dvou příspěvků od mužů. Pan Jiří Ha-

lamka nás překvapil dokonalým zpracováním
svých dřevořezeb. Koníčkem pana Patrika Frý-
borta je fotografování. Obdivuhodné fotografie
motýlů potěšily i děti, protože motýl je i masko-
tem naší knihovny. Děti si v tvořivé dílničce
mohly motýlka vystřihnout nebo namalovat.
Také se pochlubily, co vyrobily při středečních
setkáváních v knihovně. Dětem v dílničce pomá-
hala a věnovala se jim paní Zdena Javůrková. 

A ptáte se co káva? Byla. Každý si vybral hr-
neček, šálek nebo sklenici – zkrátka to, z čeho
mu káva nejvíce chutnala. Podle chuti a nálady
si vybrat kávu a dochutit. Pak už stačilo se po-
sadit, povídat si a ochutnat i to, co ke kávě patří
– sušenky, štrůdl, řezy nebo laskonky. Za tyto
dobroty moc děkujeme všem sleťačkám.  

A historie a zajímavosti – podle programu na
prvním místě. Tak alespoň něco. Pravlastí ká-
vovníku je africký kontinent, konkrétně Etiopie.
V oblasti Kaffa káva dodnes roste i divoce.
Odtud se káva dostala do Arábie, která je pova-
žována za kolébku kávy. V současné době se ká-
vovníky pěstují všude tam, kde jsou vhodné
přírodní podmínky. Česká domácnost v prů-
měru nakoupí kávy asi na 900 šálků kávy
ročně. Čaj pijeme většinou v chladnějších obdo-
bích roku, ale kávu si rádi dopřáváme celo-
ročně. Která káva je na světě nejdražší? Názory
se různí. K nejluxusnějším druhům patří káva
Kopi Luwak z Filipín (směs druhů arabica, ex-
celia a liberica a … cibetky…) a druh Blue
Mountain z Jamajky (sklizeň nebývá velká). 

Poslední návštěvníci této akce se rozcházeli
v pět hodin odpoledne. Dnešního posezení se
zúčastnilo 61 občanů nejen z Vážan, ale
i z okolí. Znovu se potvrdilo, že i ti, co neměli
mnoho času, se přišli podívat – třeba i na
chvilku – a pozdravit ostatní. Moc to potěší,
nejen pořadatele.

VS ČSCH Vážany n. Litavou
Dne 30. 1. 2016 se konala v 16 hodin v cho-

vatelské klubovně výroční schůze ČSCH.
Hlavní aktéři akce – E. Novotný a P. Piše

ml., přednesli referáty o činnosti v r. 2015
a plán činnosti na r. 2016.

Potěšujícím prvkem VS bylo přijetí nového
člena z řad mládeže (V. Frýdla). Rozšiřování
členské základny je důležitým aspektem
všech vesnických organizací, spolků a svazů.

ČSCH zajišťuje již po dlouhé roky tradiční
Vážanský jarmark a burzu drobného zvířectva
a rovněž i Dětský den. Všechny akce jsou smě-
rovány na konec zimy a jaro v daném roce
a jsou občany celkem hojně navštěvovány.

Zajímavosti z referátů: 
V r. 2015 vystavovali naši chovatelé (A. Le-

litovský, Milan a Filip Frýdlovi, P. Piše, V. Ši-
moník, V, Dobrovolný a M. Kočovský) na
soutěžích po ČR celkem 270 ks zvířat, což je
úctyhodné číslo, nemající konkurenci
u ostatních ZO ČSCH v okolí. Získali celkem
23 čestných cen, 2 poháry a 1 ocenění šam-
piona ČR a 1 ocenění mistr ČR.

Statistika konaných burz v r. 2013–2015:
a) počty vystavovaných zvířat: 2013 = 1204 ks;
2014 = 1238 ks; 2015 = 890 ks
b) počty prodaných zvířat: 2013 = 548 ks;
2014 = 451 ks; 2015 = 234 ks
c) počty stánkařů: 2013 = 91 ks; 2014 = 87 ks;
2015 = 63 ks.

Závěrem: I přes zřejmou degresi v počtech
vystavovaných zvířat a zájemců o pořádané
burzy, je pro obec a občany činnost ČSCH
velmi důležitá a nadále bude podporována.
Uvidíme, jak vyjde statistika z letošního roč-
níku burzy.

Dne 29. 1. 2016 se konala v 19 hodin v cho-
vatelské klubovně Valná hromada SDH.

Hlavní aktéři akce – P. Hegr, P. Přerovský,
J. Moškvan a P. Piše ml., přednesli referáty
o činnosti v r. 2015 a plán činnosti na r. 2016.

VH se zúčastnili pozvaní hasiči z okolních
obcí – Šaratice, Vel. Hostěrádky a Kobeřice.

SDH zajišťuje akce v obci: Soutěž ve vaření
kotlíkových gulášů, Okresní soutěž družstev
SDH a akci Ukončení prázdnin. Podílí se spolu-

pořadatelsky na dalších akcích a zajišťují orga-
nizaci dopravy při konání oslav a průvodů
v obci. Avšak nejdůležitější jejich aktivity spo-
čívají v řešení krizových situací a neočekáva-
ných událostí.

Zajímavosti z činnosti hasičů:
V r. 2015 započala za vysoké aktivity členů

SDH, kteří zde intenzivně brigádnicky pracují,
rekonstrukce přední části hasičky – garáží,
šaten a sociálního zázemí. Obec získala na

opravy krajské dotace
a můžeme se tedy
těšit, že do konce polo-
letí r. 2016 shlédneme
hasičku v novém hávu
a nové zázemí povede
naše hasiče k jejich vy-
tyčenému velkému cíli
– tj. zajištění mládež-
nické činnosti SDH na
obci.

Závěr: Popřejme ha-
sičům dobrý rok 2016
a nám všem, co nej-
méně jejich výjezdů
a zásahů.

Tvoření v knihovně 2016
Činnost v obecní knihovně ve Vážanech

nad Litavou – spolupráce s výborem pro kul-
turu a školství.

Hlavní aktéři: Alena Zobačová – knihov-
nice; Ludmila Pilátová – předsedkyně výboru
pro kulturu a školství.

Výbor pro školství
a kulturu ve Váža-
nech nad Litavou
v letošním roce po-
kračuje s aktivitou
pro děti s názvem
„Tvořivé setkávání
s knihou“. Toto
 setkávání probíhá
v obecní knihovně, která se nachází v I. po-
schodí MŠ. Každou středu v době od 16 do 17
hod se děti  zabývají různými výtvarnými čin-
nostmi. V úvodní hodině – 13. 1. 2016 – děti
tvořily především maskota knihovny – MO-
TÝLKA. Vyzkoušely si i malování barvičkami. 

V 17 hodin se začali scházet nejen čtenáři,
ale i ti, kteří se chtějí zapojit do naší nové ak-
tivity s názvem „Co uměly naše babičky…“
Každou středu od 17 do 18.30 hod se mohou
zúčastnit nejen senioři, ale všichni občané,
kteří rádi něco tvoří. V úvodním setkání jsme
si naplánovali, že příští středu 20. 1. 2016 vy-
zkoušíme ubrouskovou techniku. 

Obecní knihovna je otevřena každou
středu od 17 do 18 hod.

VH SDH Vážany nad Litavou 2016
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VS ČSZ Vážany nad Litavou 2016
Dne 13. 2. 2016 pořádali zahrádkáři v prosto-

rách obecní hospody svoji výroční schůzi. 
A letos to pojali skutečně netradičně.
K celé akci se vyjadřuje Ing. Jaroslav Řezáč

tímto komentářem:
Členskou schůzi zahájil Ing. Jaroslav Řezáč,

který přivítal jak přítomné členy organizace, tak
naše hosty, kterými byli pan Jiří Svoboda z ČZS
Slavkov u Brna a Ing. Václav Matyáš, starosta
obce. Paní Jarmila Černáková zhodnotila rok
2015 a přednesla i plán činnosti na rok 2016.
Paní Marie Zachovalová předložila rozbor hos-
podaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016.
Předseda kontrolní komise pan Josef Holub
přednesl zprávu komise. Pan Jiří Svoboda nej-
dříve omluvil pana předsedu ÚZ ČZS Vyškov
a pak přednesl přednášku ohledně ovocných
keřů na zahrádkách. Starosta obce Ing. Václav
Matyáš pohovořil o současné situaci v obci, a co
čeká obec v tomto roce.

V druhé části pak následovalo posezení
u cimbálu s ochutnávkou vín z Vinařství Roz-

ařín Morava z Moutnic. K ochutnání bylo cel-
kem 7 druhů vín. Z bílých vín to byl Neuburg,
suché víno, Veltlínské zelené, polosuché víno,
ročník 2014, Müller Thurgau, polosuché víno,
ročník 2014, Muškát moravský, polosuché víno,
ročník 2015, Tramín, polosuché víno, ročník
2014. Z červených vín to byl Modrý Portugal,
ročník 2015 a Dornfelder, ročník 2014. Velice
poutavé vyprávění o jednotlivých odrů-
dách degustovaných vín proložené pís-
němi u cimbálu dalo odpoledni krásný
nádech chuti a vůni koštovaných vzorků.

Závěr degustace patřil následně už jen
hudbě a zpěvu – samozřejmě při skle-
ničce velmi dobrého a kvalitního vína.

Toto netradiční pojetí výroční schůze,
které zahrádkáři sestavili, je opět dobrý
vjem, který mohou využít i ostatní
spolky a organizace pro své členy. Roz-
hodně toto pojetí akce uspokojí větší část
členské základny, protože není třeba
nikam za zážitky vyjíždět, což je

mnohdy při velké členské základně náročné na
čas a organizaci celé akce, s nejistým výsled-
kem, kdo se nakonec zúčastní. 

