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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou
další číslo Vážanského
hlásku, ve kterém najdete
informace a komentáře
k dění na obci od konce
května do počátku prosince 2016. Ve svém
článku – slovu starosty, se
zaměřím na stále aktuální
Ing. Václav Matyáš
témata, která budu, stejně
jako v minulém čísle hlásku kategorizovat:

Strategie a plány rozvoje obce
1. Změna územního plánu obce (ÚPO):
Konečně můžeme s radostí prohlásit, že jsme
ve finále celého procesu a příští zasedání zastupi-

telstva obce bude moci (dne 14. 12. 2016) schválit
„Změnu č. 4, ÚPO Vážany n. Lit.“. Po téměř 1,5
roku čekání na změnu se bude moci rozeběhnout
proces bytové výstavby na pozemku parc.
č. 1033/1, v lokalitě za hřbitovem.
Obec již vysoutěžila projekční kancelář, která
pracuje na projektu pro výstavbu inženýrských
sítí, jež jsou nedílnou součástí pro následnou
realizaci bytové výstavby.
Na 12. ZZO (21. 9. 2016) schválilo zastupitelstvo
obce prodejní cenu stavebních parcel ve výši
1.350 Kč/m2. V současné době probíhají práce na
vytvoření smluvní dokumentace, potřebné při prodeji stavebních parcel stavebníkům. Po vyhotovení
smluvní dokumentace a rozparcelování pozemku
parc. č. 1033/1, vydá obec záměr o prodeji těchto
parcel. Současně s výše uvedenými kroky bude
probíhat výstavba inženýrských sítí, aby stavebníci

mohli začít realizovat svoje plány již v podzimním
období r. 2017.
2. Vylepšení občanské vybavenosti a vzhledu
obce:
Po vybudování Oranžového hřiště v r. 2015 a rekonstrukci přední části hasičky jsme se letos soustředili na modernizaci dětského hřiště (z dotací
JMK ve výši 175 tis. Kč) a na další etapu rekonstrukce hasičky (z dotací JMK ve výši 400 tis. Kč),
v zadním traktu budovy OÚ, kde bude vybudována výcviková místnost, mající za cíl zejména
poskytnutí prostoru pro práci s mládežnickým oddílem malých hasičů.
Obec letos rovněž zainvestovala přiměřenou finanční částku na opravu a vybudování místní
komunikace, vedoucí okolo naší Mateřské školy,
a to nejen s cílem získání dotací na opravu značně
poškozené komunikace před vchodem MŠ, ale 왘
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i z důvodů bezpečnostních a estetických, neboť
původní povrch komunikace byl nestabilní, blátivý a s nebezpečným provozem.
Ucelený vzhled obce doplnila oprava vstupního oblouku, hřbitovní zdi a zrestaurování
sochy sv. Jana Nepomuckého (realizováno
z dotací ORP ve výši 75 tis. Kč).
Samozřejmě, že s výše uvedenými opravami
a rekonstrukcemi, jsou na obci souběžně prováděny další menší i větší akce (oprava havárií,
poničeného křížku na Hrušky, oprava dlažby
před budovou OÚ, vybudování hracího prostoru ve dvoře MŠ – mokrá varianta vycházek, opravy částí chodníků a komunikací
v obci a mnoho dalších), které zvládáme většinou svépomocí, s pracovníky z obecní pracovní
skupiny, případně subdodavatelsky.
Tyto kroky jsou, dle občanských ohlasů,
vnímány s uspokojením a další obdobné budování v obci bude, doufejme, rovněž přijímáno kladně.
3. Modernizace mateřské školy:
MŠ dala do provozu před zahájením letošního školního roku svoje nové webové
stránky, které oceňují zejména rodiče dětí, jelikož se z nich dozvídají potřebné informace,
na něž si pohodlně a rychle dosáhnou ze svých
notebooků či mobilních telefonů.
Budova MŠ byla osazena dalšími okny
(v místnostech knihovny a kabinetu) a pro nadcházející období počítáme se zabudováním dalších nových oken v místnosti ředitelny a na
chodbách a WC v přízemí a v 1. patře budovy.
Plánujeme rovněž rozšíření hrací plochy na
dvoře MŠ a dovybavení dětského hřiště novými
hracími prvky, jakož i dokoupení polikarpové
stavebnice.
4. Výstavba bytů pro sociálně slabší občany:
Stále se držíme strategie na získání dotace
na kompletní rekonstrukci budovy, byť podmínky, které musí být splněny, jsou velice přísné. V r. 2017 opět prověříme možnosti na získání dotace a dle získaných informací budeme
konat.
V zimním období provede pracovní skupina
obce vyklizení horního patra sociálky a započne
s malými stavebními úpravami.
5. Revitalizace veřejné zeleně:
I letos postupně ozdravujeme plochy v intravilánu obce, kdy byla obnovena travní plocha
mezi RD pana J. Chudáčka a manželů Zborovských. Zaměřili jsme se ale ve finále zejména na
extravilán, kde vznikly dvě zcela nové travnaté
plochy o celkovém rozměru přes 5,5 tis. m2, navíc osázené 150 ks různými druhy stromů.
Následně se na jaře r. 2017 vrátíme zpět do
intravilánu obce na obnovu trávníku a stromů
u hřbitovní zdi (u hlavní silnice), u lípy nad
dolní hospodou a zaměříme se na prostor před
MŠ (osazení plazivými rostlinami, záhony
u MŠ, osazení pomalu rostoucími stromy a založení trávníku).
6. Péče o kulturní památky:
Péči o památky v obci dokladuje zejména
ukončená restaurace sochy sv. Jana Nepomuckého, oprava vstupní brány, oprava a nátěr
hřbitovní zdi, oprava křížku u silnice na Hrušky a zachránění opony z dolní hospody,
která bude na státní náklady restaurována
a následně vystavena v Moravském zemském
muzeu. Ohlasy na opravy výše uvedených pa-

mátek a cenností v obci jsou již nyní hmatatelné, a to jednak pochvalnými výroky účastníků na proběhnuvší akci SIS 2016, ale zejména
uznáním náhodných návštěvníků naší obce,
kteří porovnávají naši obec s ostatními, které
navštěvují, kdy jejich slova jsou většinou slova
uznání, jak obec pečuje o svůj vzhled a údržbu
památek.
Na příští rok plánujeme opravu boží muky
a částečnou obnovu místního památníku padlých ve světových válkách minulého století.
7. Tradice – jejich zachování a obnovování:
Stejně, jak v loňském roce, kdy bylo konáno
celkem 53 různých sportovních, společenských
a kulturních akcí, jsme letos už na stejném čísle,
a to máme ještě celý měsíc prosinec před sebou.
Předpokládám, že letos budeme atakovat početní hranici 60 pořádaných akcí v jednom
roce. Zde se ukazuje, jak zřejmé jsou aktivity
místních spolků, organizací a jednotlivců, které
obec při pořádání akcí pro naše občany vždy
ráda podpoří.
Významnou akcí tohoto roku byly tradiční Bartolomějské hody, tentokrát za aktivní účasti „ženáčů a krojované chasy“ a ve vskutku zajímavém
pojetí, které nám zachovalo dávnou tradici naší
obce. Součástí hodů bylo i slavnostní otevření
a posvěcení nově rekonstruované hasičky
a společný průvod stárků, krojované chasy,
společně s hasiči ve slavnostních uniformách,
do místního kostela na odpolední bohoslužbu.
V letošním roce se odehrálo mnoho dalších
akcí, kdy namátkou uvedu – turnaje ve fotbale
a nohejbale, rybářské závody, westernové závody, vozatajské hry, soutěž ve vaření kotlíkových gulášů, velký dětský den, drakiáda,
výšlapy do okolí a mnoho dalších, které se stávají již novodobou tradicí a přilákají vždy velký
počet návštěvníků, občanů a dětí, které dění
v obci zajímá.
8. Rekonstrukce hasičky, budovy OÚ, kulturního domu, obchodu a školy:
Jak uvádím již výše, tak slavnostní otevření
rekonstruované hasičky již proběhlo o hodové
neděli, ale práce na hasičce ještě nekončí, přesouvají se jen do zadního traktu budovy OÚ,
kde probíhá další etapa rekonstrukce a budování výcvikové místnosti pro mládež.
Budova OÚ bude v příštím roce vybavena
ještě novými okny v zasedací místnosti, čímž
bude rekonstrukce ukončena a my se budeme
v letech 2017–2020 směrovat na opravu MŠ, obchodu a kulturního domu.
Jistě je v obci ještě mnoho dalších objektů,
které vyžadují opravný zásah, ale to uvidíme

až po skončení prodeje parcel, určených k výstavbě RD, kolik nám zůstane finančních prostředků a zda začneme s dalšími opravami obecního majetku.
9. Stavba – SKLÁDKA ve Vážanech nad Litavou:
Od května 2016, kdy jsem psal o aktuálním
stavu na skládce, se událo mnoho zásadních
věcí, které jsou již nyní viditelné.
Přes nadstandardní provoz NA, směřující ke
skládce během letošního léta, kdy jsme monitoringem zjišťovali 80–100 projíždějících nákladních souprav denně, se díky našemu trestnímu oznámení a vyšetřováním PČR dosáhlo
snížení provozu na 15–20 souprav denně, kdy
na skládku naváží suť a zeminu už jen spolek
sám, přičemž ostatní dopravci, po policejním
ataku, tuto lokalitu postupně opouštějí.
Nedá se zatím hovořit o vítězství, ale máme
k němu dobře nakročeno!
Informační embargo mi zatím brání popisovat stejně jak v minulých číslech Vážanského
hlásku detailně, co se odehrálo každý měsíc od
května 2016 doposud, proto se zde v náznaku
zmíním jen o třech důležitých aspektech, které
pomáhají zatím jen omezit, ale následně pevně
doufám, že i zastaví navážení sutí na černou
skládku.
I. Trestní oznámení, podané obcí: Kroky,
které byly učiněny a dále činěny budou, jdou
v tomto pořadí: Vyšetřování – získávání důkazů – klasifikace nebezpečnosti skládky – zjištěné trestné činy – vstup státního zástupce do
případu – soud s předběžným opatřením…
II. Hromadná žaloba, podaná obcí a majiteli poškozených pozemků: Tento prvek naší
obrany není tak progresivní, jako je výše zmiňované podané trestní oznámení a jeho výsledky, ale z pohledu časovosti dobře podpoří
celou naši strategii.
III. Realizace plánu společných zařízení:
Jedná se o prosazování přírodních a stavebních
prvků na účelových komunikacích a příjezdových cestách tak, aby došlo k postupnému odstranění černých staveb a polní cesty se dostaly
do původních dimenzí, pro něž jsou určeny.
Závěrem mého slova mi dovolte přání krásného prožití letošních Vánoc a konce roku 2016,
s akcentem na šťastný vstup do nového roku
2017, podpořený pevným zdravím, optimismem
a láskou ke svým bližním a spoluobčanům, naší
krásné obce, Vážan nad Litavou.
Těším se na další spolupráci v roce 2017.
Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Výbor pro ŽP informuje občany
V roce 2016 výbor pro životní prostředí
ve složení Ing. Jaroslav Řezáč, Miroslav
Žampach a Viktor Zachoval, řešil celkem
9 žádostí o povolení kácení stromů mimo
les podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. V sedmi případech došlo k povolení
kácení stromů a ve dvou případech byla žádost zamítnuta. Celkem bylo povoleno pokácet 24 stromů. Za pokácené stromy byla
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uložena náhradní výsadby v celkovém počtu
50 stromů. Výbor neřešil žádnou černou
skládku.
V tomto roce bylo vysázeno v obci mnoho
nových stromů. O akci výsadba stromů si dočtete na jiném místě Vážanského hlásku.
Výbor pro ŽP přeje všem občanům veselé
Vánoce a šťastný nový rok 2017.
Ing. Jaroslav Řezáč,
předseda výboru pro ŽP
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany
nad Litavou, č. 11/2016, ze dne 22. 6. 2016

ZO schvaluje:
- účetní závěrku obce Vážany nad Litavou, za r. 2015, v plném
rozsahu.
- závěrečný účet obce a souhlasí s celoročním hospodařením
obce za r. 2015, a to s výhradou.
- podpis smlouvy o zřízení věcného břemene, č.:
1030031017 - dílo NN – Pišová.
- podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, ve výši 200 tis. Kč,
z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 037451/16/OKH na
rekonstrukci a rozšíření výcvikové místnosti hasičky a jejího
zázemí.
- podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, ve výši 175 tis. Kč,
z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 035851/16/OKH na
rekonstrukci a dovybavení dětského hřiště s osvětlením.
- dodatečně smlouvu o dotaci ze dne 1. 4. 2016 mezi Obcí
Vážany nad Litavou a TJ Vážany.
- dodatečně smlouvu ze dne 1. 6. 2016 mezi Obcí Vážany
nad Litavou a SDH Vážany nad Litavou.
- smlouvu o dotaci ze dne 1. 7. 2016 mezi Obcí Vážany nad
Litavou a Římskokatolickou farností Vážany nad Litavou.
- výše uzavřené darovací smlouvy v mezi Obcí Vážany nad
Litavou a Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, Sleťáky, paní Sabinou Hrabovskou, Českým zahrádkářským svazem Vážany nad Litavou, SDH Vážany nad
Litavou, Rybářským spolkem Vážany nad Litavou, RANCHEM Litavou a Nohejbalisty Vážany nad Litavou.
- proces, jímž se budou poskytovat dotace subjektům v Obci
Vážany nad Litavou, a to tak, že výplaty finančních příspěvků do výše 20.000,- Kč, budou realizovány tzv. darovacími smlouvami, které bude se subjekty za obec uzavírat
starosta obce.
- schvaluje darovací smlouvu pozemků p. č. 10/5
a p. č. 2110 od KÚ JMK
- prodej opotřebené trampolíny zájemci s vyšší nabídkou, tj.
rodině Stříbrných.
- poskytnutí finanční částky ve výši 40.000,- Kč, pro MŠ
v obci Vážany nad Litavou, pro dovybavení vzdělávací místnosti č. 1 v budově školy.
- finanční podporu pro Centrum denních služeb Diecézní
charity Brno, oblastní charita Hodonín formou daru ve výši
5.000,- Kč.
- opravu místní komunikace pod MŠ, v úseku od pomníku
k hraně poslední zahrady, před místní komunikací, stáčející
se ke krajské komunikaci směr Slavkov u Brna.
ZO bere na vědomí:
- jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům
výborů vedení evidence případů do obdržené archivační
složky.
- aktuální informaci o postupu Změny č. 4 ÚPO Vážany nad
Litavou, dle které bude vypracována projektová studie bytové zástavby, proběhne veřejné projednání a následně
v dalších zasedáních zastupitelstva obce budou zastupitelé
jednat o podmínkách prodeje pozemků.
- informaci o prověřování získání dotace k výstavbě chodníků.
- aktuální informaci ke skládce v katastru obce Vážany nad
Litavou.
ZO pověřuje:
- starostu obce zadáním vypracování znaleckého posudku
– ocenění nemovitosti p. č. 588/3 o výměře 80 m². Kupující
(Ivana Masaříková, bytem: Okrouhlá 19, 625 00 Brno) platí
náklady za odhad.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany
nad Litavou, č 12/2015 ze dne 21. 9. 2016

ZO schvaluje:
- zařazení nového bodu „Schválení dodavatele projektové
dokumentace s přísl. na IS k RD za hřbitovem“ do programu
jednání.
- změnu obdarovaného subjektu, který byl schválen na 11.
ZZO, dne 22. 6. 2016, v bodě programu č. 11.1 tak, že dar
je poskytnut panu Petru Hégrovi a ne SDH Vážany n. Lit.,
jak bylo původně schváleno.