Závěrem tohoto článku je třeba zahrádká-
řům poděkovat za jejich finanční příspěvek,
ve výši 25 000 Kč – obci a občanům, určený
na obnovu zeleně a výsadbu stromů v obci
a katastru obce.

Ostatky ve Vážanech n. Lit. 2016
Letošní ostatky ve Vážanech vlastně začaly

už 5. 2. 2016, kdy do ulic obce vyrazily děti
z naší MŠ. V doprovodu svých učitelek a v nád-
herných maskách procházely děti za zpěvu
naší obcí, rozdávaly napečené kousky cukroví
a slaného pečiva. Byla to velice roztomilá podí-
vaná.

Následně, dne 6. 2. 2016 do ulic obce vyšli
dospělí, oděni do kostýmů (rovněž doprová-
zeni dětmi).

Průvod vyšel v 13 hod od horní hospody
k domu starosty obce, kde bylo řádně pře-
dáno právo na vedení ostatků Sleťákům
a všem kostýmovaným postavám.

Z projevu starosty: …milerád předá -
vám právo osvědčeným lidem, kteří v loň-
ském roce naši obec prozářili veselím
a dobrou náladou. Konejte tedy dnes opět
veselí, rozdávejte radost a zářivé úsměvy
a hlavně se chovejte slušně, nestrašte děti
a staré lidi, také jste jimi byli nebo jednou
budete. Přeji Vašemu dnešnímu konání
zdar a sílu vše zdárně zvládnout…

Kostýmovaných postav se průvodu
účastnilo více jak padesát a spolu s har-
monikářem a zpěváky vytvořili pěknou ostat-
kovou atmosféru na obci.

Večerního pohřbívání basičky (k tanci a po-
slechu hrála osvědčení kapela „Savana“), které
bylo tentokrát zasazeno do tzv. „arabsko-če-
ského“ prostředí, se zúčastnila zhruba stovka
diváků, kteří se zcela jistě dobře bavili, zejména
při vystoupení paní A. Májkové.

Akci lze hodnotit jako velice povedenou.

K ostatkům se připojuje svým komentářem
předsedkyně výboru pro KŠ, paní L. Pilátová: 

Co si Sleťáci slibují od svých akcí?
Od všeho trochu … Chtějí občanům z Vážan

přinést  zábavu, vzpomínku na nedávnou mi-
nulost,  veselost a zapomnění na běžné starosti,
ukrácení dlouhé chvíle, nebo návrat do dětských
let… Odměnou za jejich práci je, když se jejich
očekávání splní.  Pojetí letošních tradičních

 OSTATKŮ bylo jiné… příprava tomboly, jako dě-
dictví po naší „basičce“ a také obnovení bu-
fetu…

Moc děkujeme všem přispívajícím jak do tom-
boly, tak i do bufetu. Ti, kdo ochutnali, nešetřili
chválou nad přinesenými dobrotami. Tombola
byla zajímavá i díky doprovodnému slovu uvá-
dějícího.

I když se ve fotogalerii snažíme všem, kdo se
nemohli zúčastnit, přiblížit každou akci, osobní

účast a prožitky jsou neopakovatelné a nena-
hraditelné.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili osobní
účastí při průvodu masek a na večerní zábavě.
Také děkujeme za příspěvky do naší „kasičky“
a občerstvení během našeho putování obcí. Za
vytvořenou příjemnou atmosféru děkujeme sku-
pině SAVANA a nemůžeme zapomenout podě-
kovat i všem z personálu horní hospody.
Největší poděkování patří všem zúčastněným
dětem…, protože naše stáří bude takové, jaké
my jim připravíme mládí… 

A co by dodala „basička“?
„Každý jste jiný – věřte mi – nejsou dva stejní

lidé na zemi. A když budete všichni chtít –
žádná křeč – vždycky najdete v obci společnou
řeč… Proto vám přeje „basička“ ať se vám zde
dobře žije a vzkvétá vaše vesnička. …tak zase
za rok…“

VS Rybářského spolku 
Vážany nad Litavou 2016

Dne 5. 2. 2016, v 18 hod. začalo výroční se-
tkání Rybářského spolku ve Vážanech nad Li-
tavou. Celé setkání vedl stávající předseda
spolku pan M. Žampach, kterému lehce se-
kundovali další dva členové výboru D. Raj-
noha a F. Maša.

Spolek rybářů čítá celkem 33 členů, kteří
se zúčastňují během roku různých brigád,
majících za cíl zejména zkrášlení krásného
koutu našeho katastru, a to dolního poldru.
Spolek bude v r. 2016 pořádat dvě velké
akce – 1. Rybářské závody a 2. Drakiádu.

Zajímavosti ze setkání:
• v r. 2015 bylo uloveno na poldru celkem 54

ryb (49 kaprů a 5 sumců)
• nejvíce ulovil (7 ks) pan J. Jebáček
• rekordního sumce o délce 90 cm ulovil pan

O. Nakládal
• 2x ročně se obnovují ryby v poldru, a to

vždy dávkou o hmotnosti 180 kg nových ryb
• spolek vlastní webovské stránky:

www.poldr2vazany.estranky.cz, které jsou
občanům přístupné i z web. stránek obce
Rybáři plánují do dalšího období nová vy-

lepšení na poldru, stavbu pergoly a přivedení
elektrické energie.

Přejme jim všem hodně zdaru do jejich
podnikání a obec je rozhodně podpoří, jeli-
kož tento spolek naplňuje svou činností
stejné, plnohodnotné parametry, jako další
tradiční spolky obce.
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Myslivecká brigáda 2016
Dne 13. 2. 2016 zahájili myslivci z Vážan n. Lit.

jarní sezonu brigádou v aleji vedoucí ke Kobeřicím.
Informaci k akci podává David Halamka – hospo-

dář sdružení:
Před několika lety vysázené stromky potřebovaly

údržbu, a tak v 9 hod dopoledne nastoupilo devět
myslivců s nůžkami, sekerami, pilkami a jiným ná-
řadím. U stromků bylo třeba  zejména vyřezat nále-
tové bezové a šípkové keře, a u některých vyměnit
uvázání, opravit tyčky a ochrany proti okusu a vy-
tloukání. Celkem bylo ošetřeno víc než 50
stromů a byla upravena nová jasanová alej.

Brigády se zúčastnili: Ondřej Fuksa, Luboš
Cenek, Leoš Audy, Luboš Michálek, Martin Horyan-
ský, Radim Hložek, Jiří Halamka, Miroslav Synek,
David Halamka.

Starosta dodává: V letošním roce se v obci a jejím
okolí zaměřujeme na další výsadbu stromů. Spolu-
práce je dojednána právě s myslivci, kteří se sami
nabídli a rovněž i se zahrádkáři, kteří na své schůzi
odsouhlasili uvolnění finančního příspěvku na
nákup nových dřevin. Děkuji za všechny spoluob-
čany… budeme to zde mít zase o něco krásnější!

Dětský den ČSCH 2016
V sobotu 5. 3. 2016 pořádali vážanští chovatelé

DĚTSKÝ DEN, zaměřený nejen na přiblížení své
kmenové (chovatelské) činnosti dětem a mládeži,
ale zejména na sport, pohyb a soutěžení při „nároč-
ných“ disciplínách, které byly pro děti připraveny.

Tentokrát přišlo více než v r. 2015 a téměř
všechny se postupně zapojily do 11 soutěžně-her-
ních disciplín, které je doslova uchvátily.

Zprávu doplňuje jeden z hlavních organizátorů
akce – Pavel Piše ml.: 

Po několika deštivých dnech nám počasí přálo
a tak si nejen vážanské děti mohly užít pečlivě při-
pravený program dne. Bezmála 60 dětí se zúčastnilo
bodované soutěže o jedenácti disciplínách, po jejichž
splnění obdržel každý účastník balíček se sladkou
odměnou. Děti měly při absolvování soutěže mož-
nost vyzkoušet si například jízdu na koloběžce, pro-
běhnout překážkovou dráhu, střelbu lukem či kuší,
jízdu na koni v sedle i v kočáře, hod na cíl a další
mnohdy legrační úkoly. Děti také vyslechly zajíma-
vou přednášku o chovu, péči a různých zajímavos-
tech ze světa domácích zvířat.

V průběhu dne se děti občerstvovaly čajíčkem a na
čerstvém vzduchu chutnaly všem také párky v ro-
hlíku. Všechny zúčastněné zaujala také přehlídka
zvířat vážanských chovatelů, kde vedle králíků, ho-
lubů či slepiček byla k vidění také skupina nutrií,
krásní krocani a také pestrá paleta barev papoušků,
vedle nichž skotačil párek fretek.

A závěrem dodává: „Chtěl bych jménem celého vý-
boru poděkovat všem chovatelům a příznivcům našeho
spolku za skvělou spolupráci při organizaci všech akcí
naší organizace, ať už oblíbených tří trhů v měsíci
únoru, tak této akce pořádané pro naše vážanské děti.“

Vážanský jarmark a prodejní trhy drobného zvířectva
Dne 14. 2. 2016 pořádali chovatelé první ze

tří plánovaných dnů seriálu výstav drobného
zvířectva a jarmarku ve Vážanech n. Lit.

Na rozdíl od loňského roku se tentokrát
vyvedlo počasí a bylo to znát i na počtů náv-
štěvníků, kterých se dostavilo přes 480. Na
jarmarku bylo účastno 30 trhovců, kteří si
pochvalovali zájem kupujících. Chovatelé
vystavovali téměř 490 ks různých zvířat, je-
jichž prodejnost dosáhla bezmála 190 ks.

Výše uvedená čísla dokazují, i přes zazna-

menanou statistiku – zmíněnou na VS ČSCH
(článek na webu obce), kdy v loňském roce
došlo k výraznému poklesu zejména náv-
štěvníků, že letošním rokem se chovatelé
vrací do čísel, na která jsou zvyklí.

Ještě výsledky dalších dvou dnů chova-
telských akcí:

2. neděle: 135 návštěvníků, 290 ks vysta-
vených / 80 prodaných zvířat, 25 trhovců

3. neděle: 110 návštěvníků, 320 ks vysta-
vených / 120 prodaných zvířat, 20 trhovců

Obecní ples ve Vážanech nad Litavou
Dne 20. 2. 2016 se ve Vážanech nad Lita-

vou konal Obecní ples.
Pokud navážeme na historii plesu

z r. 2015, který kromě míchaných nápojů,
dobré hudby a malé/velké tomboly, gradoval
vystoupením vážanských borců s ukázkou
baletu Labutí jezero, tak letošní ročník měl
opět pevně stanovené momenty, které celou
akci pozvedly do vyšší kvality.

Hudbu nám obstaralo trio „Karel Gott re-
vival Morava“, které zahrálo a zazpívalo
zcela excelentně a tak spontánně, že náv-
štěvníci plesu začali tančit ihned při první
hudební sérii, což bývá na mnoha jiných po-
dobných akcích ojedinělým úkazem.

Vystoupení našich borců (Vážanských pa-
triotů) sklidilo stejně jako vloni dlouhé
ovace, jelikož předvedené taneční umění
a natrénovaný styl všechny neskonale poba-

vil a dal akci ten správný - rozjezdový im-
puls.

Obecního plesu se zúčastnilo téměř 140
platících návštěvníků.

Bohatá tombola byla rozdělena do malé
a velké tomboly kde bylo celkem 150 ks cen,
tentokrát tématicky pojatých do stylu -
„Dům, hobby a zahrada“.

Obec Vážany nad Litavou, pokračuje
v tradici obecních plesů, které se v obci
dříve konaly, a které mají svůj význam ze-
jména v upevňování vztahů lidí, na vesnici
bydlících.

Závěrem ještě poděkování všem sponzo-
rům, kteří věnovali ceny do tomboly a rov-
něž i poděkování týmu obsluhy na dolní
hospodě.

Těšme se na Obecní ples v r. 2017, který
bude takový, jaký si ho my sami uděláme...
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Dětský „Disco-karneval“
V neděli 20. 3. 2016, byl pořádán v sále so-

kolovny, za podpory Obce, DĚTSKÝ DISCO-
KARNEVAL.

Sabka Hrabovská, v roli pořadatele, zajistila
pro děti zajímavý animační program a pěknou
tombolu – to proto, aby se dětem karneval
líbil…

A že se líbil, o tom svědčí nejen velký počet
zúčastněných dětí (přišlo jich přes 60), ale
i kladné hodnocení většiny dospělých, kteří
děti doprovázeli.

Akce trvala zhruba 2 hodiny.
Pořadatelé děkují za dary do tomboly a všem

dětem i rodičům za návštěvu karnevalu.

Morena 2016
V neděli 13. 3. 2016 jsme měli možnost

zúčastnit se další akce Sleťáků spojené s vyná-
šením Moreny. Sraz byl na autobusovém nádraží
v 15.00 hodin. Figura Moreny byla vynášena
z vesnice směrem k poldru, kde byla zapálena
a vhozena do vody, aby se sebou odnesla do
podsvětí všechno zlé, zimu a také různé nemoci.
Po cestě ji účastníci vyprovázeli písněmi.

Je moc dobře, že se v naší obci dodržují tyto
tradice a staré zvyky. Berme to jako příkladné
pro naši mladou generaci!

Košt slivovice 2016
Dne 12. 3. 2016 se konal již tradičně pod zá-

štitou ČZS Vážany nad Litavou v prostorách
Obecního domu 15. ročník koštu slivovice.

Absolutním vítězem letošního ročníku se stal
pan Vladimír Hanák z Kobeřic (původem ale
Vážaňák!) se svou slivovicí, která získala nej-
vyšší hodnocení ze všech vzorků.

V kategorii slivovic obsadil druhé místo pan
Aleš Sedlák z Kobeřic a o třetí místo se podělili
pan Milan Kundera z Milešovic a pan Oldřich
Novotný z Kobeřic.

V kategorii meruňkovic obsadil první místo
pan Milan Bayer ze Slavkova u Brna, dělené
druhé místo obsadili pan Stanislav Formánek
z Nížkovic a pan Martin Matyáš z Kobeřic. Na
třetí místo pak dosáhnul pan Václav Eliáš ze
Slavkova u Brna.

V kategorii hruška obsadil první místo pan
Radomír Polák z Brna, druhé místo obsadil pan
Antonín Hanák ze Slavkova u Brna a o třetí

místo se podělili pan Mgr. Vladimír Kypr
z Otnic a pan Lubomír Karafiát ml. z Prostějova.

V kategorii letní obsadil první místo pan
Vladimír Kučera z Vážan nad Litavou, druhé
místo obsadil pan Viktor Zachoval z Vážan nad
Litavou a třetí místo obsadil pan Jan Roučka ze
Strážnice.

V kategorii likéry obsadila první místo paní
Jarmila Černáková z Vážan nad Litavou, druhé
místo obsadila paní Věra Burianová ze Slavkova
u Brna a dělené třetí místo obsadili pan Vladi-
mír Hanák z Kobeřic a pan Michal Boudný ze
Slavkova u Brna.

Návštěvníci letošní akce si jistě opět pochut-
nali na vystavených vzorcích „kořalek“ a při
dobré hudbě si zazpívali a popovídali se svými
spoluobčany a přespolními sympatizanty Vá-
žanského koštu.

Zahrádkářům patří velký dík za povedenou
akci a těšíme se na košt v r. 2017.

Jedna z hlavních organizátorek akce - Marie
Zachovalová, dodává:

Dne 27. 2. 2016 degustátoři v počtu 12 osob
vyhodnotili rekordních 136 vzorků, rozdělených
do 5. kategorií (59 vzorků slivovice, 36 meruň-
kovice, 13 hruškovice, 19 letní a 9 likéry). Ne-
byla to práce lehká, ale chlapci se toho zhostili
s velkou odpovědností.

V sobotu 12. 3. 2016 proběhl košt a vyhodno-
cení, s taneční zábavou a na zpestření i losování
tomboly o pěkné ceny. Tato akce nebyla výjimečná
jen co do rekordního počtu vzorků, ale i rekordní
návštěvností, kdy bylo prodáno 200 vstupenek. 

Výbor zahrádkářů touto cestou děkuje všem,
kteří se nějakým způsobem podíleli na této akci,
ať už darovali vzorek slivovice, příspěvkem do
tomboly nebo jen svou účastí na sobotní akci.
A nesmíme opomenout také velmi příjemnou
a usměvavou obsluhu u nalévání slivovice.

Cvičení pro děti 2015/2016
Dne 31. 3. 2016 se konalo „poslední“ cvi-

čení pro děti za zimní období 2015/2016.
Za celou dobu jsme se o cvičení na webu

obce ještě nezmínili. Paní Nina Hložková,
spolu s Veronikou Bártovou toto cvičení vedly
a patří jim velký dík za jejich obětavou činnost
a věnování se cvičení ve svém volném čase.

Podle reakcí maminek (a koneckonců
i všech přítomných dospělých – cvičit chodili
i tatínkové) je toto cvičení jednou z mála
dlouhodobějších sportovních aktivit, které se
pro děti v zimě konají. Atmosféra v tělocvičně
byla při každém cvičení skvělá. Bohužel tech-
nický stav sokolovny je už na hraně provozo-
vání a bylo by moc dobré realizovat
minimálně opravu podlahy.

Maminky si pochvalovaly, jak to mají
N. Hložková a V. Bártová vždycky pěkně při-
praveno.

Ke sportování dětí uvádíme komentář obou
cvičitelek: 

Cvičení probíhá v zimním období od za-
čátku listopadu do konce března. Zaměřujeme
se na všestrannou pohybovou průpravu před-
školních dětí a v posledních dvou letech i dětí
mnohem mladších. Ve spolupráci s obecním
úřadem, ale i za přispění všech rodičů se nám
podařilo obnovit tělocvičné nářadí a náčiní,
které děti v každé hodině využívají. Věříme, že
se takové obnovy dočká i samotná „Soko-
lovna“. Děkujeme dětem, které jsou ve Váža-
nech velmi šikovné a rodičům, kteří vedou své
děti od útlého věku ke sportu, za hojnou účast
a podporu. Letos se cvičení zúčastnilo 27 dětí.
Velmi by nám pomohlo rozšíření týmu cviči-
telů, a to nejen z řad maminek a tatínků.
Třeba pro studenty starší osmnácti let, by byla
práce s dětmi vítanou praxí. Těšíme se na další
spolupráci – Nina Hložková a Veronika Bártová

Za sebe i za obec moc děkuji oběma cviči-
telkám, za obětavou činnost. Mohu posoudit
ze své osobní zkušenosti ..., neboť cvičení
není jen ta jedna hodina konané akce za
týden, ale je to mnoho času stráveného pří-
pravou, vymýšlením cvičebních prvků a kom-
binací, ale zejména je to odpovědnost za to,
že děti, které ve zdraví do cvičení přijdou, tak
ve zdraví také odejdou…

Sportu zdar a díky za Vaši obětavou čin-
nost Nino a Veroniko! …dodává starosta
obce, Ing. Václav Matyáš

Celou akci popisuje paní Ludmila Pilátová:
Sešlo se nás asi šedesát pět. Akce se vyda-

řila a dětem i dospělým se líbila. Poděkování
patří všem, kteří se aktivně zapojili do připra-
veného programu – zpívání, hledání vajíček
i tanečků. Za pohodu dnešního odpoledne
musíme poděkovat i Svazu chovatelů, který
nám umožnil zakončení akce v jejich klu-
bovně, kde bylo pro všechny přichystáno malé
občerstvení, a všechny děti byly odměněny
drobnými dárky.
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Ukliďme Česko – Vážany nad Litavou 2016
V sobotu 16. 4. 2016 se konala

úklidová akce v katastru obce Vá-
žany nad Litavou, pod celorepu-
blikovou záštitou – „Ukliďme
Česko“.