- rozpočtové opatření č. 4/2016 ze dne 30. 6. 2016, kde se
celkový rozpočet obce zvyšuje v příjmech a ve výdajích
o 1.100,- Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi příjmy
a výdaji činí 0,- Kč.
- rozpočtové opatření č. 5/2016 ze dne 31. 7. 2016, kde se
celkový rozpočet obce zvyšuje v příjmech a ve výdajích
o 1.341.100,- Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi příjmy
a výdaji činí 0,- Kč.
- rozpočtové opatření č. 6/2016 ze dne 31. 8. 2016, kde se
celkový rozpočet obce zvyšuje v příjmech a ve výdajích
o 31.200,- Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi příjmy
a výdaji činí 0,- Kč.
- podpis Smlouvy o poskytnutí dotace č. 039626/16/OKH, ve
výši 200 tis. Kč, z rozpočtu Jihomoravského kraje na rekonstrukci a rozšíření výcvikové místnosti SDH a jejího zázemí.
- variantu pro výstavbu RD v lokalitě za hřbitovem v provedení samostatně stojících domů po obou stranách MK. MK
bude řešena formou obytné zóny.
- proces prodeje stavebních parcel, případně právo provedení
stavby tak, že bude proveden na základě výhradní aktivity
obce, ve spolupráci s advokátní kanceláří. Prodej nebude
realizován přes developerské subjekty.
- cenu za 1m² zasíťovaných pozemků určených k výstavbě
v hodnotě 1.350,- Kč.
- podání žádosti na Pozemkový úřad na projekt a následnou
realizace větrolamu na pozemcích parc. č. 1452 a 2107,
vč. přičlenění znovuobnovení propustku k tomuto projektu.
Tímto krokem rozšiřuje obec již započaté realizace pozemkových úprav, kterými jsou a) obnova travního pásu
s výsadbou ovocných stromů v Nálohu na pozemku parc.
č. 2142 a b) obnova travního pásu s výsadbou okrasných
stromů na mezi, vedoucí podél polní cesty na Slavkov, na
pozemcích parc. č. 1253 a 1268/1.
- záměr obce odkoupení majetku v areálu býv. JZD – kolna
a plochy a pověřuje starostu k vyjednání cenových podmínek.
- Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu č. 1/2016.
- žádost pana Borise Hanouska o prodloužení pronájmu obecního pozemku parc. č. 2131, za stejnou cenu na dobu 5 let.
- žádost TJ Vážany nad Litavou o dotaci na zavlažovací zařízení hřiště ve výši 75.000,- Kč.

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 1648 a 2108.
- vyvěšení záměru obce o pronájem pozemku parc.
č. 1268/1.
- na základě výběrového řízení dodavatele: Modrý Projekt
s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, IČ: 04223721,
na zakázku vypracování projektové dokumentace s příslušenstvím na IS k RD v obci – výstavba za hřbitovem.
- zakoupení 150 ks kompostérů do obce, s následným pronájmem občanům.
ZO neschvaluje:
- žádost o umístění stavby na pozemku parc. č. 1163 a souhlasí s naplánováním realizace další změny územního
plánu obce, přičemž podmiňuje toto schválení tím, že společnost JUKO Petfood, s.r.o., dle vlastního vyjádření v žádosti, vybuduje na svoje náklady chodníky okolo výše uvedeného pozemku, dle již obcí zpracované projekční
dokumentace a dále uhradí veškeré náklady, spojené se
další změnou ÚPO Vážany n. Lit.
- žádost Ing. Dušana Hradila o vydání kladného vyjádření
k terénním úpravám na pozemku, parc. č. 1746.
ZO bere na vědomí:
- termín veřejného projednání Změny č. 4 - ÚPO, který stanovil pořizovatel na den 20. 10. 2016.
- žádost o kácení stromů na pozemku parc. č. 1746 a ponechává na starostovi obce, po obdržení podkladů od předsedy výboru pro ŽP, její vyřízení.
- jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům
výborů vedení evidence případů do obdržené archivační
složky.
- realizaci ankety.
- rozhodnutí č. 164/2016 o dodatečném povolení stavby –
informační tabule.
- vytýčení pozemku parc. č. 2142 a následnou výsadbu 60ti ovocných stromů.
- podniknuté kroky ve věci opatrovnictví pana Jiřího Šubrta
a pověřuje starostu, aby realizoval další kroky v daném
případě.

Obecně závazná vyhláška obce
Vážany nad Litavou č. 1/2016
o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Vážany nad Litavou
se na svém zasedání dne 21. 9. 2016 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst.
6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je
stanovení výjimečných případů, při nichž se
doba nočního klidu nevymezuje.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.
do 6. hodiny.
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Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž
se doba nočního klidu nevymezuje.
1. Doba nočního klidu se nevymezuje:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;
b) v době konání těchto tradičních slavností: Obecní ples, Myslivecký ples,
Zahrádkářský ples, Masopust, Košt slivovice, oslavy Velikonoc, Pálení čarodějnic, Kovbojské dny, Soutěž družstev
ve vaření kotlíkových gulášů, Rybářské
závody, Turnaje v kopané a nohejbale,
Letní noc a Bartolomějské hody.
2. Informace o konkrétním termínu konání
akcí uvedených v odst. 1 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním
úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů
před datem konání.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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Činnost a výsledky práce obecních zaměstnanců
a osob pracujících na VPP
hrádky, dosázení a úprava stromů, příprava
obce na pořádání SIS

Stručný přehled činností, na kterých se podílí
pracovní skupina pod naší obcí, mimo stálých
činností:
- úklid odpadkových košů (týdně – pondělí)
- úklid u všech kontejnerů v obci (týdně – pondělky a čtvrtky)
- úklid Oranžového hřiště (2x měs. – čtvrtek)
- úklid na hřbitově (týdně – pátek)
- čištění naplavenin bláta a plevele – silniční
obrubníky po celé obci (průběžně)

10/2016
- sečení polní cesty na Kobeřice, kácení suchých
stromů – fotbalové hřiště, úklid dřeva, položení obrubníků v uličce za dol. hospodou, nátěr obecních pump u studní, zjištění funkčnosti pump
- postavení plotu u fotbalového hřiště

6/2016
- čištění naplavenin bláta a plevele – silniční
obrubníky po celé obci, sečení a úklidy trávy,
nově zbudovaný ostrůvek u hlavní komunikace na Hrušky, vybudování chodníku pro kočárky na dětském hřišti, instalace nové informační tabule, osazení koberce pod lanovkou
na dětském hřišti, oprava lemu u můstku na
lanovce, úklid zeminy, porovnání a zasetí
trávy, odstranění starého sloupu el. vedení na
ulici u hřiště
7/2016
- sečení a úklid trávy, oprava dlažby a chodníku
před OÚ, odvoz velkoobjemového odpadu,
úklid sutí a zeminy po pokládce NN a VO, vyčištění kanálu na komunikaci pod MŠ, příprava na opravu povrchu komunikace, dokončení úpravy u Oranžového hřiště
8/2016
- vyčištění kanálů po obci, sečení a úklid posečené trávy, zabetonování základu pod křížkem
za mlýnem, zapravení oken a dveří v budově

MŠ, vybourání a osazení nových dveří na sociálce a na OÚ, komplexní úklid obce před
hody, pořezání dřeva a úklid v obecním
skladu, č. p. 20
9/2016
- sečení trávy – ČOV, polní cesty, odvoz kovošrotu a velkoobjemového odpadu, rekonstrukce
skladu na zeleninu v MŠ, drobné úpravy na
dvoře MŠ – zabezpečení a zamezení vstupu
na dolní část dvora, osazení hranic betonovými sádníky v extravilánu obce – Náloh a Za-

11/2016
- dosázení nových a uschlých stromů našich
dětí, doplnění úvazků a chrániček zasázených
stromů, pokládka lina v MŠ, úklid plochy před
MŠ – pletí plevelů a porytí záhonků, úklid listí
v obci, vyvážení plných vaků s listím po obci,
sečení trávy u lípy – zimní seč, vysečení chodníkového pásu nad garážemi před sociálkou,
postavení plotu u fotbalového hřiště, postavení
a ozdobení vánočního stromu, příprava na večerní akci na 1. 12., posezonní prohlídky
a údržba nářadí a strojů, dokoupení vybavení
na zimní období
Plány na 1. pololetí 2017
- zimní údržba komunikací, stavební činnost
na sociálce, prořezy stromů, opravy budovy
OÚ, opravy budovy MŠ – zejm. osazení a zapravení oken, opravy chodníků, položení
chodníku z dlažby z dětského hřiště u Oranžového hřiště a mnohé další akce, s akcentem
na pěkný vzhled obce, pořádek a čistotu všech
prostranství v obci.
Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Výbor pro kulturu a školství a obecní knihovna
Chceme, aby v budoucnosti byly naše akce
uskutečňovány především ve spolupráci s jinými organizacemi v naší obci, protože tím se
nám zvětší možnosti zkvalitnit a obohatit jednotlivé akce. V letošním roce máme výborné
zkušenosti především ze spolupráce se Sleťáky, knihovnou a TJ. Chceme se věnovat

i spolupráci s knihovnami v Hostěrádkách-Rešov a ve Slavkově nebo spolupráci se seniory
z Rousínova. Naše Tvoření v knihovně už
v roce 2017 vstoupí do třetího ročníku. Práce
se nám daří díky podpoře rodičů a spolupráci
s paní knihovnicí a MŠ. Do konce letošního
roku bychom rádi zorganizovali „Přednášku

o první pomoci“ a v úterý 20. 12. 2016 v odpoledních hodinách se zúčastníme komentované
prohlídky Kleinova paláce v Brně. Pozvánky
na tyto akce budou zveřejněny obvyklým způsobem.
Díky zlepšujícím se podmínkám v obecní
knihovně, budeme moci v následujícím období
připravit pro čtenáře i ostatní občany kulturní
akce, besedy a přednášky menšího rozsahu.
Kapacita knihovny na tyto akce je do 20 účastníků.
Za výbor kultury a školství i za knihovnu děkujeme za přízeň a podporu v letošním roce
a do roku 2017 přejeme všem hodně zdraví,
štěstí a volného času na čtení a kulturní dění
v obci.
Ludmila Pilátová a Alena Zobačová
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Školní rok 2016/2017 v naší školce
najdou nějaké finance a třída se dokončí v celé
Již druhým rokem máme v naší mateřské
její šíři.
škole otevřenu druhou třídu „Kuřátek“, ve které
je zapsáno 19 dětí ve věku od 2,5 do 4 let. Ve
Změna nastala rovněž v personálním obtřídě „Motýlků a Berušek“ je 20 dětí ve věku
sazení pedagogického sboru. Do třídy mlad4–6 let. Děti v mateřské škole se vzdělávají
ších dětí nastoupila paní učitelka Zdeňka
podle ŠVP „Jaro, léto, podzim, zima, ve
školce je vždycky prima.“, který splňuje
požadavky Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání.
Na základě doporučení ČŠI jsme v letošním školním roce upravili podmínky
vzdělávání nejmladších dětí, které byly
shledány jako méně vyhovující. Zastupitelé obce odsouhlasili částku 40 tisíc
korun na zakoupení nového, vyhovujícího vybavení třídy nejmenších dětí.
Oslovena byla firma „Školex“, která se
tímto vybavením zabývá a nabídla fiMalá ukázka tﬁídy Kuﬁátek
nančně přijatelnou variantu. Třída „Kuřátek“ tedy dostala novou podobu, která
se dětem velmi líbí a věříme, že se v ní i dobře
Chudárková, která se aktivně zapojila do dění
cítí. Je třeba touto cestou poděkovat zastupitev MŠ.
lům obce a panu starostovi za jejich vstřícný
Spolupracujeme rovněž s OÚ ve Vážanech,
přístup a doufat, že se určitě v příštím roce opět
jak při zajišťování vystoupení dětí na „Vítání“

nejmenších občánků do života, tak i při organizaci „Mikulášské nadílky a Rozsvěcení vánočního stromku“. Každým rokem připravujeme dětem nepřeberné množství kulturních
a společenských akcí (divadla, výlety, koncerty, atd.).
V letošním školním roce jsme již několikrát navštívili kamarády v MŠ Hrušky, kam jezdíme na hodnotná hudební i divadelní vystoupení. Do
Slavkova jsme zajeli na výstavu ovoce
a zeleniny. Naši mateřskou školu potěšil se svým programem i „Klaun“,
který se svými kamarády zvířátky
předvedl velmi pěkné vystoupení.
Naším přáním je vytvořit dětem pohodové, inspirující a příjemné prostředí,
které je bude přijatelným způsobem posouvat v jejich vývoji kupředu a kam se
budou rády vracet.
V dalších měsících nás čeká ještě spousta
dalších společných akcí a velké množství zážitků.
Stanislava Babušíková, ředitelka MŠ