O půl deváté se sešli aktéři –
necelá dvacítka obyvatel obce
(děti i dospělí), kteří se rozdělili
do čtyř skupin a vydali se na svá
stanoviště.

První skupina uklízela cestu
nad Vinohrady. Tato skupina
měla za cíl i rozdávání letáčků
projíždějícím řidičům nákladních
souprav, kde byla textace: 

Děkujeme, že nám zde udržujete čistotu. Pro-
síme, nejezděte už na skládku, která zasahuje
do svého okolí a nebezpečně ho ohrožuje. Vozte
suť a zeminu na legální skládky v ČR.

Druhá skupina operovala na cestě na Kobe-
řice a třetí skupina na silnici, vedoucí do Slav-
kova. Čtvrtá skupina byla nasazena na úklid
černé skládky, která se nacházela na konci Vi-

nohrad a s pomocí těžké mechanizace (Ing.
Radim Hložek poskytnul traktor s čelním na-
kladačem) ji přemístila během necelé hodiny
do přistaveného kontejneru.

První tři skupiny realizovaly sběr do plasto-
vých pytlů, které ponechávaly pro naložení
a odvoz na okrajích čištěných cest a silnice.
Čtvrtá skupina následně se starostou, který vy-

půjčil traktor a přívěs od pana Ji-
řího Dostála, sbírala plastové
pytle s odpadky a svezla je na úlo-
žiště do obce (Respono se
o odpad následně postará).

Celkem se, za přívětivého po-
časí, uklidilo tolik odpadu, který
vydal svým objemem na jeden
kontejner a k tomu ještě jeden
zpola naložený přívěs za traktor.

Nutno podotknout, že bylo
očekáváno v okolí obce více od-
padků, takže je celkem příjem-
ným zjištěním to, že si hlídáme
svoje okolí a snažíme se jej udr-

žovat v čistotě.
Dík patří rozhodně všem účastníkům úkli-

dové akce, kteří si našli na úklid okolí obce čas,
a kterým jistě není lhostejný případný nepořá-
dek na okrajích cest a komunikací vedoucích
kolem naší obce, jakož i uvnitř obce.

Akci budeme opakovat opět v příštím roce
a těšíme se na početnější účast občanů.

Osvobození obce –

71. výročí
Dne 25. 4. 2016 přišlo k pomníku několik

občanů, aby osobně uctili památku obětí
1. a 2. světové války.

Kladení věnce provedli starosta s místosta-
rostou. Poté následoval krátký projev starosty
obce, který v závěru svého slova vyzval pří-
tomné k minutě ticha za padlé oběti v obou
světových válkách. Pietní akt byl završen
státní hymnou České republiky.

Starosta obce děkuje všem přítomným za
účast a děkuje hasičům, kteří na akci spolu-
pracovali, a to jak organizačně, tak i držbou
čestné stráže u pomníku.

Zájezd do Kroměříže a Věžek 2016
Zájezd do Kroměříže a Věžek, který pořádali

Sleťáci a ČSZ, se uskutečnil v sobotu 30. 4. 2016.
Komentář k akci podává paní Ludmila Pilátová:
Z Vážan jsme odjížděli o půl deváté. První za-

stávka byla v Kroměříži. Asi dvě hodiny volného
času mohli účastníci využít podle svého zájmu.
A to prohlídkou zahrad a jejích romantických zá-
koutí nebo historického centra města, zámku
a věže. V prostorách parkoviště byly „Farmářské
trhy“. Zde jsme mohli nejen nakoupit různé dob-
roty, ale mohli jsme nějaký čas využít i k posezení
na lavičce a poslechu hudby. Paní Staňka Halam-
ková nezapřela svou sběratelskou vášeň a poch-
lubila se novým přírůstkem do své sbírky
balených cukrů.

Další zastávka byla v „Hostinci u Klimešů“,
kde jsme měli zajištěný oběd. Všem chutnalo,

a protože sluníčko – po delší době – zase pěkně
svítilo, vytáhlo nás na kávu před hostinec. 

Ve Věžkách jsme byli pohromadě jen při
vstupu do areálu. Pak se každý věnoval tomu,
aby koupil všechno, co chtěl nebo co zajímavého
uviděl. Nechybělo ani občerstvení, takže tři ho-
diny utekly velmi rychle. V pět hodin jsme se vy-
dali na zpáteční cestu domů.

Vrátili jsme se v pohodě a s dobrou nála-
dou, za což patří poděkování jak organizáto-
rům paní Jarmile Černákové a Miloši Cenkovi,
ale také panu řidiči, kterým byl pan Vladan
Chalupa.

Organizátoři na oplátku děkují všem účast-
níkům za přítomnost na společném zájezdu
a těší se na další společné setkání na obdob-
ných akcích.

Jarní výšlap 2016
Na sobotu 23. 4. 2016 připravili Sleťáci jarní

výšlap.
K této akci uvádíme komentář paní St. Ha-

lamkové:
I když počasí nevypadalo vůbec dobře, sešli

jsme se my – Sleťáci a několik přátel a milov-
níků aktivního pohybu v sobotu 23. 4. 2016
v devět hodin na autobusové zastávce. Cílem
čtrnácti účastníků se dvěma pejsky byla kaple
Sv. Urbana (361 m.n.m)  nad Slavkovem. U vla-
kového nádraží se k nám ještě přidala kama-
rádka Maruška a její Nelinka. Na vršku jsme
stanuli v 11 hodin, kochali se pohledem na slav-
kovské Politaví a poznávali jednotlivé vesnice.
Také došlo na kapli – zasvěcené Sv. Urbanu,
patronu vinařů. Projekt vypracoval italský ar-
chitekt Domenico Martinelli, někdy okolo roku
1700 a stavět se začalo roku 1712. Půdorys tvoří
rovnoramenný kříž.

Kaple byla poničena za napoleonských válek
a v roce 1816 rozebrána na stavební materiál.

Znovu obnovena a vysvěcena byla v roce 1861.
Po krátkém odpočinku jsme pokračovali pří-

jemnou cestou, za příjemného počasí na Lutrš-
ték – poutní kostel nad obcí Němčany. Jméno
vzniklo zkomolením německého Lauter Steg.

Voda ze studánky údajně uzdravila několik
slepých. V roce 1860 vznikla nad pramenem ka-
plička a v roce 1877 kostel zasvěcený P. Marii Bo-
lestné. Zde byla opět krátká zastávka na
občerstvení, a už si to šlapeme do Němčan.
Odtud má polovina z nás zajištěný odvoz domů
a druhá část (sedm lidí a dva psi) pokračuje
přes kopec k Hodějicím na benzinku do bistra
„U vlka“. Dáváme si „kafe“ a pivko, dojídáme
poslední zásoby a kolem Litavy pokračujeme do
Slavkova a polní cestou zpět do Vážan.

Ušli jsme poctivých dvacet kilometrů a bylo to
super!

V knihovně předala Staňka Halamková di-
plom a sladkou odměnu nejmladší účastnici so-
botního výšlapu Katušce Kolejkové.

Kouzelník ve Vážanech
Dne 17. 4. 2016 pořádala obec Vážany n. L.,

pro pobavení občanů a rovněž jako poděko-
vání za úklid obce na akci „Ukliďme Česko“
vystoupení kouzelníka.

Na vystoupení přišlo zhruba 40 lidí, pře-
vážně děti, které s rozzářenýma očima sledo-
valy kouzelníkovy kousky na jevišti, kterých
se samy rovněž aktivně účastnily, jak si je pan
kouzelník postupně, jako svoje asistenty, při-
volával.

Byla to příjemná akce, která si našla sice
jen hrstku zájemců, ale rozhodně je pobavila
a potěšila – zejména ty naše nejmenší.
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Vítání občánků 5/2016
V sobotu 21. 5. 2016 jsme přivítali do řad ob-

čanů obce Vážany nad Litavou naše nové, malé
občánky.

Dostavili se sice jen 3 z celkového počtu 5
pozvaných, ale o to větší měli doprovod, tvo-
řený rodiči, příbuznými a známými, takže nás
v zasedací místnosti OÚ bylo bezmála padesát.
Nejpočetnější byla rodina Komárkových :-)

A kdo jsou naši noví občánci?
Eliška KOMÁRKOVÁ
Natálie KAMENÍKOVÁ
Martin CHLUP 
Kulturní rámec akce obstaraly, verši a pís-

němi, již tradičně děti mateřské školy z Vážan
n. Lit. za přítomnosti paní ředitelky St. Babuší-
kové a dále děti ze základní školy ve Slavkově.

Příjemnou atmosféru svátečního odpoledne
zachytil na fotografiích pan J. Pilát.

Opravy a rekonstrukce 

v obci Vážany n. Lit. – jaro 2016
Přinášíme občanům krátkou rekapitulaci o ak-

tuálním dění v obci Vážany nad Litavou z po-
hledu oprav a rekonstrukcí staveb a zařízení:

I. Pokládka nízkého napětí (NN), veřej-
ného osvětlení (VO), optických kabelů (OK)
a rekonstrukce chodníků

Společností E.ON, která realizuje akci „Po-
kládka NN - Menšíková“, vyvstala Obci Vážany
n. Lit. tzv. vynucená investice, kdy při pokládce
NN naše obec vstupuje do stavebních prací
jako spoluinvestor a pokládá pro sebe vedení
VO. Zároveň vyzývá obec společnost VIVO
Connection k položení optického kabelu tak,
aby nebylo nutné v krátké době opět rozebírat
opravené chodníky a předzahrádky u rodin-
ných domů, za plánovaným účelem, což je za-
síťování celé obce digitálním kabelem.

Rozpočet na pokládku VO pro obec vycházel
na částku bezmála 550 000 Kč. Tím, že se obec
připojila k dodavatelům E.ON a VIVO Connec-
tion, ušetřila velké náklady. Dodávka pokládky
VO byla vysoutěžena za částku cca 150 000 Kč.
Hrubá úspora činí tedy téměř 400 000 Kč, a proto
bude možno dodělat při pokládce kabelů chod-
níky v celé délce od školy až k dolní hospodě.

II. Oprava dětského hřiště
Získaná dotace od KÚ JMK ve výši

175 000 Kč umožnila doplnění kolotoče s bez-
pečnostní dopadovou plochou a houpačky
k dalším herním prvkům na dětském hřišti. Ná-
sledně zaznamená hřiště další dvě změny, a to
osvětlení hrací plochy a vybudování chodníků
pro příjezd kočárků. Dále budou osazeny nové
lavičky a pod lanovku rozprostřen koberec
z umělé trávy.

III. Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého,
hřbitovního vstupu a hřbitovní zdi

Dotace na opravu sochy z ORP, ve výši cca
70 000 Kč nám umožní zrekonstruovat sochu
a její podstavec, který byl v havarijním stavu.
Souběžně s opravou sochy probíhají opravy
vstupního oblouku na hřbitov, který měl rozpa-
dlou omítku na většině své plochy. Kříž na
bráně bude opraven a opatřen antikorozním ná-
těrem, stejně jako kovová brána vstupního ob-
louku.

Jelikož byla Obec Vážany n. Lit. pověřena ko-
náním letošního ročníku „Iniciativa smíření
2016“, tak bude poopravena a natřena bílou si-
likonovou barvou i celá hřbitovní zeď.

IV. Rekonstrukce hasičky (I. etapa)
Z loňského roku získané dotace ve výši

250 000 Kč proinvestovala obec na opravu ha-
sičky, konkrétně její přední části, určené pro

umístění techniky. Společně s hasičkou bude
opravena a zateplena čelní část budovy OÚ
a vybudována dlažba a obrubníky. Vnitřní pro-
story OÚ jsou postupně modernizovány. Na
hody 2016 bude v neděli za účasti stárků, de-
chové hudby a pana faráře hasička slavnostně
otevřena a posvěcena.

I když nyní přinášejí rekonstrukce a opravy
určité nepohodlí a omezení pro občany obce,
tak výsledek bude jistě stát za to. Docílíme nově
upraveného úseku obce – od školy ke kostelu –
nové chodníky a osvětlení. Budova hasičky
a OÚ dostane „nový kabát“ a bude velmi dobře
reprezentovat vzhled naší obce. Rekonstrukce
sochy a oprava hřbitovních staveb posune cel-
kový náhled na hřbitov do vyšší dimenze, a co
se týká dětského hřiště, tak již nyní je zřejmé,
že osazení nových prvků přilákalo na hřiště
více dětí, než jak bylo v minulosti. A to je moc
dobře!

Pálení čarodějnic 2016
V sobotu 30. 4. 2016 se v obou hospodách

v obci konaly akce, ve znamení pálení čaro-
dějnic. Obě akce byly hojně navštíveny,
z čehož je zřejmé, že zájem udržovat tuto tra-
dici je velký.

Dokonce můžeme říci, že zaznamenáváme
rok od roku daleko početně vyšší výskyt ča-
rodějnic.

Děti a čarodějnice měly v obou hospodách
zdarma na opečení špekáček a další malé ob-
čerstvení.

Akce se vydařily na obou koncích vesnice
a zejména děti, které odcházely do svých do-
movů, byly plny krásných dojmů a z toho
„čarodějného reje“ také dokonale utahané.

Okrsková soutěž 
v požárním útoku 2016

V pátek 29. 4. 2016 se do areálu Discgolfo-
vého hřiště sjeli hasiči z blízkého okolí na
„Okrskovou soutěž v požárním útoku“.

Bohužel pro náš domácí tým, konkurence
vsadila na mládí, a tak po napínavém závodě
vypadají výsledky takto:

Pořadí v soutěži:
1. Šaratice (19:00 s); 2. Hostěrádky-Rešov

(19:09 s); 3. Kobeřice (32:53 s); 4. Velešovice
(32:69 s); 5. Vážany nad Lit. (35:09 s a levý
terč 32:37 s)

Vítěz postupuje do okresního kola – gratu-
lujeme.

Našim hasičům můžeme pogratulovat
k účasti, poděkovat za dobrou přípravu zá-
vodů a apelovat na ně, aby více trénovali, pro
lepší umístění v budoucích závodech.
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Kulturní, společenské a sportovní akce 

ve Vážanech nad Litavou v r. 2016
LEDEN
Novoroční bohoslužby v kostele sv. Bartoloměje:
1. 1. v 07.30 hod
3. 1. v 07.30 hod 
23. 1. POSEZENÍ U KÁVY (od 14.00 hod)

(pořádá Obec – Výbor pro KŠ)

ÚNOR
6. 2. MASOPUST. PRŮVOD MASEK, PO-

CHOVÁNÍ BASY A TANEČNÍ ZÁBAVA
(od 13.00 hod)
(pořádají Sleťáci)

14. 2. VÁŽANSKÝ JARMARK A PRODEJNÍ
TRHY DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
(7.30–12.00 hod)
(pořádá ČSCH)

20. 2. OBECNÍ PLES 2016 S PROGRAMEM
A TOMBOLOU
(pořádá OBEC ve spolupráci s dolní
hospodou)

21. 2. PRODEJNÍ TRHY DROBNÉHO ZVÍ-
ŘECTVA (7.30–12.00 hod)
(pořádá ČSCH)

28. 2. PRODEJNÍ TRHY DROBNÉHO ZVÍ-
ŘECTVA (7.30–12.00 hod)
(pořádá ČSCH)

BŘEZEN
5. 3. DĚTSKÝ DEN (14.00–18.00 hod)

(pořádá ČSCH)
12. 3. KOŠT SLIVOVICE – 15. ROČNÍK (od

15.00 hod)
(pořádá ČZS)

13. 3. VYNÁŠENÍ MORENY (od 15.00 hod)
(pořádají Sleťáci)

20. 3. DĚTSKÝ DISCOKARNEVAL (od 15.00
hod)
(pořádá horní hospoda za podpory
Obce)

DUBEN
16. 4. UKLIĎME ČESKO (9.00–12.30 hod)

(pořádá Obec za účasti spolků a orga-
nizací v obci)

23. 4. JARNÍ VÝŠLAP NA LUTRŠTÉK A UR-
BÁNEK (8.00–17.30 hod)
(pořádají Sleťáci)

25. 4. TICHÁ VZPOMÍNKOVÁ AKCE
K OSVOBOZENÍ OBCE (19.30 hod)
(pořádá Obec)

29. 4. OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM
ÚTOKU (17.00–20.00 hod) 
(pořádá HZS)

30. 4. ZÁJEZD DO KROMĚŘÍŽE A DO VĚŽEK
(pořádají Sleťáci a ČZS)

KVĚTEN:
21. 5. III. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

VÁŽAN N. L. (od 15.00 hod)
(pořádá OBEC –Výbor KŠ)

28. 5. KOVBOJSKÉ DNY – 10. ROČNÍK (od
12.00 hod)
Večerní country tance a zpívání.
(pořádá Sdružení westernových
jezdců)

28. 5. SOUTĚŽ DRUŽSTEV VE VAŘENÍ KOT-
LÍKOVÝCH GULÁŠŮ (od 09.00 hod)
(pořádá SDH)

ČERVEN:
11. 6. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY (od 08.00 hod)

(pořádají Vážanští rybáři)
25. 6. VELKÝ DĚTSKÝ DEN S ANIMAČNÍM

PROGRAMEM A ATRAKCEMI
Účinkuje Divadlo KORÁB (od 15.00
hod)
(pořádá Obec, TJ a MO ČSSD)

ČERVENEC:
2. 7. NOHEJBALOVÝ TURNAJ (od 08.00

hod)
(pořádají Vážanští sportovci)

16. 7. LETNÍ NOC (od 18.00 hod)
K poslechu hraje country kapela Sa-
vana.
(pořádají Sleťáci)

23. 7. FOTBALOVÝ TURNAJ (od 13.00 hod)
(pořádá TJ)

SRPEN:
26.–28. 8. BARTOLOMĚJSKÉ HODY (pátek - ne-

děle)
K poslechu a tanci hraje dechová ka-
pela Podboranka z Uhřic.
(pořádá TJ a Obec)

ZÁŘÍ
3. 9. VOZATAJSKÉ ZÁVODY (od 12.00

hod)
(pořádá Stáj Vážany n. Lit.)

ŘÍJEN
1.10. SLAVKOVSKÁ INICIATIVA SMÍŘENÍ

(od 10.00 hod)
(pořádá OBEC)

28. 10. DRAKIÁDA (od 14.00 hod)
(pořádají Vážanští rybáři)

29. 10. PODZIMNÍ VÝŠLAP (od 9.00 hod) 
(pořádají Sleťáci)

LISTOPAD
18. 11. LAMPIONOVÝ PRŮVOD (od 17.00

hod)
(pořádá A. Pišová)

26. 11. HON (od 7.00 hod)
(pořádá MS)

PROSINEC
2. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

S OHŇOSTROJEM (OD 17.00 hod)
(pořádá OBEC)

24. 12. VÁNOČNÍ ČOČKOVÁ POLÉVKA A TE-
KUTÝ KAPŘÍK (OD 13.00 hod)
(pořádá OBEC)

27. 12. VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV.
BARTOLOMĚJE (od 18.00 hod)
Vystoupí rakouský umělec Martino
Hammerle-Bortolotti. 
(pořádá OBEC)

Pozn.: Akce budou postupně doplňovány do se-
znamu a rovněž aktualizovány.