Taneční a pohybový kroužek v naší školce
Již v loňském školním roce jsme navázali
spolupráci s brněnskou agenturou RYTMIK,

která zajišťovala pro naše děti velmi hodnotné
a jak se ukázalo i přínosné využití volného času,

v podobě seznámení se s cizím jazykem (angličtinou) a pohybově – tanečním kroužkem,
který navštěvovala především naše děvčátka.
V této spolupráci jsme chtěli pokračovat i nadále a tentokráte jsme na přání rodičů zařadili
do nabídky i nově vznikající kroužek, který by
uspokojil i chlapce, a to kroužek mladého technika. Po předchozích zkušenostech jsme očekávali, že zájem o tyto aktivity bude dostatečný
k naplnění kapacity, potřebného počtu zájemců
k fungování jednotlivých kroužků.
Bohužel naplněn byl pouze kroužek pohybově-taneční. Ostatní dva nemohly být realizovány pro nízký počet zájemců. V následujících
letech budeme s touto agenturou i nadále udržovat kontakt a budeme věřit, že se zájem ze
strany rodičů v příštích letech zvýší a my budeme moci děti uspokojit alespoň co se týká
kroužku angličtina v pohybu, který si děti v loňském školním roce rovněž velice oblíbily a který
dětem přijatelnou formou poskytl seznámení
s cizím jazykem.

působení za uplynulý rok. Takřka každý měsíc
jsme byli někde vidět. Začalo to v lednu „Posezením u kávy“, kde jsme byli spolupořadatelé,
v únoru následovala naše akce Ostatky. V březnu jsme vynesli „Morenu“, v dubnu pomáhali
uklízet Česko, vyšlápli jsme si na Urbánek
a Lutršték a ještě jsme stihli spolupořádat zájezd do Věžek. V květnu jsme vařili kotlíkový
guláš. Cenu jsme sice nezískali, ale náš gulášek
byl první snězený. V červnu jsme si dali pauzu,
abychom se nadechli před červencovou akcí.
Byla to „Letní noc“, kde se soutěžilo o nejlepší
pomazánku. O týden později už jsme stanovali

s dětmi a jejich rodiči v cihelně. V srpnu si
naši členové užívali tradiční Hody každý po
svém. V září jsme měli plánovanou besedu se
Zdeňkem Junákem, ale beseda se uskutečnila
až v říjnu. Dva týdny před touto akcí, jsme si
vyšlápli na „NA SLEPICI“. V měsíci listopadu
jsme spolupořádali lampionový průvod, snídali jsme na zámečku a v prosinci bude tradiční akce Okolo Vážan cestička.
Děkujeme všem, kteří se našich akcí zúčastňují a společně pomáhají vytvořit jejich příjemnou atmosféru. Za všechny současné členy
zdraví
Stanislava Halamková

Sleťácká činnost
Vážení spoluobčané, dovolte, abych zde na
tomto místě, představila volné sdružení, které
si říká „Sleťáci“ a zároveň shrnula jeho činnost
za minulý rok.
Vznikl jsme v roce 2012 při příležitosti
150. výročí založení Sokola a Všesokolského
sletu v Praze – odtud náš název – „Sleťáci“. Od
té doby jsme cvičili na Sokolských slavnostech
opět v Praze, Brně, Plzni, Roudnici nad Labem,
Vyškově, Újezdě a v neposlední řadě i doma ve
Vážanech nad Litavou.
Ale nejenom cvičením se zabýváme, a tak
mi dovolte, abych provedla rekapitulaci našeho
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Soutěž družstev ve vaření
kotlíkových gulášů 2016
Dne 28. 5. 2016 se konala soutěž družstev ve
vaření kotlíkovývh gulášů.
Letošní ročník se obzvláště vydařil. o čemž
svědčí nejen počet soutěžících družstev (bylo
jich celkem 6), ale zejména počet návštěvníků,
který atakoval hranici 150 příchozích.
Jak bylo proklamováno, byl pro děti připraven skákací hrad, pro dospělé bohaté občerstvení a báječně připravené guláše…
Výsledky soutěže jsou ke zhlédnutí zde:
Odborná porota ohodnotila:
1. Vítěz: KAROJU-CUP 2016 (K. Schoř–R. Janšta–J. Bělouch) 80 b

Ranch Litava –
westernová soutěž 2016

2. SDH Vážany 72 b
3. Šroťáci 68 b
4. Chovatelé 65 b
5. Beach - Boys 62 b
6. Sleťáci 60 b
Divácká porota určila:
1. Vítěz: Šroťáci (V. Šimoník–M. Kočovský)
54 b
2. Karoju-Cup 2016 50 b
3. SDH Vážany 48 b
4. Sleťáci 34 b
5. Beach - Boys 33 b
6. Chovatelé 30 b

V sobotu 28. 5. 2016 se konal nad obcí, pod
dolním poldrem, již 10. ročník jezdecké soutěže o „Vážanskou flašku“.
Hlavní pořadatel, pan Pavel Uhlíř, zajistil
opět dostatek soutěžících, kteří se předvedli
hned v několika zajímavých a líbivých jezdeckých disciplínách. Velice pozitivní je ten
fakt, že se rok od roku navyšuje počet mladých soutěžících, kteří mají k jezdeckému
sportu ten správný a krásný vztah.
A že se bylo na co „koukat“ dokládá níže
přiložený výčet výsledků celé soutěže.
Celkové výsledky soutěže:
Absolutní vítěz: 1. L. Kratochvíl (přezdívaný Paprčák) s koněm Esex, ze stáje Hubbi
Kelly
Druhé místo: 2. L. Jetelina (přezdívaný
Hamr) s koněm Hogen
Třetí místo: 3. M. Poloučková (přezdívaná
Monča) s koněm Bony, ze stáje Kloboučky
Soutěžící – mladší 15 let:
První místo: Michal Blažej (14 let) s koněm
Jane, ze stáje Podluží Mor. n. Ves
Druhé místo: Adriana Kratochvílová (9let)
s koněm Sargo, ze stáje JK Dantte
Třetí místo: Aneta Lipenská (12 let) s koněm Port, ze stáje Ranch Valkýra

Rybářské závody
Rybářský spolek Vážany nad Litavou pořádal
v sobotu, 11. 6. 2016, tradiční „Rybářské závody“. Bližší informaci o výsledcích, soutěžících
a celém dění přináší pan Mir. Žampach – hlavní
organizátor akce:
Zase uplynul rok a vážanští rybáři uspořádali
tradiční rybářské závody, bůhví, kolikátý ročník.
Během týdne posekali trávu a připravili poldr
tak, že se o něm dá říci, že je to jedno z nejpříjemnějších míst v obci.
V sobotu brzy ráno dobrovolníci navozili
a postavili stánky, lavice, stoly, udírnu a výčep.
Pak se přivezly dobroty a pití a vše mohlo začít.
V 6.30 hodin proběhla prezentace závodníků
a v 7.00 hodin začaly samotné závody. Rybáři
měli vše dobře připravené a hlavně počasí bylo
přímo ideální. Chytalo se do pravého poledne.
Závodů se zúčastnilo 27 dospělých závodníků
a 6 dětí do 15 ti let. Chytilo se několik kaprů,
jeden amur, jeden candát a velké množství bělic
a malých kapříků. Po sečtení výsledků byli vyhlášeni ti nejlepší:
Kategorie DOSPĚLÍ:
1. Roman Jakubčík 423 bodů
2. Roman Krátký 356 bodů
3. Ladislav Odehnal 268 bodů
Kategorie DĚTI DO 15 LET:
Jiří Hložek 58 bodů

Kategorie NEJŠIKOVNĚJŠÍ RYBÁŘ:
Michal Višna (amur) 59 cm
Nejšikovnějšímu rybáři, Michalu Višnovi,
jsme titul opravdu přáli. Nikdy ještě nechytil
žádnou rybu, ani malou mřenku, s rybařením
začíná a teď se mu podařilo
s nezištnou pomocí Petra
Partyky ulovit největší rybu
celých závodů. A navíc
amura, což je na zdolání
poměrně náročná ryba.
Již během dne přicházely desítky lidí na cigárko
z udírny, pivo a sledovat
místní borce při rybářském
zápolení. Po vyhlášení vítězů proběhlo losování
tomboly a nutno říci, že
díky našim rybářům, obci
a několika štědrým sponzorům byly ve hře takové
zajímavosti, jako mobilní telefon, sušička
ovoce, aku-nůžky na trávu, plotové nůžky, vyžínač trávy, sady nářadí, dárkové koše, stylový
dort, několik lahví dobrého pití a spousta dalších věcných cen. Ještě jednou díky všem,
kteří přispěli.
Pak se sedělo, bavilo se a hodovalo do večerních hodin. Po vypití a snězení všeho, co bylo,
začal úklid a pozdě večer to na poldru vypadalo,
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jako by tam celý den nikdo ani nebyl. Věřím,
že všichni byli spokojeni z příjemně stráveného
dne a akce pro občany se opravdu povedla.
Za rybářský výbor děkuji všem rybářům
a hostům, kteří se přišli během dne na poldr
podívat, ještě jednou sponzorům a v neposlední
řadě hrstce dobrovolníků, kteří se o vše tak
dobře postarali.
Za rybáře Miroslav Žampach
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Poslední zvonění v MŠ
Ve čtvrtek 23. 6. 2016, proběhla na hřišti MŠ
velká akce – pasování předškoláků.
Na školní zahradě pobíhalo cca. 40 malých
námořníčků, kteří naštěstí nebyli zlí piráti, ale
hodní kamarádi, kteří se těšili až se z těch 12
největších a nejšikovnějších stanou řádně pasování školáčci.
A právě ty největší – předškoláky starosta
velkou pastelkou pasoval do řad školáků, předal
jim velkou čokoládovou medaili, svědčící o tom,
že jdou do 1. třídy základní školy a k tomu,
s přáním mnoha úspěchů ve studiu, společně
s místostarostou, přidal hodnotné praktické
dárky, vhodné pro použití ve škole.
Naši noví školáci jsou:
- Zborovská Barbora
- Puškáč David
- Pišová Aneta

- Čmelová Karolína
- Nový Adam
- Friedl Jakub
- Gottwald Mario
- Kargerová Barbora
- Krčová Kristýna
- Smejsíková Julie
- Běhal Ondřej
- Tůmová Ema
Všichni těmto dětem přejeme krásné a pohodové prázdniny a rodičům děkujeme za trpělivost, kterou jim následně věnují na začátku
a i v průběhu jejich studijní kariéry.
Na závěr vzkazuje paní ředitelka MŠ, aby
se děti neostýchaly a do MŠ se vracely na
krátké návštěvy, neboť se celému pedagogickému sboru bude po tak skvělé partě moc
a moc stýskat.

Posvěcení sochy
sv. J. Nepomuckého a kříže
V neděli 26. 6. 2016 proběhlo v místním kostele sv. Bartoloměje a na hřbitově, slavnostní
posvěcení restaurované sochy sv. Jana Nepomuckého a renovované hřbitovní brány, osazené opraveným křížem.
Pan farář provedl obojí posvěcení za přítomnosti zhruba čtyřicítky občanů naší obce a i dalších z okolních obcí.
Po krátkém proslovu starosty, který zdůraznil
skutečnost zachování odkazu našich předků
a naši povinnost se nejen duchovně, ale
i hmotně o tento odkaz postarat, se přítomní
odebrali do blízkého hostince, kde slavnostní
akce vrcholila malou přednáškou paní L. Pilátové, na téma historie kostela, hřbitova a zábavné povídání k osobě sv. J. Nepomuckého.
Pan farář vyslovil velký dík za to, že se zastupitelstvo a obec příkladně stará o údržbu
památek na území obce a přispívá tak ke zvelebování jejich stavu, aby nastupující generace mohly na tyto činěné kroky pohodlněji
navázat.
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Velký dětský den
V sobotu 25. 6. 2016 byl pořádán ve Vážanech nad Litavou, na fotbalovém hřišti,
„VELKÝ DĚTSKÝ DEN“.
V tropickém počasí se dostavilo bohužel
méně dětí, než se původně očekávalo, ale ty
děti co přišly (bylo jich téměř 50, co využily
tuto akci k zažití nových vjemů), si to rozhodně pořádně užily.
Organizátoři počítali s nutným vodním
osvěžením, a proto byly do akce zapojeny rosící trysky, instalované místními hasiči, které
děti na velkém hřišti s nadšením probíhaly,
a tak bylo zajištěno žádoucí osvěžení proti
případnému úpalu či úžehu.
Program byl tentokrát pod taktovkou animační agentury „Divadlo Koráb“, která kromě
krásného pohádkového vystoupení přivezla
i aquazorbing, který byl neustále v permanenci, jak si ho děti chtěly postupně vyzkoušet.
Děti měly k dispozici skákající hrad, možnost malování na obličej, zúčastnily se řadu
soutěží, za které obdržely sladkosti a v neposlední řadě si mohly vyzkoušet, jak se sedí
na opravdové policejní motorce a jak to vypadá v opravdovém policejním voze. Přítomní
policisté ukázali dětem i policejní zbraně
a ochranné pomůcky, jako jsou neprůstřelné
vesty, štíty a mnoho dalšího.
Na závěr akce proběhlo opékání špekáčků.
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Nohejbalový turnaj
V sobotu 2. 7. 2016 byl ve Vážanech nad
Litavou, již tradičně, pořádán nohejbalový
turnaj. Akce se konala na novém Oranžovém
hřišti, kde bylo o hráče postaráno jak kvalitou
sportovního povrchu, tak i kvalitním občerstvením.