III. komentovaná vycházka obcí Vážany nad Litavou
Dne 21. 5. 2016 se konala III. komentovaná

vycházka obcí Vážany n. Litavou.
Kompletní a ucelený komentář k akci podává

paní L. Pilátová (předsedkyně výboru KŠ):
Naše třetí komentovaná vycházka začala

v 15 hodin u kostela sv. Bartoloměje. Trošku
jsme změnili plán vycházky, která začala infor-
mací o mlýnech všeobecně. Toto si pro nás při-
pravila Kristýnka Kolejková. Pak naše
pozornost směřovala k informacím o Římsko-
katolickém farním kostele sv. Bartoloměje.
První zmínka o kostele je z roku 1287. Kostel byl
vystavěn v románském stylu. Ještě ve 13. století
náležely k vážanské farnosti Hrušky, které poz-
ději připadly ke Křenovicím. V letech 1622–1658
spadaly Vážany pod katolickou duchovní
správu ve Slavkově. V roce 1645 byl kostel vy-
pálen a obnoven až v roce 1651. Od roku 1658
se Vážany stávají součástí farnosti v Šaraticích.
V roce 1911 bylo obsazeno nově zřízené místo
duchovního správce ve Vážanech – a to dosa-

vadním kaplanem v Šaraticích – Maxmiliánem
Horákem.

Vstupní brána je ze starého kostela v Šarati-
cích z roku 1904. Hlavní oltář je z roku 1896.
Boční oltáře byly dány do depozitáře na faře
v roce 1970 a stejně tak křížová cesta, která čeká
na opravu. Schodiště na kůr bylo vybudováno
v roce 1906. Zmínili jsme se i o zvonech, věži, sa-
kristii a kazatelně, která je nyní v opravě. V kos-
tele se konají nejen svatby, ale i křty a pohřební
obřady. Kostel je kulturní památkou České repu-
bliky, stejně tak jako Boží muka, sousoší svatého
Jana Nepomuckého a hraniční kámen, který byl
přenesen do muzea ve Slavkově.

Prohlédli jsme si i opravenou sochu sv. Jana
Nepomuckého. Opravený je i vstupní oblouk
a kovová brána. Ve Vážanech se bude konat le-
tošní ročník „Iniciativy smíření“. O této akci
budou občané včas informováni. U sochy Jana
Nepomuckého nám básničku přednesla Jana
Gajárková.

Na místním fotbalovém hřišti nás přivítal
pan Karel Škraňka a mohli jsme si prohléd-
nout veškeré zázemí, které většina z nás vi-
děla poprvé. S historií fotbalového klubu, nás
seznámil Ing. Ladislav Drkal, kterého doplnil
Luděk Tůma a Josef Hloužek. Jejich informace
o výstavbě kabin poslouchali všichni a uvědo-
mili jsme si, že nebylo vůbec lehké stavbu vy-
projektovat, začít s ní a zdárně ji dokončit.
Zpětně i ti mladší ocenili vytrvalost několika
málo jedinců, kteří se nejvíce zasloužili o ny-
nější stav.

Dnešní vycházka nám zase umožnila se po-
dívat na naši obec i hřiště jiným způsobem…
Děkujeme za všechny informace i pozornost,
která nám všem byla ze strany výboru fotbalo-
vého oddílu věnována. Děkujeme za pohoštění,
o které se staraly paní Hana Kadrnožková
a paní Marcela Škraňková. Děkujeme všem,
kteří svou přítomností vnesli do dnešního slu-
nečného odpoledne pohodu a spokojenost…
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Nový školní rok v MŠ Vážany nad Litavou
Pokud chceme navázat na čin-

nost „Mateřské školy“ od našeho
posledního setkání ve Vážan-
ském hlásku, je třeba se vrátit do
prosince 2015, který se nesl ve
znamení předvánočních příprav.
Společně jsme se těšili na pří-
chod Mikuláše a jeho družiny,
rozsvěcení vánočního stromu.
V tomto zimním čase jsme pos-
louchali koledy a vánoční pís-
ničky a mnohé jsme se naučili.
Povídali jsme si o tom, co by-
chom si přáli pod stromeček
a vyprávěli jsme si vánoční pří-
běh „O Ježíškovi“. Společně
jsme tento příběh zdramatizo-
vali a zahráli mladším dětem –
našim „Kuřátkům“. Tancovali
jsme s pompóny na píseň „Rolničky“a dotančili
jsme až k „Vánoční nadílce“. Hostina, na kterou
nám maminky s babičkami dodaly cukroví
a různé pochutiny, se protáhla do pozdního do-

poledne a byla završena velkým množstvím
dárků pod stromečkem – letos byl Ježíšek
opravdu štědrý – a to i díky příspěvkům od Vás,
byla sladkou tečkou v roce 2015. Díky patří
všem, kteří se podíleli na „rozzářených“ očích
našich nejmenších. Když nám napadlo v lednu
trochu sněhu, hned jsme toho využili a vyběhli
si zasáňkovat… no prostě paráda. V lednu jsme
se jeli zahřát za kamarády z Hrušek do MŠ, kde
je vždy velmi příjemně a moc se tam těšíme,
a když je to ještě zpříjemněné krásným pohád-
kový hudebním vystoupením je to o to lepší.
Příběh „O šípkové Růžence“ nás zaujal svoji
originalitou a zpěvností.

„Brzy půjdeme k zápisu“ – již od počátku
školního roku jsme se s předškoláky pravidelně
začali připravovat na nástup do základní školy
– pomocí pracovních sešitů jsme řešili úkoly,
které dětem usnadní přechod z jednoho stupně
vzdělávání do dalšího. Letos máme 12 předško-
láků, kteří půjdou k zápisu do Základní školy
Slavkov, Křenovice, Šaratice a Hrušky.

Společně jsme vyšli do ulic Vážan na koledu
a přivítat příchod „Tří Králů“ a na „ Masopustní
průvod“, jsme sami napekli slané i sladké pe-
čivo a nabízeli přihlížejícím- všem moc chut-
nalo. Povídali jsme si o „Lidových tradicích“
naučili jsme se nové říkanky a písničky, vyrá-
běli masopustní masky.

V pololetí školního roku předvedly děti
z kroužků pod vedením zkušených lektorek, co
se naučily a podle ohlasu rodičů, kteří se v hoj-
ném počtu zúčastnili, se jim ukázky líbili. Paní
lektorky jsou moc šikovné a dětem se tyto akti-
vity očividně líbí.

Ještě jedno veselí, na které jsme si udělali
masky a pořádně to roztočili – karneval – byl to
týden plný zábavy a smíchu, zpívali jsme pís-
ničky, malovali klauny, krásně a bohatě jsme
nazdobili třídu a dokonce nám vyrostl „kou-
zelný“ strom, plný sladkostí. Soutěžemi, při
kterých vyhrávali všichni, se naše kornouty pl-
nily dobrotami. A už jsme se pomalu chystali
na „Velikonoce“. Dětem jsme pro ně přijatelnou
formou přiblížili význam těchto svátků a za-
hráli si na „ Mrskut“. Pečlivě jsme se připravo-
vali a naučili se spoustu velikonočních koled –
klukům se budou určitě hodit.

Není „Bajaja jako Bajaja“ v novém zpraco-
vání divadelního spolku ze Slavkova jsme se ve-
lice pobavili u divadelního vystoupení, do
kterého byly vtaženy i naše děti.

Z činnosti knihovny
Od konce minulého roku probíhá v obecní

knihovně ukládání knih do fondu REKS (Re-
gionálního knihovnického systému). Při této
činnosti dochází i k vyřazování knih, které
budou nabídnuty občanům, případně po-
stupně dávány do knihovny na autobusovém
nádraží. Knihovna na autobusovém nádraží
plní svůj úkol a je občany využívána. Děku-
jeme čtenářům, kteří v těchto prostorách udr-
žují čistotu a pořádek.

Vážany nad Litavou, jako jedna ze sedmi
posledních knihoven v okrese, v letošním roce
dokončí elektronický katalog knih. Metodická
kontrola z KKD Vyškov byla uskutečněna
29. 5. 2016. Porady knihovníků veřejných kni-
hoven regionu Vyškov se zúčastnily knihov-
nice Alena Zobačová a Ludmila Pilátová ve
Slavkově 28. 5. 2016. Z přehledu veřejných
knihoven regionu Vyškov za rok 2015 se
v naší obci ze sledovaných údajů hodně zlep-
šilo, ale bez účasti občanů – přihlášených čte-
nářů – se nedají některé činnosti uskutečnit. 

V ČR probíhá v období od 26. 4. do 13. 5.
2016 „Průzkum prostorového a technického
vybavení veřejných knihoven v ČR“. Dota-
zník byl za naši obec – obecní knihovnu –
také vyplněn a odeslán. 

V měsíci červnu 2016 bude knihovna ote-
vřena každou středu od 17 do 18 hodin.
O prázdninovém provozu a aktivitách
v obecní knihovně budou občané a čtenáři
včas obvyklým způsobem informováni.

Do knihovny vás všechny zve a těší se
Alena Zobačová, knihovnice

A pak jsme se rozhodli, že už
chceme se zimou skoncovat.
Společně jsme vyprovodily „Mo-
ranu“ k její letošní poslední cestě
do krajiny věčného sněhu a ledu,
aby k nám mohlo přijít zelené
jaro. Moc jsme si to užili a za rok
nashledanou…

„Pohádková píšťalka“ – byl
název pohádky, kterou jsme spo-
lečně s kamarády z Hrušek nav-
štívili v divadle „Radost“ v Brně.
Příběh byl situován do doby, kdy
byly i naše babičky malé a byl
proložen spoustou lidových pís-
niček.

A už nastal čas, kdy musíme
pomaloučku a něžně probudit
naše broučky, které jsme na pod-

zim uspali…, a po probuzení broučků byl další
velký svátek „Den země“. Všichni společně
jsme se vypravili na cestu okolo Vážan a pozo-
rovali jsme přírodu, která jako z pohádky na-
bídla vše, co jsme pro náš výlet potřebovali.
Děkujeme ti „Matko přírodo“ a slibujeme ti, že
tě nedáme a budeme se o tebe starat a ty nám
potom všechno vrátíš zpět v podobě… třeba
krásného výhledu na naši obec… Zamávali
jsme všem mravenečkům (lidem co chodily
dole po obci), a vydali jsme se na zpáteční
cestu… a docela jsme přišli unavení. 

Netrvalo dlouho a paní učitelky se přeměnily
na čarodějnice – ale ty hodné, ty co umí uvařit
výborné lektvary – třeba z žabích stehýnek, či
muřích nožiček a odletěli jsme na košťatech
rovnou do říše nekonečné fantazie… a taky
jsme si vyzkoušeli, jak se sedí na lopatě – tako-
vou jízdu jste ještě nezažili. Květen kromě vý-
letu za kamarády do MŠ Hrušky ještě přinesl
divadelní vystoupení s ekologickým zaměřením
Zajíčkův bolavý zoubek a chystáme se na be-
sídku k oslavě svátku našich maminek, tatínků
(také si to zaslouží) a vlastně celé rodiny. 

Začali jsme jezdit do plavání do plaveckého
bazénu ve Vyškově, kde se děti učí pod vede-
ním zkušených plavčíků základy plavání a hry
s vodou. V letošním školním roce nás ještě čeká
oslava Dne dětí – již tradičně spojená s cestou
za pokladem a Rozloučení s předškoláky za-
vršené opékáním špekáčků na zahradě MŠ. Ur-
čitě se ještě chceme jet podívat do Slavkova na
zámek, ale ze všeho nejvíce se těšíme na Po-
hádkový výlet lodí, kde možná potkáme i pi-
ráty. A pak si budeme užívat zasloužených
prázdnin, protože cesta, kterou jsme ušli je sice
krásná, plná nových zážitků a poznání, ale také
náročná a odpočinout si určitě zasloužíme.

Za děti a kolektiv zaměstnanců
Stanislava Babušíková, ředitelka MŠ
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Tělovýchova a sport ve Vážanech nad Litavou
Tak jako v téměř každé jiné obci je i u nás ve

Vážanech tělovýchova a sport nedílnou sou-
částí společenského a kulturního dění. Organi-
zátorem této oblasti života obce je zde
Tělovýchovná jednota, která má dva oddíly
a odbor ZRTV.

Veřejnosti je nejznámější oddíl kopané,
který je zároveň i oddílem největším. V okres-
ních soutěžích mu hrají dvě mužstva. A muž-
stvo je účastníkem okresního přeboru,
B mužstvo hraje IV. třídu. Po úspěšných mi-
nulých letech přišla zvláště na A mužstvo
krize, nedaří se a mužstvo se pohybuje na
samém konci tabulky, což dříve nebývalo zvy-
kem. Projevuje se kritický nedostatek hráčů,
zvláště mladých a místních. Bohužel, k této
situaci jednou muselo dojít, protože hoši v do-
rosteneckém a postdorosteneckém věku zde
prostě nejsou a co je horší, v dohledné době
ani nebudou. Zde čeká na výbor oddílu ko-

pané těžký oříšek, jak vymyslet nějaké přija-
telné řešení.

Druhým oddílem, který hraje mistrovské
soutěže je oddíl stolního tenisu. Má v okres-
ních soutěžích také dvě družstva, přičemž
A družstvo dosáhlo letos velkého úspěchu
a postoupilo do okresního přeboru, když za
celou soutěž ani jednou neprohrálo. Tento
oddíl je nenáročný, většinu věcí si hráči zaři-
zují sami, jediným větším problémem je
 topení v místnosti, kde hrají (v přísálí Soko-
lovny). Doufejme, že se letos už podaří to, oč
delší dobu usilujeme a nainstalují se plynové
zářiče, které by tento problém definitivně vy-
řešily. 

A zbývá třetí součást TJ – odbor ZRTV. Vždy
na podzim je vyhlášen termín zápisu do cvi-
čení, kam se mohou přihlásit děti (i dospělí)
všech věkových kategorií. Každý rok zájemců
ubývalo, až minulou a předminulou zimu zů-

stala kategorie jediná a to cvičení rodičů s nej-
menšími dětmi. Potěšitelné je, že je jich
opravdu hodně – až 25 dětí. 

Bohužel se cvičí pouze jednou týdně, pro-
tože cvičitelky se víckrát uvolnit nemohou
a nikdo z rodičů není ochoten pomoci a zapojit
se do činnosti. 

Samozřejmě v souvislosti se cvičením
a vlastně veškerou činností zde provozovanou
nás trápí stav objektu tělocvičny a s tím i celého
objektu Sokolovny. 

Tento letitý problém je ovšem třeba řešit ra-
dikálně a ne dotacemi řádově 30–50 tisíc Kč,
jakkoliv jsme i za ně vděčni.Tím se však zalepí
jen ty největší a nejaktuálnější díry. Je třeba
dát hlavy dohromady a vymyslet nějaké kom-
plexní řešení, jinak bude stav objektu čím dál
horší.

předseda TJ

Ing. Ladislav DRKAL

Výbor pro kulturu a školství
Na jednání výboru 30. 3. 2016, byla zhodno-

cena dosavadní činnost výboru. Členové vý-
boru se dle svých časových možností podílí na
přípravě vlastních akcí a zúčastňují se akcí,

které pořádají i jiné spolky a organizace v obci.
Nejvíce je rozvinuta spolupráce se Sleťáky,
obecní knihovnou a nyní také s oddílem ko-
pané, kdy právě III. komentovaná vycházka
obcí Vážany nad Litavou bude zakončena na
hřišti. 

Ve spolupráci s obecní knihovnou a MŠ pro-
bíhá od 13. 1. 2016 každou středu „Tvořivé od-
poledne“ pro děti“ od 16 do 17 hod. Na tuto
činnost navazuje „Tvořivé odpoledne pro seni-
ory“ od 17 do 18 hod. Tyto středeční aktivity
budou probíhat až do konce května. Ukončení,
s malou výstavkou o naší činnosti proběhlo ve
středu 25. 5. 2016.

V případě, že výbor osloví jiné organizace,
pomůžeme nebo propojíme naše společné kul-
turní akce. Budoucnost mají mezigenerační
programy. Pozvánky na všechny pořádané ak-
tivity jsou průběžně umísťovány na webu obce
a vyhlašovány v místním rozhlase. Po jejich
skončení jsou na stránkách obce umístěny fo-
tografie s doprovodným článkem.

Ludmila Pilátová,

předsedkyně výboru KŠ

V˘bor K·

Výbor pro Životní prostředí informuje občany
Povolování kácení mimolesních dře-

vin – povolování provádí místně
příslušný Obecní úřad a to na zá-
kladě písemné žádosti vlastníka
pozemků na kterém se dřevina
nachází a provádí se v době ve-
getačního období tj. od 1. 11.
do 31. 3. OÚ rovněž ukládá ná-
hradní výsadbu. Od nabytí
účinnosti nového občanského
zákoníku tj. od roku 2014, dře-
viny mají svého vlastníka a to je
ten, kterému patří pozemek. Ovoce
na stromě je vlastníka pozemku na kterém
stojí strom a pokud toto ovoce přesahuje
k sousedovi, je stále ve vlastnictví toho,

koho je strom. Pokud ovoce spadne
na zem sousedního pozemku,

pak je vlastník ovoce ten kam
spadl. Prořezávání dřevin se
děje uváženě a nepodléhá po-
volení. Do obvodu kmene
80 cm měřeno ve výšce
130 cm nepodléhá povolení.
Povolení nepodléhají ani
ovocné stromy rostoucí na
zahradě. Pokud se řeší nějaký

sousedský spor ohledně
stromu (stíní, ovoce) je to spor ob-

čanko právní a obec do tohoto sporu nesmí
zasahovat. Památný strom podléhá vždy po-
volení a to i ořezání větví. Povolení vydává

obec s rozšířenou působností tj. Slavkov
u Brna. Pozor na dřeviny a ochraně volně žijí-
cích ptáků – je zakázáno v rámci EU tyto dře-
viny ničit. Pokud má někdo dřevinu na
pozemku určený k funkci lesa, pak povolování
řeší lesní zákon.

A nyní trochu statistiky. Za rok 2015 až
duben 2016 bylo v obci pokáceno nebo spíše
bylo navrženo pokácet celkem 45 stromů a to
na základě předložené žádosti vlastníků po-
zemku. Náhradní výsadba za pokácené stromy
pak činila celkem 71 stromů. Otázkou však zůs-
tává je to moc či málo? V této statistice nejsou
zahrnuty stromy, které nepodléhají povolení.

Ing. Jaroslav Řezáč

předseda výboru pro ŽP
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Společenská kronika
Narození

2015
13. 11. Eliška Komárková
1. 12. Martin Chlup

2016 
15. 1. Tereza Daňková
12. 3. Petr Buňatický
6. 5. Daniel Závodný

Úmrtí

2016
31. 1. Marie Setínková 

(ve věku 90 let)

23. 2. Libuše Domínová 
(ve věku 64 let)

29. 4. Miroslav Knésl 
(ve věku 87 let)

Výročí

Zlatá svatba

2015
23. 12. Eva a Miroslav Partykovi

2016
16. 4. Hana a Jan Dostálovi

Jubilea

2015
Prosinec
70 let Jindřiška Kučerová
88 let Jaroslav Tůma
89 let Marie Nádeníčková

2016
Leden
70 let Jiří Kuba
88 let Josef Hrabovský

Únor
70 let Jitka Janoušková
90 let Jiřina Nováková
80 let Anna Gottwaldová
70 let Jan Kundera
92 let Alois Hanousek

Březen
87 let Božena Sigmundová
85 let Oldřiška Knéslová
87 let Helena Oujezdská
85 let Marie Kleková

Duben
75 let Jarmila Bartyzalová
80 let Marie Horáčková
75 let Stanislav Hošek
70 let Jiří Tesař

Květen
88 let Oldřich Slezák
88 let Marie Babušíková

Z činnosti ZO ČSCH Vážany nad Litavou
Rok se s rokem sešel a je tu další jarní vydání

Vážanského hlásku, ve kterém Vás, jak již bývá
zvykem, pravidelně informujeme o činnosti ZO
ČSCH Vážany nad Litavou za uplynulé chovatel-
ské období. Hned zkraje mého článku bych se
chtěl zastavit u důležitého milníku v řadách na-
šich členů, a to nad významným životním jubi-
leem dvou dlouholetých zakládajících chovatelů –
přátel Aleše Lelitovského a Jiřího Dostála. Přejeme
jim i touto formou vše nejlepší, pevné zdraví a po-
hody v osobním i chovatelském životě a děkujeme
za práci a reprezentaci pro naši organizaci. 