Bohužel letos byla účast nižší než v loňském roce, a to nejen ze strany hrajících
účastníků, ale i z pohledu počtu diváků. Jak
bylo avizováno již na letáčku, počasí bylo zajištěno, takže po slavnostním výkopu mohl
začít napínavý turnaj.
Odměnou vítězi byla radost, pohár a ještě
láhev dobrého sektu. Vítězem se letos stalo
družstvo ve složení: Josef Buriánek, Vilém
Horák a Lukáš Němec. Druhé místo obsadilo
družstvo: Vlastimil Lysák, Zdeněk Ondruška
a Jakub Bohata. Třetí místo: Miroslav Žampach (který kromě perfektní organizace
akce, ještě „urval“ toto třetí místo), Petr Soukup a Martin Soukup.
Gratulujeme vítězům, děkujeme pořadatelům a těšíme se na příští ročník 2017.

Letní noc s ochutnávkou pomazánek
V sobotu 16. 7. 2016 pořádali Sleťáci tradiční
„Letní noc“, která byla doplněna ochutnávkou
pomazánek.
Od tří do čtyř hodin odpoledne bylo k ochutnávce dodáno celkem 26 různých druhů pomazánek. Kolem půl páté se začalo ochutnávat.
Vybíralo se nejen podle názvu pomazánky –
tvarůžková, vajíčková, rybí, tuňáková, bramborová, česneková, zelná, z červené řepy, pozdrav
z Francie, co dům dal, vajíčková s jablky, makrelová, masová, salámová atd., ale i podle chuťí
a barvy pomazánky. Každý zvolil svoji vlastní
taktiku hodnocení, protože porotcem byl každý,
kdo přišel. U pokladny obdržel příchozí „hlasovací kuličky“, které vhodil do sklenice, která
byla umístěna za každou miskou s pomazánkou. Pomazánky byly všechny výborné, takže
bylo velmi těžké rozhodování...
Nejvíce hlasů získala česneková pomazánka
od Renaty Oujezdské. Jako druhá se umístila tvarůžková pomazánka, kterou přinesl Jiří Moškvan,
ale prozradil, že ji vyrobila manželka. Třetí místo
získala Hana Kadrnožková se svojí pomazánkou

z červené řepy. Ochutnávat se mohlo i po vyhlášení, což všichni naplno využili. Opravdu lze
těžko říci, jestli budeme mít zase někdy příležitost vyzkoušet takovou paletu různých pomazánkových chutí… Komu pomazánky nestačily,
mohl vyzkoušet něco z místní udírny.
Součástí večerního programu byla následně
i tombola a krátká ukázka country tanečku.
Kdo nechtěl tančit mohl jen tak poslouchat,
protože hrála opět kapela SAVANA, která si
v naší obci získala svoje stálé příznivce. A nejen
v naší obci, protože za námi přijeli přátelé z Vyškova a ze Slovenska.
Sleťáci děkují všem, kteří přispěli do „Soutěže
o nejchutnější pomazánku“. Všem, kteří přispěli
do tomboly. Také obsluze v horní hospodě a panu
Moškvanovi za dovoz a odvoz lavic a stolů.
Jak je vidět na fotografiích, tak počasí trošku
zlobilo, takže děkujeme i všem, kteří během
akce přenesli stoly a lavice do sálu, aby bylo
možno nerušeně pokračovat v příjemném prostředí, s příjemnými lidmi a s příjemnou hudbou, ve slibně započaté zábavě…

Pohárový turnaj v kopané
Dne 23. 7. 2016 pořádala TJ Vážany n. Lit.,
oddíl kopané, na fotbalovém hřišti Pohárový
turnaj.
Turnaje se účastnily týmy: SK Křenovice
„B“ – TJ Sokol Lovčičky – TJ Velešovice – TJ
Vážany n. Lit.
I. zápas: TJ Vážany n. Lit. – TJ Velešovice

2:2 (na penalty 3:2); II. zápas: SK Křenovice
„B“ – TJ Sokol Lovčičky 2:2 (na penalty 9:8);
III. zápas o 3. místo: TJ Sokol Lovčičky – TJ Velešovice 7:6.
Finále: TJ Vážany n. Lit. – SK Křenovice
„B“ 7:1.
Gratulujeme našim vítězům!
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Po zápase byla losována bohatá tombola,
dotována sponzory, kterým touto cestou TJ
Vážany n. Lit. děkuje, a zejména děkuje generálnímu sponzorovi – společnosti JM Demicarr, s.r.o.
My děkujeme pořadatelům za uskutečnění
vydařené akce.
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Stanování rodičů a dětí
Poslední víkend v červenci v sobotu dne 30.
7. proběhla akce „Stanování rodičů a dětí 2016“
pod taktovkou našich Sleťáků.
Z hodnocení paní Stanislavy Halamkové vybíráme: My, Steťáci, si zkrátka musíme pořád
něco vymýšlet! Dva týdny po Country večeru
a akci s pomazánkami jsme zorganizovali táboření rodičů a dětí v cihelně.
Na dvoře horní hospody se sešlo v sobotu
30. 7. v pět hodin odpoledne 14 dětí a 11 dospělých. Na místě samém pak stálo 8 stanů. Někteří
odvážlivci spali i „pod širákem“.
Jen jsme postavili stany, vzájemně jsme se
představili a hned se soutěžilo. První klání „ Rybáře „ vyhráli kluci, ale pak už jim děvčata nedala
šanci a byla první ve všech zbývajících čtyřech
soutěžích. „Balonová“ nebo “ Slepice“ taky „Přetahovaná“, jsou názvy těchto soutěží. V soutěži,
která nesla název „Veršovaná“ si družstva na sebe
vzájemně vymyslela pět slov, která byla použita
ve verších. Dívky prokázaly, že si na ně hoši hned
tak nepřijdou a přednesly básničky hned dvě.
A už se zapaloval oheň a propuklo opékání
špekáčků. Všem dětem i dospělým chutnalo.
S nástupem tmy proběhla „Stezka odvahy“,
kterou báječně připravili Miloš Cenek a Martin
Halamka. Večer pokračoval u ohně, kde se hrálo
na kytaru a zpívalo. Večerka byla v jedenáct
hodin. Byl krásný večer, a tak naše řady prořídly
až kolem půlnoci.

Ráno v osm hodin se pískl budíček s následnou rozcvičkou. Po snídani nás čekaly ještě tři
soutěže. První vyhráli kluci, druhou děvčata
a třetí byla nerozhodně. Nakonec nás čekalo
celkové zhodnocení táboření, rozdání diplomů,
medailí a cukrovinek…, a také poděkování všem
účastníkům a organizátorům. Pak už jen balení

a úklid tábořiště. Snažili jsme se přiblížit dětem
jeden den na opravdovém táboře a snad se nám
to i podařilo…
Co dodat k další fajn akci „Sleťáků? Třeba
to, že o úspěchu svědčí i to, že v průběhu večera
tábor navštívilo ještě dalších 16 dospělých a 4
děti…

Vozatajské hry – Vážany n. Lit.
V soboru 3. 9. 2016 od 11.00 hodin se mohli
milovníci koní zúčastnit již 3. ročníku „Vážanských vozatajských závodů“.

6. Petr Barták – Mouřínov
7. Antonín Sekanina – Sokolnice
8. Petr Měřínský – Hodějice

Aktivní účastníci:
1. David Nakládal – Vážany nad Litavou
2. Jan Kartus – Zbýšov
3. František Dobrovolný – Újezd u Brna
4. František Vlach – Sokolnice
5. Jaroslav Chlup – Kobylnice

Výsledky „Parkur ženy“
1. Ivana Sekaninová
2. Iveta Klusalová
3. Iveta Dobrovolná
4. Věra Měřínská

Výsledky „Parkur muži“:
1. Antonín Sekanina
2. František Dobrovolný
3. Petr Barták
4. Petr Měřínský
5. Jaroslav Chlup
Výsledky „Parkur děti“:
1. Martina Sekaninová
2. Natálka Měřínská
3. Jitka Špačková
Výsledky „Štafety“:
1. Jan Kartus a Jaroslav Chlup
2. Ivana Sekaninová a Iveta Klusalová
3. František Vlach a Petr Barták
4. František Dobrovolný a Petr Měřínský
Na jednotlivé závody se přišlo podívat asi 135 dospělých a dětí. Po
skončení závodů se mohly děti projet
po závodišti v bryčkách nebo v soutěžních povozech. Krásný slunečný
den a neopakovatelná atmosféra byla
opět zdrojem příjemných a nevšedních zážitků…
Za to patří poděkování pořadatelům, což je „Stáj Vážany nad Litavou“
– David Nakládal a Iveta Klusalová.
Rozhodčí – pan Martin Fontník. Pan
Antonín Sekanina si zaslouží velké poděkování za zapůjčení techniky a pomoci při vytváření závodní dráhy.
O ceny se staral Marek Nakládal. Děkujeme také všem, kteří zabezpečovali
občerstvení pro závodníky i účastníky.
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Bartolomějské hody ve Vážanech nad Litavou
Ve dnech 26.–28. 8. 2016 se konaly ve Vážanech n. Lit. tradiční Bartolomějské hody, a to
tentokrát stejně jako vloni, s „nabitějším“ programem, než bývalo zvykem v minulých letech.
Letos, při nezájmu mládeže o stárkování,
vzali stárkování do svých rukou „ženáči“
a spolu s chasou, která je po celou dobu hodů
doprovázela, svým výkonem zaujali snad
všechny naše spoluobčany i přespolní návštěvníky hodů 2016.
Toto netradiční spojení ženáčů, dvojic krojovaných stárek a krojovaných dětí, vykouzlilo
na obci tu pravou hodovou atmosféru, která se
okamžitě promítala do dobré nálady občanů,
doprovázejících průvod stárků po obci.
Hody byly časově organizovány původním
způsobem, tj. sobota a neděle s předhodovou
a hodovou zábavou.
Stárkům, ve složení – Petr Smejsík, Monika
Smejsíková, Martin Kohoutek, Zuzana Miholová, Sabina Hrabovská, Martin Ryšánek, Milan
Květenský, Martina Květenská, Adam Hrabovský, Šárka Hložková, Lucie Skulínková, Michal
Matoušek, Miloš Cenek (nevím přesně), Alena
Májková, Marie Gottwaldová, Milada Paseková,
Hana Paseková, Marie Paseková, Barbora Chmelařová, Tereza Střížová, Pavlína Střížová, Zuzana Oujezdská, Jarmila Oujezdská, Eva Gott-

Fotbalová přípravka
Vážany n. Lit. 2016
V úterý 2. 8. 2016 svolal hlavní trenér fotbalové přípravky, pan Luděk Tůma, na první
setkání, rodiče a děti, mající zájem o tréninky
a následně o zápasy v soutěži nejmladších
fotbalistů okresu Vyškov.
Byl krásný podvečer, osvícený příjemně
zahřívajícím sluníčkem a na trávníku našeho
fotbalového hřiště v zadní části trénovalo
mužstvo dospělých, na Oranžovém hřišti se
hrála čtyřhra a před tribunou si užívalo svůj
první trénink naše nové družstvo malých fotbalistů.
Trenérem dne byl pan Pavel Piše ml., který
za asistence pana Josefa Hloužka organizoval
soutěžní klání dvou vytvořených družstev
mezi kužely, kde děti získávaly první pohybové zkušenosti.
Odhadem se prvního tréninku zúčastnilo
25 dětí.
Přejme jim, aby je sportování bavilo a aby
se časem vytvořilo takové mužstvo, které naváže na tradice kopané v naší obci.
Obec hodlá podpořit tuto novou sportovní
aktivitu, dle možností, v co největší míře.

waldová, Ivana Mixová, Jana Lopatková, Marie
Novotná, Zdenek Krajpl, Martin Mixa; Sklepníkům – Josef Smejsík, Emil Novotný, Luděk Novotný; Koňskému povozu – David Nakládal,
Iveta Klusalová, patří velké uznání a poděkování
za to, s jakým nasazením se ujali své role a přenesli do naší obce to pravé hodové kouzlo a ducha hodové tradice.
Takto bychom měli naše hody ctít i nadále,
v dalších letech…, byť si všichni uvědomujeme,
že samotné aktéry hodového veselí to stojí
mnoho sil a zejména času, který musí na hodové dění obětovat.
Doprovodným prvkem v letošním hodovém
programu bylo slavnostní posvěcení nově rekonstruované hasičky a sošky patrona hasičů,
sv. Floriána (umístěné na budově hasičky),
které provedl sám pan opat Marian Rudolf Kosík. Před posvěcením hasičky položili hasiči věnec k pomníku padlých obětí dvou světových
válek a uctili tak krátkou, tichou vzpomínkou
zmařené životy vojáků a civilistů a poděkovali
za to, že se můžeme v dnešní době – v míru,
oddávat světským radostem, jakými právě
oslavy a hodování jsou.
Dalším, vysoce hodnoceným, prvkem hodového programu, bylo slavnostní hodové požeh-
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nání, odehrávající se v kostele sv. Bartoloměje,
za účasti stárků, slavnostně oděných hasičů
a velkého počtu dalších přítomných občanů.
Co se statistiky týká, tak sobotní – předhodovou zábavu navštívilo 218 platících hodovníků, nedělní – hodovou zábavu 90 platících
návštěvníků a nedělní odpolední hodový program – průvod, posvěcení hasičky a návštěva
kostela zhruba 300 přihlížejících občanů.
Program HODŮ 2016 byl jistě náročný. Přinesl nám všem takové momenty a prožitky,
které přetrvají v našich myslích ještě po mnoho
dnů a my z nich můžeme čerpat energii do dalších nastupujících všedních dnů a zejména do
startu nového školního roku 2016/2017.
Velký dík za organizaci a realizaci hodů 2016
patří zejména stárkům – P. Smejsíkovi, M. Cenkovi a E. Novotnému, kteří s myšlenkou hodování pod taktovkou ženáčů přišli a dokázali ji
perfektně zrealizovat. Poděkujme i dalším spoluorganizátorům akce – TJ Vážany nad Litavou
a členům Římskokatolické farnosti Vážany nad
Litavou.
A co dodat závěrem: Snad jen přání, aby se
naše mládež do takových akcí více zapojovala,
přebrala „žezlo hodového dědictví“ a stala se
nositelem tohoto kulturního dění v obci.
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Výsadba ovocných stromů
Ve středu, na státní svátek (28. 9. 2016), za
vydatné podpory obce vysadil Myslivecký spolek, ve spolupráci s místními hasiči a Sleťáky,
v části katastru obce – v Nálohu, celkem 55
ovocných stromů (50 ks jabloní a 5 ks jeřabin).
Obec s pomocí místního podnikatele
Ing. P. Klímy zajistila přípravu pozemku, předvrtání děr pro výsadbu a zatravnění vegetačního
pásu, opěrné kůly, hnojivo a samozřejmě
i stromy. Místní hasiči přivezli na místo výsadby

vodu a společně s myslivci a Sleťáky během
2,5 hod vysadili nádhernou alej jabloní, která
bude sloužit našim občanům jako výletní místo
a možnost přírodního občerstvení.
Pozemek, určený pro výsadbu, skýtal prostor
ještě pro ca 25 ks stromů, proto obec nakoupila
za příspěvek ČZS další odrůdy – hrušně a další
jeřabiny. Výsadba se uskutečnila dne 8. 10.
a v Nálohu tak bylo letos vysazeno celkem 80 ks
různých odrůd jabloní, hrušní a jeřabin.