V roce 2015 se členové naší ZO zúčastnili
a svými zvířaty obeslali opět řadu místních,
okresních, krajských, národních i klubových
výstav a speciálek. Jak úspěšní byli, posuďte
sami v krátkém souhrnu výstavní činnosti. 

Obeslali jsme celkově 11 výstav a to v pořadí:
Květen 2015 – Podolí- vystavovatel M. Friedl

(holubi)
Srpen 2015 – Jiříkovice – vystavovatelé

V. Šimoník (králíci), F. Friedl (holubi, drůbež –
1x čestná cena), M. Friedl (holubi, drůbež –
1x čestná cena)

Srpen 2015 – Křenovice – V. Šimoník (králíci,
drůbež – 1x čestná cena, okrasné ptactvo), M.
Kočovský (drůbež, okrasné ptactvo – 2x čestná
cena), F. Friedl (holubi, okrasné ptactvo – 1x
čestná cena), M. Friedl (holubi – 1x čestná
cena), A. Lelitovský (okrasné ptactvo – 1x
čestná cena)

Říjen 2015 – Švábenice – A. Lelitovský (krá-
líci), V. Šimoník (králíci, drůbež), M. Friedl
(drůbež, holubi), F. Friedl (holubi – pohár na
nejlepší kolekci holubů)

Říjen 2015 – Vyškov – A. Lelitovský (králíci,
drůbež, okrasné ptactvo – 1x čestná cena),
V. Šimoník (králíci, drůbež – 1x čestná
cena), M. Friedl (holubi), F. Friedl (holubi,
okrasné ptactvo), M. Kočovský (okrasné ptac-
tvo – 3x čestná cena) 

Listopad 2015 – Újezd u Brna – krajská vý-
stava okrasného ptactva – F. Friedl (1x čestná
cena), A. Lelitovský (1x čestná cena), M. Ko-
čovský (2x čestná cena)

Listopad 2015 – Lysá nad Labem – celostátní
výstava – M. Friedl (holubi), F. Friedl (holubi),
P. Piše (holubi – Šampion ČR, Mistr ČR), V. Ši-
moník (drůbež)

Prosinec 2015 – Břeclav – krajská výstava –
V. Šimoník (králíci, drůbež), M. Friedl (holubi)
F. Friedl (holubi), M. Kočovský (drůbež)

Prosinec 2015 – Popovice – F. Friedl
(holubi), M. Friedl (holubi – 1x čestná cena)

Leden 2016 – Křenovice – F. Dobrovolný (ho-
lubi), F. Friedl (holubi – 1x čestná cena), M. Fri-
edl (holubi – 1x čestná cena)

Leden 2016 – Lysá nad Labem – krajská vý-
stava + speciální výstava klubů ČR – P. Piše (ho-
lubi – 2x čestná cena)

Podtrženo a sečteno – pro naši ZO jsme zí-
skali počínaje od nejvyšších ocenění 1x Mistra
České republiky, 1x Šampiona České republiky,
1x Pohár za nejlepší kolekci holubů a dohro-
mady neuvěřitelných 22 čestných cen jako
uznání kvality vystavovaného zvířete. Při počtu
280 vystavených zvířat za tuto výstavní sezónu
můžeme hrdě konstatovat, že se naše organizace
řadí mezi nejúspěšnější nejen v našem okrese,
ale i v Jihomoravském kraji, za což patří všem
členům uznání a dík za jejich výtečnou práci.

V měsíci únoru 2016 odpracovali vážanští cho-
vatelé stovky brigádnických hodin při přípravě,
pořádání a úklidu tradičních vážanských trhů
a jarmarků. Tyto akce se těší dlouhodobě vel-
kému zájmu občanů všech věkových kategorií
a to nejen domácích ale i přespolních. A když se
ještě povede příjemné počasí, je o rekordní náv-
štěvnost postaráno. Letošní trhy přišlo zhléd-
nout a dobře nakoupit více než 800 platících
návštěvníků. Když k tomuto číslu připočteme
ještě příchozí, kteří se přišli podívat pouze na
venkovní část trhů, která je bez vstupného
a tudíž bez podrobnější evidence, můžeme kon-
statovat, že celkový počet návštěvníků všech tří
letošních trhů a jarmarku daleko přesáhl počet
1500 osob! Osobně si myslím, že na naši obec
s takovýmto počtem obyvatel je toto číslo velkým
úspěchem a odráží tak snahu vážanských cho-
vatelů o propagaci své činnosti a své obce, za což

jim patří uznání! Po-
slední vydařenou
akcí, kterou jsme po-
jali ve sportovně
vzdělávacím duchu,
spojenou s gastrono-
mickým zážitkem
pro naše děti byl ob-
líbený dětský den
v areálu našeho střediska. Přišlo se pobavit více
než 60 dětí, což je zase o něco více než v roce
loňském. Připravili jsme pro ně naučnou před-
nášku o chovu a ošetřování zvířat, expozice
všech druhů zvířat chovaných našimi členy, kde
nechyběli vedle králíků, slepiček či holubů nád-
herní papoušci, krocani, kozička, ba dokonce
nutrie a párek roztomilých fretek. Poté byla pro
děti připravena sportovně soutěžní trať o 11 dis-
ciplínách, jako byla střelba z luku, kuše, jízda na
koni, běh překážkovou drahou, hod na cíl a jiné,
mnohdy zábavné sporty. Naši malí „Vážaňáčci“
si pochutnávali také na párcích v rohlíku, čajíčku
a každý účastník obdržel balíček dobrot za ši-
kovnost. Nechyběla ani tombola pro děti o třech
hlavních cenách. Akce se povedla na jedničku
a věříme, že některé ze zúčastněných dětí pro-
jeví zájem o chov nějakého druhu zvířeny, se
kterou mu rádi do začátku pomůžeme. 

V letošním roce jsme také na výroční schůzi
konané koncem ledna přijali nadějného mla-
dého chovatele Vojtěcha Friedla, což je pozi-
tivní událost vzhledem k tomu, že za několik
posledních let se nedařilo mládežnickou zá-
kladní obnovovat. 

Závěrem chci opět poděkovat nejen všem
členům naší ZO za výbornou reprezentaci na
všech výstavách a jejich práci při brigádnických
činnostech, ale také všem našim příznivcům
a příznivkyním a Obecnímu úřadu Vážany nad
Litavou, bez jejichž pomoci by se nám stěží da-
řilo tak náročné akce, které připravujeme, zor-
ganizovat ke vší spokojenosti široké veřejnosti. 

Děkuji a přeji krásné jarní dny. 
Za výbor ZO ČSCH Vážany nad Litavou

jednatel Pavel Piše ml.

Rakovnický kotrlák červený
sedlatý 96 bodů. Šampion
ČR – chovatel Pavel Piše ml.
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Ceny jsou bez DPH,
obec není plátcem
DPH. Platba: převo-
dem nebo osobně na
základě vystavené
faktury Obci Vážany
nad Litavou. Objed-
návky 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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NABÍDKA INZERCE – nabízíme možnost inzerce podnikatelům i fyzickým osobám. 

Velikost inzerátu Rozměr Černobíle Barevně

A5 – půl strany 180x133 mm 500 Kč 1000 Kč

A6 – čtvrt strany 88x133 mm 400 Kč 800 Kč

A7 – osmina strany 88x65 mm 250 Kč 500 Kč

A8 – šestnáctina str. 42x65 mm 150 Kč 300 Kč

Otevírací doby hospod 
a smíšeného zboží
POHOSTINSTVÍ (dolní hospoda) – Karel Schoř
Otevírací doba:
Pondělí až čtvrtek: 16.00–22.00 hod
Pátek: 16.00–24.00 hod
Sobota: 14.00–24.00 hod
Neděle: 14.00–22.00 hod

POHOSTINSTVÍ (horní hospoda) –
Sabina Hrabovská
Otevírací doba:
Pondělí: 18.00–22.00 hod
Úterý až čtvrtek: 16.00–22.00 hod
Pátek: 16.00–01.00 hod
Sobota: 15.00–01.00 hod
Neděle: 15.00–22.00 hod 

OBCHOD SMÍŠENÉ ZBOŽÍ – Jan Kundera
Otevírací doba:
Pondělí až pátek: 6.30–11.00 hod

14.30–17.00 hod
Sobota: 6.30–10.00 hod

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ – Jana Lopatková
Otevírací doba:
Pondělí až pátek: 6.30–12.00 hod

14.00–17.00 hod
Sobota: 6.30–10.00 hod
Neděle: 8.00–10.00 hod

KADEŘNICTVÍ
ve Vážanech nad Litavou
č. p. 230 (v ulici u hřiště)

nabízí následující služby:
• stříhání dámské, pánské i dětské

• barvení barvami Dusy či přelivy

• melírování a kombinované barvení

• trvalou, vodovou i foukanou

• účesy pro různé příležitosti

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