Zacílení výsadby na ovocné stromy vzešlo
z podnětu myslivců, kteří tak chtějí v dané lokalitě vytvořit nejen výletní místo pro občany,
ale rovněž jistou oázu pro zvěř, pohybující se
v daném rajónu. Finální podoba celého místa
bude završena informační tabulí s mysliveckou
tématikou, které bude vévodit patron myslivců –
sv. Hubert.
Závěrem dodává starosta obce:
„Děkuji všem, kteří se dnes zúčastnili této
akce. Možná si to ani neuvědomujeme, ale startujeme tak zcela novou etapu výstavby společenských zařízení, která v sobě zahrnuje i další
obdobné akce, které povedou nejen ke zlepšení
našeho životního prostředí, ale současně pozvednou i kvalitu našeho stávajícího bydlení.“

Slavkovská iniciativa
smíření 2016

Podzimní pochod „Se slepicí na Slepici“
Jak je krásně na podzim v lese mohou potvrdit Sleťáci a jejich přátelé, kteři se v sobotu
8. 10. 2016 zúčastnili pochodu Ždánickým lesem „SE SLEPICÍ NA SLEPICI“.
Přinášíme komentáře dvou účastníků pochodu:
„Po cestě vlakem ze Slavkova do Nevojic jsme
se pomalu vnořili do krásně zbarvené přírody
a začali ukrajovat naplánované kilometry, kterých jsme – po sečtení všech údajů ze sádníků –
napočítali 18! Všichni jsme se zapsali do vrcholové knihy „NA SLEPICI“. U chaty č. 6 jsme si
opekli pár špekáčků, vypili dobrou kávu a čaj.
Počasí bylo tak akorát a tak doufám, že si všech
13 účastníků výšlap náležitě užilo (a to platí

i pro dva pejsky) a příště půjdou všichni zas.
Zdrávi došli!“
Stanislava Halamková

„Ti, kdo chodí pravidelně na „výšlapy“, tak
vědí, že vycházky jsou paní Staňkou Halamkovou nejen pečlivě naplánované, ale nechybí i nějaké to poučení, překvapení a spousta legrace.
Potom i malým účastníkům osmnáctikilometrový pochod rychle uteče. Odměnou všem jsou
nejen nové zážitky a vědomosti, ale i možnost
využít vycházku podzimní přírodou k relaxaci
a popovídání si s ostatními účastníky. Za krásný
den všem Sleťákům moc děkujeme.“
Ludmila Pilátová
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Další, velmi zdařilou akcí letošního „Kalendáře akcí“ ve Vážanech n. Lit., byla „Slavkovská iniciativa smíření 2016“, konající se
dne 1. 10. 2016 v místním kostele sv. Bartoloměje a v sále obecní hospody.
Dle zveřejněného programu proběhlo vše
k naprosté spokojenosti všech přítomných,
kteří se zúčastnili zahájení (ve 14:00 hod) a semináře s ústředním tématem o milosrdenství,
který vedl Mons. Martin Holík. Předsedajícím
semináře a člověkem, který udával celé akci
patřičný řád, byl Rev. Jaroslav Kratka.
Ekumenickou bohoslužbu, s účastí generálního vikáře brněnské diecéze Mons. Jiřího
Mikuláška a při kázání opata Mariana Rudolfa
Kosíka OPraem, navštívila bezmála stovka
lidí, kteří si mj. mohli poslechnout unikátní
pěvecký přednes mistra Martina Hammerle –
Bortolotti.
Po bohoslužbě se většina přítomných přesunula opět do sálu dolní hospody, kde po
krátkém občerstvení, zazněly první takty zpívaných a hraných skladeb sboru Collegium
musicale bonum.
Celá akce byla ukončena ve 20:00 hod požehnáním od Mons. Jiřího Mikuláška, který
po společné modlitbě popřál všem přítomným mnoho dobrého do dalších dnů života.
Na závěr dodává starosta: Jsem nesmírně
rád, že se dílo podařilo! Je pro mne potěšením, že naše malá vesnice mohla poskytnout
kvalitní zázemí pro akci tak velikého významu, jako je Slavkovská iniciativa smíření
a zařadila se tak v historii SIS vedle další,
větší a významnější obce a i města Slavkova.
Děkuji mnohokrát všem protagonistům akce
za jejich přítomnost a za jejich perfektní nasazení, které bylo pro mnoho lidí jistě velmi
inspirující.
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Setkání se seniory z Rousínova

Na středu 12. 10. 2016 připravili – vážanští
senioři z „Tvoření v knihovně“ spolu se „Sleťáky“ a výborem pro kulturu a školství „Setkání
s Klubem seniorů z Rousínova“. Vedoucí Magda
Rothkogelová s dalšími 15 ti seniorkami a 3 seniory přijeli navštívit naši obec.
Část této skupinky přijela autobusem a část
přišla polní cestou ze Slavkova pěšky. Na autobusové zastávce jsme se pak spolu všichni sešli.
Podrobnou informaci přináší Ludmila Pilátová:
Náš bohatý společný program začal prohlídkou MŠ a knihovny. Milého přijetí se nám dostalo u pana starosty na obecním úřadě. Dále

naše komentovaná procházka pokračovala směrem na Kobeřice k poldru a Boží muce. Cestou
zpět jsme si prohlédli prostory „Minidiskgolfu“.
Následovala návštěva kostela, kde nám pan Jan
Kundera pověděl nejen o historii, ale
i mnoho dalších zajímavostí, o kterých se v knize
o Vážanech nedočteme. V závěru prohlídky nám
pan Kundera zahrál i na kostelní varhany.
Občerstvení nás čekalo v dolní hospodě, kde
jsme si vzájemně předali řadu užitečných informací a podělili se o svoje zkušenosti s ostatními. Naše společná témata nebyly nemoci,
nebo neduhy stáří, ale především – využití volného času, cvičení, sport, pomoc druhým a nechyběly ani veselé historky ze života.

Divadelní představení Lakomec
V sobotu 15. 10. 2016 zavítal do naší obce divadelní spolek ze Slavkova u Brna, který pod
vedením pana Stanislava Olbrichta předvedl,
již avizovanou, povedenou klasickou hru – Lakomec.
Více jak stovka přítomných diváků, si mohla
dosyta vychutnat herecké umění hlavního protagonisty pana Milana Hrazdílka, kterému sekundovali nejen ostatní herečtí kolegové, ale
zejména nám všem dobře známá, vynikající
Maruška Gottwaldová, která excelovala svým

jiskrným vtipem a v roli Fosíny všechny diváky
nesčetněkrát rozesmála.
K ději hry:
Pan Harpagon je velmi bohatý pařížský měšťan. V jeho zahradě není strom, v jehož kořenech by se neskrývala truhlice s penězi. Přesto
je svým okolím nazýván hamoun, držgrešle,
nelida, vydřiduch, kulantně řečeno LAKOMEC.
Své služebnictvo odírá, kde může.
Všichni v jeho domě trpí hladem, včetně jeho
vlastních dětí i dobytka. Není nic, co by pohnulo jeho srdcem a také jeho vlastnosti se projevují na jeho vzhledu, stává se z něj odporný
slizoun.
Ovšem jednoho dne jeho oko spočine na
krásné Marii, kterou miluje Harpagonův syn
Kleant, což pochopitelně otec neví. Zdá se, že
obě Harpagonovy děti ze strachu před otcem
tají své lásky. A tak i Eliška před otcem mlčí, že
se zasnoubila mladému Valérovi, který ji zachránil před utonutím, a který hledá svoji rodinu, o niž přišel při ztroskotání lodi.
Všechno se začne zamotávat v okamžiku,
kdy na scénu vstupuje Frosína, dohazovačka,
která má smluvit sňatek pana Harpagona a Marie… a Harpagonovi se ztratí truhla s penězi.
Spouští se eskapáda náhodných i úmyslných
nedorozumění. Divákovi se tak nabízí jedna
z nejpovedenějších taškařic, kterou vyplodil velikán komediálního žánru, pan Moliére.
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Nebyl snad nikdo, kdo by si tyto příjemné
chvíle nechtěl zopakovat. Určitě se budeme setkávat na dalších společných akcích. Nápadů
bylo hodně, tak nám držte palce, ať se nám je
podaří uskutečnit.
Cestou zpět na autobusové nádraží jsme našim hostům ukázali ještě „Oranžové hřiště“.
Více už se do našeho dnešního programu nevešlo. Tak zase příště…
Tentokrát chceme poděkovat paní Jarmile
Čerňákové, Jarmile Bayerové, Ludmile Chalupové za připravení občerstvení, paní Zdeně Syslové za pomoc v knihovně, paní Stanislavě
Halamkové a paní Evě Partykové za doplnění
výkladu o zajímavé informace, paní Marii Novotné za perníčky. Personálu dolní hospody za
vytvoření příjemného prostředí. Poděkování
patří i panu Janu Kunderovi za jedinečný výklad, ale i za zodpovězení všech našich dotazů.
Poděkování zaslouží všichni, kteří se naší společné akce zúčastnili.
Našim hostům děkujeme za dárky (knihu
Rousínov v proměnách času, CD s písněmi
a Písně z Rousínova od Františka Sušila). Hned
odpoledne jsme se v knihovně knihou pochlubili a pustili si písničky, které byly vydány
k výročí 790 let první písemné zmínky o Rousínovu.

Beseda se Zdeňkem
Junákem
V neděli 23. 10. 2016 pozvali „Sleťáci“ občany naší vesnice na „Besedu s panem Zdeňkem Junákem“, oblíbeným brněnským
hercem, představitelem strážmistra Ambrože,
ze seriálu „Četnické humoresky“.
Přinášíme krátký komentář organizátorů:
„Na třetí hodinu odpoledne se do dolní hospody sešla necelá padesátka účastníků a program mohl začít. V první části pan Junák vyprávěl o svém dětství, rodičích, studiu na
JAMU, o divadle a filmu. Ve druhé části odpovídal na písemné dotazy zúčastněných a své
vyprávění prokládal hrou na kytaru a zpěvem.
Před pátou hodinou jsme se s ním rozloučili,
ještě chvilku poseděli u kávičky a zákusků,
a pak se spokojeně rozešli domů. A tak skončila zase jedna moc fajn akce.“
Za „Sleťáky“ všem děkuje
Stanislava Halamková
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Výsadba stromů pro děti ve Vážanech n. Lit.
stromem, který jim bude po celý život připomínat místo, kde se narodily a kde povětšinou
strávily svoje spokojené mládí.
Celá akce proběhla v nadšené náladě dětí,
které si po práci opekly špekáčky a následně se
odebraly se svým doprovodem domů, odnášeje
si každý svůj certifikát (v podobě záložky do
knihy), s číselným označením stromu.
Obec tímto počinem a realizovanou akcí nesleduje jen záměr, aby se na vesnici „něco
dělo“, ale cílí edukačně na vědomí našich dětí,
aby tak byla posílena láska k rodnému kraji
a okolní přírodě.
A jde nám i o to, aby naše děti mohly s hrdostí prohlásit: „Já už mám ve svém životě jeden strom zasazený!“

V sobotu 15. 10. 2016 se u Oranžového hřiště
setkaly děti, narozené v letech 2011 - 2015, které
přišly, aby se svými rodiči a prarodiči zasadily
„SVŮJ“ vlastní strom.
Po krátkých organizačních instrukcích od
starosty obce se všichni (a bylo tam účastno
více jak stovka lidí – vždyť stromů se sázelo
celkem 54 ks, což je počet dětí narozených ve
výše uvedeném období) přemístili na místo výsadby, tj. k polní cestě směrující z Vážan n/Lit.
ke Slavkovu.
Zde byly již připraveny stromy, kůly, vázací
pásky, ochranné síťky proti okusu stromů
a další potřebné věci, vč. té nejzásadnější –
vody, kterou hasiči zalévali vyhloubené otvory,
které následně děti s rodiči osadily vlastním
Výsadba 2011
1
2
3
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6
7
8
9
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17
18
19
20
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22
23
24
25
26
27

Markéta Čermáková
Žaneta Čermáková
Jan Borovec
Jakub Šimoník
Michaela Brezovská
Jan Strmiska
Andrea Zittová
Pavel Ehrenberger
Denisa Zittová
Lucie Brezovská
Katarina Gorecki-Vedrova
Matěj Paseka
Aneta Kunderová
Adéla Krejčířová
Vojtěch Friedl
Adam Šenkyřík
Ondřej Květenský
Václav Klíma
Václav Podhola
Ondřej Zachoval
Simona Hoffmanová
Radim Hložek
Kateřina Brumlová
Jakub Fuxa
Tereza Dudová
Jiří Hložek
Matěj Tůma

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Výsadba 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Jiří Menšík
Karolína Květenská
Lucie Frýbortová
Krystýna Janíčková
Barbora Zborovská
Eliška Orlíčková
Tobiáš Svoboda
Aneta Pišová
Jakub Friedl
Mario Gottwald
Veronika Jana Součková
Kristýna Krčová
Julie Smejsíková
Veronika Hoffmanová
Ondřej Běhal
Marek Šenkyřík
Ema Tůmová
Marika Krejčířová
David Benda
Karolína Hanušová

Dalibor Novotný
Petr Sebeš
Matěj Nový
Dominik Kuba
Štěpán Tůma
Petr Piše
Radim Partyka
Markéta Novotná
Karel Hladík
Karolína Javůrková
Michal Daněk
Eliška Tůmová
Maxmilián Zborovský
Eliška Daňková
Pavel Kameník
Pavla Hanušová
Ondřej Drahokoupil
Zuzana Gottwaldová
Jan Kundera
Markéta Javůrková
Marek Přerovský
Hedvika Janíčková
Michal Hoffman
Nela Hložková
Erik Urbánek
Kamila Sebešová
Dominik Zitta

2. ročník drakiády
Dne 28. 10. 2016 se v krásném odpoledním
čase konala v prostoru u dolního poldru „DRAKIÁDA“, kterou pořádali místní nohejbalisté.
Přes počáteční „letové“ nesnáze se po třetí
hodině vzneslo k nebi přes 30 větších či menších draků, což přispělo k nemalé radosti dětí
a přítomných dospělých. Po necelé hodině však
ustal vítr a dráčkové, jeden po druhém, klesali
k zemi. Těm nejmenším to ale nevadilo, protože
už se těšili na opékání špekáčků a na sladké
ocenění nejlepších letců.
Hodnocení akce od hlavního organizátora:
Po velmi kladném ohlasu z loňského roku
uspořádali i letos nohejbalisté za podpory OÚ
Vážany nad Litavou přesně po roce „Druhou vážanskou drakiádu“.
Organizátoři přistoupili k osvědčenému občerstvení – pro děti čajík a špekáček zdarma,
pro rodiče a prarodiče za symbolický poplatek
špekáček, dobrý svařáček a čaj s rumem.
Začátek drakiády byl v 15 hod, ale už ve 14

hod chodili vážaňáci i přespolní a začali zkoušet
létání svých draků. Počasí nemohlo vyjít lépe,
jen toho větru moc nebylo. Ale šikovní tatínkové
zjistili, že nahoře na horizontu pole přece jenom
trochu fouká a tam draky do vzduchu dostali.
Přestože přišlo letos více návštěvníků (asi 150)
a bylo i více draků (asi 50), vzlétlo jich však
„jen“ 31. Naneštěstí neumíme poručit větru,
dešti...
Pořadatelé letos hodnotili draky v kategorii
nejmenší a největší drak, nejhezčí drak vlastní
výroby a kupovaný, nejzajímavější drak toho
dne a byl také odměněn nejmenší pouštěč
draků. Děti dostaly na památku diplomy, medaile a ledové bombóny.
Na závěr nezbývá než konstatovat – povedená
akce díky pořadatelům, ale hlavně díky zájmu
našich spoluobčanů, dětí, rodičů a prarodičů.
Díky všem, že neseděli doma, přišli a vytvořili
pohodovou atmosféru svátečního dne.
Mirek Žampach, za všechny organizátory
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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45
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49
50
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Josefína Stříbrná
Václav Hladík
Kateřina Ščudlová
Vojtěch Halamka
Karolína Ščudlová
Jonáš Smejsík
Marie Drahokoupilová
Jiří Růžička
Natálie Kameníková
David Sič
Eliška Komárková
Tomáš Hoffman
Liliana Ládrová
Antonín Bartošek
Nikol Hložková
Leoš Buček
Klára Novotná
Erik Újezdský
Zuzana Aujezdská
Jan Zimola
Marek Zezula
Roman Hložek
Šimon Tůma
Tobiáš Zborovský
Erik Gargula
Filip Sič
Martin Chlup

Dosadba stromů
v katastru Vážany n. Lit.
V sobotu 29.10. 2016 se desítka vážanských
myslivců zúčastnila dosadby stromků v lokalitě „NALOH a ZAHRÁDKY“.
Neodradilo je ani počáteční nevlídné a deštivé počasí, a tak hrušně, jabloně, lípy a duby
skončily na předem určených dosadbových
místech. Celkem bylo letos v okolí obce vysázeno na 150 různých stromů.
Obec se tak ve spolupráci s mysliveckým
spolkem, Sleťáky, hasiči, dětmi a jejich rodiči aktivně zapojila do
akce „MILION STROMŮ PRO
JIŽNÍ MORAVU“.
Věříme, že se stromky
uchytí a budou po mnoho dalších let krášlit okolí naší obce
a dávat nám všem radost ze zeleně, která je důležitým přírodním
prvkem našeho rovinatého kraje.
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Lampionový průvod
Ve čtvrtek 17. 11. 2015 se v naší obci uskutečnil již 6. ročník tradičního, podzimního
lampionového průvodu.
Na místní autobusové zastávce se sešlo
přes 150 dětí, rodičů a dalších příznivců akcí
tohoto typu. Přesně v 17.00 hod vyšel průvod
směrem na „Itálii“, kde na konci obce sešel
pod dělící mez a vracel se k fotbalovému
hřišti. Dále pokračoval k dolní hospodě, přes
státní silnici k horní hospodě a přes areál bývalého ZD, kde našel cíl na hřišti MiDiGo.
Tam již měli Sletáci připravené občerstvení,
v podobě svařeného vína, čaje a špekáčků na
opečení.
Místní hasiči zajistili regulaci dopravy
v průběhu průvodu a připravili technické zázemí pro občerstvení.
Akce se letošní rok konala pod taktovkou
Sleťáků a hasičů, za finanční pomoci Obce.
Sleťákům i hasičům patří velké poděkování
za zajištění průběhu lampionového průvodu
a další dík patří rovněž manželům Pišovým,
kteří pořádali prvních pět lampionových průvodů na obci, čímž vytvořili tradiční jev, který
hodlá obec nadále udržovat.
Výtěžek z prodeje svařeného vína činí něco
přes 2700 Kč a bude použit na Mikulášský
večer a rozsvěcování Vánočního stromu (bude
pořádáno 1. 12. 2016).
Těšme se na další ročník, který se pokusíme zpestřit i nějakou případnou doprovodnou akcí.

Slavnostní posvěcení opraveného
křížku u silnice na Hrušky 2016
Dne 6. 11. 2016 se sešlo v 15.00 hod, za ne
zrovna vlídného počasí, více jak 40 občanů z Vážan n/Lit. a Hrušek, na slavnostním posvěcení
nově opraveného křížku, který byl nedávno
zcela poničen dopravní nehodou.
Za aktivní účasti našeho pana faráře Víta Červenky a pana opata Rudolfa M. Kosíka se odehrála zhruba půlhodinová slavnostní
akce, při které za zpěvu písní, posvětili
pan farář a pan opat, rukou nerozdílnou,
nově opravený křížek.
Při posvěcení mj. zazněla i slova o významnosti a důležitosti křížku, jakožto
křesťanského symbolu, zejména tak důležitého v dnešní době, kdy se do Evropy
dostávají lidé s naprosto odlišným a radikálním pojetím vyznání a chápání
smyslu života, než jak to vnímáme my –
křesťané.
Posvěcení křížku pokračovalo následně na faře, kde si účastnící akce

mohli dopřát čaj a kávu na zahřátí a rovněž
i vzorky dezertů, připravenými místními hospodyněmi, právě pro účely tohoto posvěcení
křížku.
Akce byla povedená a přiřadila se tak k událostem tohoto typu, u nás na obci v současnosti
častěji pořádaných.

Vítání občánků 11/2016

V sobotu, 19. 11. 2016, jsme přivítali do řad
občanů obce Vážany nad Litavou naše nové,
malé občánky.
Tentokrát, z důvodu vysoké účasti narozených občánků (a to je moc dobře, že se hojně
rozrůstá naše místní, občanská komunita), bylo
vítání rozděleno na dvě skupiny po pěti dětech.
První „Vítání“ jsme zahájili v 13.00 hod a v 13.30
hod navazovalo druhé „Vítání“.
V doprovodu občánků se dostavilo zhruba
80 lidí (rodiče, sourozenci, prarodiče, přátelé
a další nadšenci akcí tohoto typu).
Jmenný seznam našich nových občánků:
Václav Nezhyba, Tomáš Halamka, Lada Drahokoupilová, Pavel Bartoška, Tomáš Dvořák,
Lukáš Zezula, Jakub Hloužek, Daniel Závodný,
Petr Buňatický, Tereza Daňková.
Kulturní rámec akce obstaraly, verši a písněmi, již tradičně děti mateřské školy z Vážan
n/Lit. za přítomnosti paní ředitelky St. Babušíkové a paní učitelky Zd. Chudárkové, spolu
s dětmi ze základní školy.
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Hon ve Vážanech nad Litavou
Dne 19. 11. 2016 se v honitbě
Vážany nad Litavou konal letošní
první společný hon na drobnou
zvěř.
Komentář k akci podává
D. Halamka:
Po sedmé hodině ranní se v pohostinství Sokolovna začali scházet nejen místní myslivci, ale
i pozvaní hosté. Po tradiční „klobáskové“ snídani se tak bezmála
padesátka účastníků odebrala
k slavnostnímu nástupu a zahájení honu. Slavnostní rámec
a punc výjimečnosti dala nástupu dvojice trubačů z Mendelovy lesnické univerzity v Brně.
Poté již předseda honebního společenstva ing. Radim Hložek
a myslivecký hospodář David Halamka seznámili účastníky s pravidly a průběhem honu. S provoláním „lovu zdar“ bylo
možno zahájit hon a na programu byli 4 leči: „
Rybníky, Dolní, Vinohrady a Záhumenice“. Počasí nebylo ideální, ale i tak byla pohodová

atmosféra. V průběhu třetí leči se již vědělo, že
původně plánovaná čtvrtá leč nebude, neboť
plán odlovu byl v klidu a pohodě naplněn a spokojený hospodář tak mohl po leči „Vinohrady“
celý hon ještě před polednem ukončit.

Jelikož také již silně pršelo,
všichni kvitovali toto rozhodnutí
s povděkem a přesunuli se na
Poldr I, kde proběhl znovu slavnostní závěrečný výřad. Hospodář
zhodnotil hon, seznámil účastníky s výsledkem a pozval je na
poslední leč do pohostinství Sokolovna, kde již čekala zelňačka,
„vývárek“ a gulášek. Usměvavá
obsluha běhala po sále s pivem,
bylo i něco k zakousnutí…
Vrcholem poslední leči bylo
jako vždy vyhlášení nejlepšího
honce, psovoda, krále honu a bohatá tombola s věcnými i zvěřinovými cenami.
Nezbývá než první hon na
drobnou zvěř zhodnotit jako
velmi povedený, za což je třeba
složit hold a slova díků všem, kteří byli na akci
jakýmkoli způsobem zainteresováni.
Myslivosti zdar!
David Halamka, myslivecký hospodář

Snídaně na zámečku
Velice vydařenou a zajímavou akcí, byla „Snídaně na zámečku“, kdy pořadatelé – Sleťáci –
šli absolutně do neznáma, jelikož obdobná akce
u nás na obci ještě nikdy nebyla. Přesto lze říci,
že akce velice zaujala, o čemž svědčí návštěvnost občanů (více jak 60).
Jak se to vše perfektně vydařilo, vyjádřila
paní L. Pilátová ve svém komentáři:
Chytré knihy uvádějí, že snídaně je první
a nejdůležitější jídlo dne, které má velký vliv
na lidské zdraví. Pokud dobře snídáme, nedáváme šanci obezitě. Snídaně je ovlivňována místem a časem…
Tentokrát bych poděkovala všem, kteří se na
této akci podíleli. Především všem, kteří se
zúčastnili a přinesli ukázky „své“ snídaně a zapůjčili vystavené předměty.

Děkujeme ČSCH za propůjčení prostor „zámecké jídelny“ a jejich vytopení, panu E. Novotnému a J. Hofmanovi.
Děkujeme Ing. R. Hložkovi a L. Audymu za
zpřístupnění klubovny Mysliveckého sdružení,
kterou hraběnka Kounicová při prohlídce nazvala „lovecký salonek“.
Atmosféru snídaně, pokud jste si ji neužili
na vlastní kůži, si můžete přiblížit na fotografiích, které jsou umístěny na stránkách obce, nebo
i ve Vyškovském deníku (vyskovsky.denik.cz)
v reportáži Veroniky Laury Boháčkové, která se
naší snídaně také zúčastnila a svůj článek nazvala „O sto let zpátky v čase – Vážanští posnídali na zámečku“.
Snídani pro nás připravili především Sleťáci,
kterým patří největší poděkování za přípravu,
dobové vybavení, oblečení, atmosféru a za jejich

velkou kreativitu a schopnost improvizace. Můžete je vidět na krátkém videu, paní V. L. Boháčkové nebo ve skutečnosti při další sleťácké
akci 28. 12. 2016 na vycházce „Okolo Vážan“.
Ludmila Pilátová, za výbor KŠ

Putovní sklípek 2016
Dne 3. 11. 2016 se v sále dolní hospody sešlo asi 45 osob na degustaci vína.
Komentář k akci podává Marie Zachovalová:
V sobotu v 15 hodin začala v dolní hospodě
degustace vína. Pan Janoušek z vinařství
Rozařín Moutnice nabídl k ochutnávce 10
vzorků kvalitního vína (5x bílé, 2x růžové a 3x
červené). Při degustaci nám vždy poutavě vyprávěl o ochutnávaném vzorku, o pěstování
a výrobě vína. To vše probíhalo při doprovodu
krásných lidových písní v podání jeho cimbálové muziky.
Škoda, že nás nebylo více, ale i tak si 4 hodiny trvající akci všichni přítomní užili a odcházeli spokojení z krásně prožitého odpoledne
a mnozí s lahvinkami dobrého vína dle vlastního výběru, které bylo možné si zakoupit.
Takže na zdraví
Marie Zachovalová
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Setkání organizací a spolků
Na den 25. 11. 2016, v 18.00 hod, pozval starosta obce zástupce místních spolků a jednotlivce, kteří se svojí aktivní činností prezentují,
jako organizátoři nejrůznějších akcí v obci Vážany nad Litavou, na společné setkání, které
proběhlo v horní hospodě.
Úvodem bylo provedeno vyhodnocení činností a aktivit v r. 2016, s náhledem do konce
roku a upřesněním, které akce budou ještě pořádány.
Dále starosta poděkoval přítomným zástupcům spolků, za jejich akční přístup, který se promítá nejen v tom, že oproti roku 2015 se organizace a realizace jednotlivých akcí kvalitativně
pozvedla, ale díky vzájemné spolupráci spolků
se dostala do vyšší dimenze pořadatelského
a přátelského ducha. Bylo konstatováno, že v letošním roce bylo realizováno více jak 55 akcí,
což nejen překonalo realitu loňského roku, ale
zároveň se zvedla sama úroveň pořádaných akcí.
Cíl setkání spočíval zejména v tom, že se
sešli ti lidé, kteří určují kulturní a sportovní rytmus v obci, aby se podělili o svoje poznatky
s kolegy z jiných spolků.
Všichni přítomní si společně odsouhlasili,
jaké akce v r. 2017 bude kdo pořádat a naznali
evidentní pokrok ve sbližování jednotlivých
spolků, který se projevuje např. organizačním
podílem na různých akcích. Jako poděkování,

za aktivity pro obec a občany, bylo servírováno
malé občerstvení.
Starosta dále dodává:
„Není třeba hodnotit, kolik přišlo na jednotlivé
akce lidí, je důležité, že přišli ti, co na akci byli!
A to je přesně ten moment, který by měl organizátory akcí uspokojovat. Společně jsme si nap-

lánovali i zbrusu nové, netradiční akce, které
příští rok společně zrealizujeme (občané se mají
na co těšit). Můžeme být spokojeni s tím, že
máme dostatek správných organizátorů akcí,
spolků a jednotlivců, kteří obstarávají tolik pro
obec potřebné kulturní a sportovní dění. Děkuji
všem „tahounům“, že je to ještě baví a mají dostatek elánu pro další akce, pořádané v obci.“

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
s příchodem Mikuláše
Ve čtvrtek, 1. 12. 2016, navštívilo téměř 250 občanů Vážan n. Lit. naši tradiční akci, kterou iniciuje a spolu s Obcí pořádá naše Mateřská škola.
V letošním roce paní ředitelka MŠ pozvala
profesionální uměleckou skupinu, která předvedla zhruba 1,5 hod trvající animační program, s příchodem Mikuláše a rozdáváním
dárků, všem přítomným dětem.
V průběhu akce bylo k dispozici občerstvení,
pod taktovkami místních organizací, ČZS (ná-

poje) a TJ (dobroty z udírny), což všichni příchozí náležitě ocenili a dokládá to i ten fakt, že
se vypilo 80 l „svařáku“, 30 l čaje a i nějaký ten
rum. Dobroty z udírny šly rovněž na odbyt
a vyprodalo se vše – celkem 70 porcí. Výtěžek
z prodeje občerstvení, po odečtu nákladů,
půjde ve prospěch dětí z naší MŠ.
Letošní pojetí rozsvícení vánočního stromu
a příchod Mikuláše bylo netradiční v tom, že se
neprezentovaly (jak bývá zvykem) na podiu děti
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z MŠ svými básničkami a písničkami. Každé
nové pojetí programu je vnímáno „vícenázorově“, zejména od nás dospělých. Při pohledu
na zaujetí našich dětí, se kterým program sledovaly a patřičně si ho užily, lze však hodnotit akci
jako velice vydařenou a pořadatelům (zejm. paní
ředitelce S. Babušíkové) patří dík za její zajištění.
Závěrem byl k vidění velmi pěkný, s napětím
očekávaný a dětmi odpočítávaný, slavnostní
ohňostroj.
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Společenská kronika
Narození
2016
19. 6.
19. 6.
22. 6.
14. 9.
29. 8.
11. 8.
4. 10.

Výročí
Zlatá svatba
Jakub Hloužek
Tomáš Halamka
Lukáš Zezula
Tomáš Dvořák
Václav Nezhyba
Lada Drahokoupilová
Pavel Bartošek

19. 11.

Jubilea

Úmrtí
2016
1. 7.
8. 7.
9. 8.

Jan a Danuška Brezovští

Alois Hanousek
(ve věku 92 let)
Milan Friedl (ve věku 72 let)
Jan Ševčík (nedožitých 79 let)

září
86 let
87 let
89 let

Jana Hrabovská
Věra Dobrovolná
Ludmila Růžičková

říjen
70 let

Josef Podešva

Anna Krčová
Stanislav Kučera
Richard Sigmund
Růžena Dvořáková

2016
červenec
70 let
85 let
91 let
95 let

Božena Cenková
Anna Labrová
Božena Tůmová
Anna Šubrtová

Listopad
75 let
75 let
86 let
93 let

srpen
87 let
89 let

Jan Michálek
Marie Kučerová

Prosinec
75 let
Danuše Rezlová

Kulturní, společenské a sportovní akce ve Vážanech n. L.
2016
SRPEN
26.–28. 8.

ZÁŘÍ
3. 9.
28. 9.

ŘÍJEN
1.10.

8. 10.
15. 10.

15. 10.
23. 10.
28. 10.
29. 10.

BARTOLOMĚJSKÉ HODY (pátek–neděle)
K poslechu a tanci hrála dechová kapela Podboranka z Uhřic.
(pořádala TJ a Obec)
VOZATAJSKÉ ZÁVODY (od 12:00 hod)
(pořádala Stáj Vážany n. Lit.)
VÝSADBA STROMŮ V NÁLOHU (od
9.00 hod)
(pořádal Myslivecký spolek a OBEC)
SLAVKOVSKÁ INICIATIVA SMÍŘENÍ
s programem. Akce byla pořádána
s rautem a byla určena i pro širší veřejnost. (od 14.00 hod)
(pořádala OBEC, ŘK farnost a ŽlaP)
PODZIMNÍ VÝŠLAP (od 9.00 hod)
(pořádali Sleťáci)
VÝSADBA STROMŮ NA ZAHRÁDKÁCH, k výročí narození vážanských
dětí v letech 2011–2015 (od 9.00 hod)
(pořádala OBEC A SDH)
LAKOMEC – Divadelní spolek Slavkov
u Brna (od 18.00 hod)
(pořádala OBEC)
BESEDA SE ZD. JUNÁKEM (od 15.00
hod)
(pořádali Sleťáci)
DRAKIÁDA (od 15.00 hod)
(pořádali Vážanští rybáři)
DOSÁZENÍ STROMŮ (NÁLOH A ZAHRÁDKY) (od 9.00 hod)
(pořádal Myslivecký spolek a OBEC)

LISTOPAD
6. 11.
POSVĚCENÍ KŘÍŽKU (od 15.00 hod)
(pořádala ŘK farnost a OBEC)
17. 11.
LAMPIONOVÝ PRŮVOD (od 17.00 hod)
(pořádala OBEC, Sleťáci a SDH)
19. 11.
PUTOVNÍ SKLÍPEK S CIMBÁLEM (od
15.00 hod)
(pořádal ČZS)
19. 11.
HON (od 7.00 hod)
(pořádal MS)
19. 11.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (od 13.00 hod)
(pořádala OBEC)
26. 11.
SNÍDANĚ NA ZÁMKU (od 09.30 hod)
(pořádali Sleťáci)

PROSINEC
1. 12.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
S OHŇOSTROJEM (od 17.00 hod)
(pořádala OBEC)
3. 12.
VÁNOČNÍ KONCERT SE SVATOBOŘÁKY (od 16.00 hod)
(pořádal ČZS)
10. 12.
HON (od 7.00 hod)
(pořádá MS)
24. 12.
VÁNOČNÍ ČOČKOVÁ POLÉVKA A TEKUTÝ KAPŘÍK (od 13.00 hod)
(pořádá OBEC)
24. 12.
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA (v 20.00
hod)
(pořádá ŘK farnost)
25. 12.
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA (v 07.30 hod)
(pořádá ŘK farnost)
26. 12.
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA (v 07.30 hod)
(pořádá ŘK farnost)
27. 12.
VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV.
BARTOLOMĚJE (od 18.00 hod)
Vystoupí rakouský umělec Martino
Hammerle-Bortolotti.
(pořádá OBEC)
28. 12.
OKOLO VÁŽAN (v 9.30 hod)
(pořádají Sleťáci)
28. 12.
ŠACHOVÝ TURNAJ (v 15.00 hod)
(pořádá ČSCH)
29. 12.
TURNAJ V KARETNÍ HŘE „66“
(v 15.00 hod)
(pořádá ČSCH)
29. 12.
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA (v 17.00 hod)
(pořádá ŘK farnost)
29. 12.
VÁNOČNÍ COUNTRY KONCERT (od
18.00 hod)
(pořádá Dolní hospoda)
31. 12.
DĚTSKÝ SILVESTR (od 15.00 hod)
(pořádá Horní hospoda)
ROK 2017 (termíny budou upřesněny)
LEDEN
1. 1.
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA (v 07.30
hod)
(pořádá ŘK farnost)
ÚNOR
12. 2.
19. 2.
25. 2.

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA A JARMARK
(pořádá ČSCH)
CHOVATELSKÁ VÝSTAVA A JARMARK
(pořádá ČSCH)
MASOPUST, PRŮVOD MASEK, POCHOVÁNÍ BASY A TANEČNÍ ZÁBAVA
(pořádají Sleťáci)
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26. 2.
BŘEZEN
4. 3.
11. 3.

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA A JARMARK
(pořádá ČSCH)
DĚTSKÝ DEN
(pořádá ČZS)
KOŠT SLIVOVICE – 16. ROČNÍK
(pořádá ČZS)

DUBEN

28. 4.
30. 4.

UKLIĎME ČESKO
(pořádá Obec za účasti spolků a organizací v obci)
TICHÁ VZPOMÍNKOVÁ AKCE K OSVOBOZENÍ OBCE
(pořádá Obec)
OKRESNÍ SOUTĚŽ SDH
(pořádá SDH)
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
(pořádají Sleťáci)

KVĚTEN
27. 5.
27. 5.
ČERVEN
17. 6.
24. 6.

KOVBOJSKÉ DNY – 11. ROČNÍK
(pořádá Sdružení westernových jezdců)
SOUTĚŽ DRUŽSTEV VE VAŘENÍ KOTLÍKOVÝCH GULÁŠŮ
(pořádá SDH)
DĚTSKÝ DEN O PŘÍRODĚ
(pořádá Myslivecký spolek)
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
(pořádají Vážanští rybáři)
VELKÝ DĚTSKÝ DEN S ANIMAČNÍM
PROGRAMEM A ATRAKCEMI
(pořádá Obec, TJ, Sleťáci a SDH)

ČERVENEC
1. 7.
120. VÝROČÍ VZNIKU SDH VE VÁŽANECH NAD LITAVOU
(pořádá SDH)
8. 7.
NOHEJBALOVÝ TURNAJ S VEČERNÍM PROGRAMEM
(pořádají Vážanští sportovci)
LETNÍ NOC
(pořádají Sleťáci)
22. 7.
FOTBALOVÝ TURNAJ
(pořádá TJ)
SRPEN
25.–27. 8.

BARTOLOMĚJSKÉ HODY (pátek–neděle)
(pořádá TJ, Obec a Stárci)
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Realizace plánu společných zařízení v katastru obce
Vážany n. Lit. 2016
Obec Vážany n. Lit. začala s nastupujícím
podzimem r. 2016, na základě Návrhu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v katastrálním území obce, realizovat prvky Plánu společných zařízení, projektovaného již v r. 2006.
Jedná se o tři pečlivě vybrané prvky, které
jsou rozloženy do různých od sebe dostatečně
vzdálených míst v extravilánu naší obce:
1. Oblast Náloh, pozemek parc. č. 2142 o výměře 3 500 m .
Zde došlo 28. 9. 2016 k ozelenění plochy, doposud zemědělsky využívané, její zatravnění
a výsadba ca 80 ks ovocných stromů.

2. Oblast Zahrádky, pozemky parc. č. 1253
o výměře 2 200 m a parc. č. 1268/1 o výměře
1 200 m .
Rovněž i zde, a to 15. 10. 2016, došlo k ozelenění plochy, doposud zemědělsky využívané,
její zatravnění a výsadba ca 55 ks okrasných listnatých stromů.
3. Oblast Vážanský žleb, pozemek parc.
č. 1452 o výměře 2 800 m .
Zde je v plánu na r. 2017–2018 vybudování
travnaté polní cesty a větrolamu. K tomuto projektu, který jako jediný bude financován a realizován Státním pozemkovým úřadem ČR,

Výjezd hasičů – zatopená ČOV
V sobotu 28. 5. 2016, na závěr soutěže kotlíkových gulášů, kterou organizoval SDH, byl sirénou vyhlášen poplach, za účelem zásahu –
odčerpání vody na ČOV ve Vážanech nad Litavou, kde byla kompletně zatopena strojní technologie (čerpadla a elektromotory), a to v nejnižší části stavby ČOV.
Přesto, že naši hasiči celý den organizovali
výše zmiňovanou soutěž, tak ani to je nezastavilo, aby provedli standardní výjezd a zásah,
ke kterému jsou vycvičeni. Společně s hasiči

ze Slavkova odčerpali během hodiny ca 40 kubíků kalné vody a montér od společnosti Insta
měl tak volný přístup k demontáži části technologie a následnému odvozu na opravu.
Tímto včasným zásahem jsme ušetřili případné další finanční náklady, plynoucí z následných škod, způsobených zatopením.
Chtěl bych našim hasičům poděkovat, za zorganizování soutěže a zejména za jejich pohotovost!
Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Siláci z Vážan nad Litavou
Přemýšlel jsem dlouze, jak uvést tuto zprávu
o dvou mladých, výjimečných občanech naší
obce a napadlo mne takové přirovnání:
Brno mělo svého siláka Frantu Kocourka,
blízký Slavkov je spjat se jménem siláka a zápasníka Gustava Frištenského a my ve Vážanech
n/Lit. máme aktuálně hned dva siláky, a to
velmi mladé, kteří mají svoji budoucnost ještě
před sebou. Jsou to: David Zitta a Roman Fuksa.
Oba jsou vyznavači silového trojboje, který
vyžaduje nejen použití hrubé síly, ale i dobrou
psychickou kondici, právě kterážto určuje při
vypjatých soutěžích toho nejlepšího z širokého
závodnického pole.
Pro upřesnění, co je to „Silový trojboj“:
Silový trojboj je zaměřen na maximální zvednutou váhu ve 3 disciplínách, a to v dřepu, tlaku
na lavičce a mrtvém tahu, které se následovně sečtou ve výslednou hodnotu. Silový trojboj má více
federací, které se mírně odlišují svými pravidly
a dělí se na divize RAW a EQUIP. V divizi RAW
můžeme zjednodušeně hovořit o využití zejména
vlastní hrubé síly, přičemž divize EQUIP k výkonu
vyžívá tzv. podpůrné dresy (superdresy).
A nyní dejme slovo našim borcům, aby se
vlastními slovy sami představili:
„Dobrý den, naše jména jsou Roman Fuksa
a David Zitta. Silovému trojboji se věnujeme
3 roky a oba jsme závodníci federace GPC, divize
RAW. Cvičit jsme začali, abychom něco udělali
se svojí postavou, ale časem jsme oba zjistili, že
nás více baví zvedat těžké váhy než budovat objemné svaly.“

Naše dosavadní úspěchy:
David Zitta
Moje první závody se odehrály začátkem
dubna tohoto roku. Zúčastnil jsem se MČSR
v Půchově, na Slovensku, kde se mi podařilo
obsadit 3. místo. Moje další závody byly v červenci 2016 a soutěžil jsem pouze ve dřepu, kde
se mi podařilo dřepnout 160 kg, a tak obsadit
4. místo.
Oboje závody jsem soutěžil v kategorii 17–19
let, do 75 kg. Moje tréninková maxima jsou
dřep: 180 kg, tlak: 100 kg a mrtvý tah: 210 kg.
Roman Fuksa
Moje první závody a prozatím jediné bylo
MČR v mrtvém tahu, které se konalo 12. 11.
2016 v Podivíně. Zde se mi podařilo zvednout
národní rekord 177,5 kg v kategorii 13–16 let do
67,5 kg, a tak obsadit 2. místo. Nyní se připravuji na MČSR v silovém trojboji. Moje tréninková
maxima jsou dřep: 160 kg, tlak: 85 kg a mrtvý
tah: 177,5 kg.
Oba borce sleduji již delší dobu a zajímám
se o jejich sportovní aktivity, ke kterým patří
i ovládání izraelského sebeobranného systému
Krav Maga. Lze o nich říct, že jsou všestrannými a vytrvalými sportovci, kteří si začínají
zažívat svoje první soutěžní úspěchy. Přejme
jim, ať jim jejich sportování vydrží co nejdéle
a ať oba udržují v pořádku svoje zdraví.
Hoši, za sebe i za ostatní občany Vážan n. Lit.
Vám děkuji za skvělou reprezentaci naší obce.
Ing. Václav Matyáš, starosta obce
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je přičleněna obnova propustku na pozemcích
parc. č. 1452 a 2107 (na náklady obce). Realizace obnovy propustku započne pravděpodobně již v tomto roce.
Těmito úpravami se přidáváme k ostatním
obcím okresu Vyškov, které více či méně již
prvky plánu společných zařízení realizují.
Zastupitelstvo obce sleduje těmito změnami
taktéž další očekávaný přínos, který se odrazí
zejména na zlepšení životního prostředí, které
je v současnosti na některých místech narušováno nadměrnou dopravou a provozem těžké
techniky.

Římsko-katolická farnost
Drazí spoluobčané a farníci! Dovolte,
abych Vám popřál radostné a požehnané
prožití svátku vánočních a všechno dobré
do celého nového roku 2017. Děkuji Vám
taky za Vaše modlitby a jakoukoliv podporu
společenství naší vážanské farnosti v uplynulém roce.
pater Vít Martin Červenka,
O. Praem. – farář

Bohoslužby Vánoce 2016
Vigilie slavnosti Narození Páně:
24. 12. 2016 v 20.00 hodin Vážany nad Litavou (kostel sv. Bartoloměje)
Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční
25. 12. 2016 v 7.30 hodin Vážany nad Litavou (kostel sv. Bartoloměje)
Svátek sv. Štěpána
26. 12. 2016 v 7.30 hodin Vážany nad Litavou (kostel sv. Bartoloměje)
Slavnost Matky Boží Panny Marie
1. 1. 2017 v 7.30 hodin Vážany nad Litavou
(kostel sv. Bartoloměje)
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Mladodůchodci z Vážan nad Litavou
Víte, vážení spoluobčané, že máme v naší
obci zajímavé seskupení občanů, kteří se věnují
ve svých volných chvílích společným prožitkům, protože sdílená radost je radostí několikanásobnou…?
Z vyprávění Jitky Janouškové – archiváře a organizátora společných akcí:
„Jako parta jsme se dali dohromady již v roce
1996, jak je patrno z přiložených fotografií,
i když se samozřejmě znali dávno před tím.
Měla jsem jednou možnost pronajmout chatky
(no ony to byly spíše odstavené vagony) ČD,

jak se říká za „hubičku“, a tak jsme se domluvili
s partou kamarádu z Vážan a okolí a vyrazili
na naši první dovolenou. Nikdo z nás ani netušil, že seriál společných dovolených bude pokračovat dále (nyní už je to dlouhých 20 let),
až z toho vznikne pěkná tradice!
Každý rok jsme si vybírali nějakou lokalitu
v ČR, kam jsme vyrazili na jeden týden (ponejvíce to bývalo v červnu) a prochodili jsme
v okolí co se dalo. Nevynechali jsme ani dovolené v zahraničí, několikrát jsme zavítali do
Chorvatska a na Slovensko. Když byl čas a chuť

vyrazili jsme i v průběhu roku na nějakou tu
vycházku v blízkém či vzdálenějším okolí naší
vesnice.“
Za těch 20 let toho naše vážanská parta navštívila opravdu hodně (zde krátký výčet):
1996, 1997 – Nové Město na Moravě,
1998, 2002 – Krkonoše,
1999 – Luhačovice,
2000, 2005, 2011, 2014 – Beskydy,
2001 – Šumava,
2003, 2008, 2014 – Jeseníky,
2004 – Chorvatsko (Tučepi),
2006 – Slovensko (Počúvadla),
2007 – Chorvatsko,
2009 – Slovensko,
2010 – Černá Hora,
2012, 2013 – Jizerské hory,
2015 – Rokytnice v Orlických horách,
2016 – Vysočina (návrat po 20 letech M).
„Nespočítáme, kolik jsme už ušli dohromady
kilometrů, ale ušli jsme je spolu a vždycky to
stálo za to! Máme mnoho prožitých krásných
chvil a zážitků na celý zbytek života. Rádi bychom byli inspirací pro další takové party, které
jistě také takto fungují a mohou zažít jistě ještě
více, než jsme zažili na svých akcích my.“ – dodává na závěr archivářka vážanské party.
Za obec k danému tématu dodává starosta:
„Klobouk dolů za 20letou soudržnost celé
party! Přeji všem aktérům mnoho zdaru do dalších aktivit a hodně dalších krásných prožitků!

Myslivecký podzim trochu jinak
Podzim je již v plném proudu a s ním i sezona pro myslivce.
Nemyslím tím ovšem podzimní lovy. Pro
myslivce totiž vrcholí hlavně sezona péče o zvěř
a přikrmování v době nouze. Nouze totiž neznamená jen období silných mrazů, nebo vysoké sněhové přikrývky. Pro zvěř začíná doba
strádání okamžitě po žních. V té době dochází
zejména k rozvoji monodietního syndromu,
tzv. steatóz, tzn., že zvěři se najednou změní
potravní podmínky z takříkajíc prostřených
stolů v podobě plných polí, na prázdné pouště
bez jakékoliv potravní pestrosti.
Dnešní zemědělská politika bohužel zajistí,
že se tak stane mnohdy v řádech několika hodin, nebo dnů. Následkem steatózy uhyne
ročně mnohokrát více zvěře než z jakéhokoliv
jiného důvodu. A to je vlastně první okamžik,
pro přikrmování ze strany myslivců, pokud nepočítám péči kolem napajedel, v období suchých letních měsíců. V době těsně po žních
zakládají myslivci zejména dužnatá krmiva tj.
řepu, krmnou mrkev, popř. vynikající topinambur. Také provádějí tzv. kláskování, neboli učí
zvěř zvykat na krmiva založená v krmících zařízeních tak, aby zvěř věděla, kde ji najít až
bude třeba. A takto se postupuje s přikrmováním až do jara. Důležité je ovšem i složení krmiv a způsob jejich zakládání. Krmiva je třeba
zakládat v bezvadném stavu, bez známek
plísní, nebo hniloby a zakládat raději pravidelně
menší množství, než spousty jednou za čas.
Zvěř musí vědět, že v krmícím zařízení vždy
něco najde a musí být zvyklá si pro něj dojít, ji-

nak zoufale bloudí, vyčerpává své těžce nabyté
energetické rezervy a hyne.
Také je dobré vědět, co má která zvěř ráda
a co jí naopak škodí. Srnčí například nevezme
pšeničné zrno z důvodu obsahu lepku, který její
trávicí trakt neumí zpracovat, a proto v oblastech
pohybu srnčí zvěře, vždy zakládáme do korýtek
ječmen nebo oves. Bažant má ovšem naopak
pšeničné zrno nejraději. Také nemá smysl v našich končinách zakládat oblíbené školní kaštany.
Žádná zvěř je neumí rozlousknout a velmi často
bývají přeschlé a ztrácí pro zvěř smysl (v lese se
kaštany zakládají téměř výhradně pro zvěř vysokou, tj. pro jeleny). Stejně tak, je nesmyslem
zakládat různé lidské pochutiny, pečivo a podobně. Pozor! Podobné, neuvážené, i když často
dobře míněné nápady, mohou zvěři způsobit
vážné zdravotní problémy a často mohou být
příčinou uhynutí, jinak zdravého kusu! Proto
zakládáme pro zvěř zejména z jadrných krmiv
pšenici, ječmen, slunečnici, kukuřici, hrách, pohanku, z krmiv dužnatých, již výše zmiňovanou
řepu, z objemových zejména vojtěšku a i ta musí
být jednoznačně letošní a dobře a správně usušená, popř. tzv. letninu připravenou z usušených
letorostů, zejména ovocných dřevin.
Každý jednotlivý myslivec je na tuto sezonu
dobře připraven a na suchém větraném místě
má uskladněná krmiva celkem v řádech několika metráků, tak aby vydržel přikrmovat
zhruba do dubna, kdy už je dostatek přírodních
dobrot. Ani myslivci z Vážan, nezůstávají
v tomto ohledu pozadu. V naší honitbě o celkové výměře 635 ha se nachází 18 krmících za-
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řízení, přičemž každý jednotlivec prokrmí cca
200 kg jadrných krmiv. Dále je pro zvěř založeno v honitbě postupně 50 metráků řepy,
4 metráky vojtěškového sena a 35 kg minerální
soli, to vše ve vlastní finanční režii. Každý myslivec si svoje krmící zařízení obhospodařuje
většinou sám, na rozvoz sena a řepy se konají
brigády podle spotřeby zvěře. Samozřejmě nezapomínáme ani na ptactvo a zvířenu, která
není myslivecky obhospodařována a připravujeme na zimu krmítka a na jaře hnízdní budky.
Myslivec je tedy v první řadě přírodním hospodářem, dobrovolným strážcem parku jménem
příroda a jeho snahou je zachování a rozvoj našeho přírodního bohatství.
Myslivosti zdar!
David Halamka, myslivecký hospodář

Pozn.: Pokud by měl některý z občanů zájem
založit zvěři něco k chuti, ať se obrátí na mysliveckého hospodáře a nečiní tak bez rozmyslu.
Každou aktivitu vřele vítáme a zejména zvěř za
ni bude velmi vděčná.
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Krmiva a chovatelské poteby
Velkoobchod / Maloobchod

Pijte si vybrat a nakoupit do naší prodejny ve Vážanech 279

Otevírací doba: Po-t 8:00-16:00, Pa 8:00-14:00
www.juko-krmiva.cz

KADEŘNICTVÍ

Otevírací doby hospod
a smíšeného zboží

ve Vážanech nad Litavou

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

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

POHOSTINSTVÍ (horní hospoda) –
Zdeněk Stříbrný
Otevírací doba:
Pondělí až čtvrtek: 16.00–22.00 hod
Pátek:
16.00–23.00 hod
Sobota:
14.00–23.00 hod
Neděle:
14.00–22.00 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

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

Nově otevřené kadeřnictví WELL DAGMAR

Vážany nad Litavou

Pánské, dámské, dětské střihy • Foukaná / vodová
Barvení, melírování velkou škálou barev • Přelivy, tónování
Trvalá za studena, objemová trvalá vhodná i pro jemné vlasy
Pracuji s profesionální značkou Wella, která je šetrná k Vašim vlasům
Otevřeno denně
po, st, pá 9–13 hod
út, čt
13.30–19 hod
so
na objednání

kontakt: Dagmar Švástová, Vážany nad Litavou 59
tel: 601 555 004
facebook Kadeřníctví Well Dagmar
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