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Vážanský

Budování v obci
v roce 2017

V letošním roce jistě mnozí občané zazna-
menali zvýšenou iniciativu obce při budování,
opravách a rekonstrukcích obecního majetku.
Tento trend bude pokračovat nejen v r. 2017,
ale i nadále v r. 2018.

Zaměřujeme se zejména na:
- vybudování IS pro výstavbu RD, 
- opravu budovy sociálky – vybudování 4 sa-

mostatných jednotek, 
- opravy na budově dolní hospody – zateplení

budovy z dvorní části, výměna venkovních
dveří a oken u WC, následně výměna mrazem

87

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 
dostává se Vám do

rukou další číslo Vážan-
ského hlásku, ve kterém
naleznete informace a ko-
mentáře k dění na obci od
počátku prosince 2016 do
počátku června 2017.
V tomto svém článku se
opět zaměřuji na aktuální
témata, která stejně jako

v minulém čísle Vážanského hlásku kategorizuji:

Strategie a plány rozvoje obce. 
1. Změna územního plánu obce, prodeje sta-

vebních parcel, budování inženýrských sítí
a zahájení nové bytové výstavby

Vyvěšením záměru Obce Vážany n. Lit., dne
23. 5. 2017, byl stanoven proces a termíny týkající
se prodeje stavebních parcel v lokalitě za hřbito-
vem. Pro úplnou informovanost všech občanů při-
pojuji textaci záměru obce:

Zájemci o nákup stavebních parcel se mají mož-
nost k výše uvedenému záměru vyjádřit tak, že
osobně nebo v zastoupení na základě plné moci
(s úředně ověřeným podpisem zmocnitele) předloží
své písemné žádosti o konkrétní parcelu na adrese
Vážany nad Litavou 125 (budova OÚ), 684 01,
v termínu 7. 6. 2017, od 10.00 hod. do 15.00 hod.
a dále potom kterýkoli úřední den (pondělky
a středy), od 13.00 hod. do 15.00 hod., až do
úplného výprodeje pozemků. Popis procesu pro-
deje pozemků:

Ing. Václav Matyáš

(Pokračování na straně 2)
(Pokračování na straně 3)
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Slovo starosty
– Zájemci o koupi pozemku se v uvedený ter-

mín 7. 6. 2017, případně kdykoli v úřední dny
po tomto termínu, dostaví na OÚ Vážany n/L.,
č. p. 125, kde podle času jeho příchodu (čímž je
takto stanoveno pořadí zájemců pro výběr po-
zemku) projeví předložením písemné žádosti
svůj zájem o koupi jím vybraného pozemku,
a to z počtu a nabídky pozemků, které jsou
v době jeho aktuálního zájmu k dispozici na
prodej. Písemná žádost musí obsahovat osobní
údaje zájemce, vč. vlastnoručního podpisu
a označení pozemku, o který má uchazeč
zájem. V případě zájmu o stejný pozemek dvou
a více zájemců, přicházejících se svým zájmem
o pozemek ve stejný čas, bude, v případě, že se
zájemci nedohodnou, o koupi rozhodnuto loso-
váním. Losování bude provedeno ihned na
místě, za účasti těchto zájemců. Losování pro-
vede osoba pověřená starostou obce.

– Zájemce má možnost projevit zájem
o nákup max. 2 pozemků, a to pouze vedle sebe
sousedících.

– Zájemce složí na místě nevratnou zálohu ve
výši 100.000,- Kč (popř. 200.000,- Kč, v případě
zájmu o 2 pozemky), která bude následně vlo-
žena na bankovní účet Obce Vážany n. Lit. 

– Po složení nevratné zálohy bude zájemci
jeho písemná žádost potvrzena a vydáno po-
tvrzení o úhradě nevratné zálohy. Současně ob-
drží zájemce potvrzení o rezervaci, specifikující
vybraný pozemek s uvedením parcelního čísla,
opravňující zájemce k podpisu Smlouvy o uza-
vření budoucí kupní smlouvy. Zájemce nejpoz-
ději do 5 pracovních dnů navštíví Advokátní
kancelář Štourač & Benešová Brno, Masarykova
413/34, 602 00 (dále i AK š&b), za účelem pod-
pisu Smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy a Svěřenecké smlouvy. Při podpisu Svě-
řenecké smlouvy hradí zájemce současně popla-
tek za advokátní úschovu peněz u AK š&b, ve
výši v jaké je uveden ve smlouvě o uzavření bu-
doucí kupní smlouvy.

– Součástí Smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy jsou dvě Přílohy, a to č. 1 – Kupní
smlouva a č. 2 – Regulativy výstavby. 

– Nejpozději do 90 dnů od podpisu Smlouvy
o uzavření budoucí kupní smlouvy uhradí zá-
jemce na příslušný účet advokátní úschovy AK
š&b zbytek celkové kupní ceny (s odpočtem již
uhrazené zálohy ve výši 100.000,- Kč/jeden po-
zemek), přičemž současně s výše uvedenou
úhradou bude podepsána Kupní smlouva. 

– Finanční prostředky z prodeje pozemků
budou Obci Vážany n/Lit. následně uvolněny ve
výši  od následujícího dne, po 1. dni právních
účinků vkladu vlastnického práva ve prospěch
zájemce (budoucího kupujícího), do katastru
nemovitostí dle uzavřené Kupní smlouvy. Zbylá
 bude převedena obci až po předání parcely zá-

jemci, a to s vybudovanými inženýrskými sí-
těmi (dále i jako IS). Nejzazší termín
vybudování IS a osazení elektrické sítě od spol.
E.ON je dán datem 31. 7. 2018.

2. Vylepšení občanské vybavenosti
a vzhledu obce:

Po vybudování Oranžového hřiště, rekon-
strukci přední části hasičky a modernizaci dět-
ského hřiště se letos soustředíme zejména na
vybudování nového workoutového sporto-
viště (z dotací ČEZ ve výši 300 tis. Kč) a na další

etapu rekonstrukce hasičky v zadním traktu
budovy OÚ (z dotací JMK ve výši dalších 400
tis. Kč), kde se už nyní tyčí nová stavba, která
nabídne jak hasičům, tak i široké veřejnosti zá-
zemí v podobě výcvikové místnosti a prostoru
pro kulturní a společenské akce. Cílem u obou
realizovaných staveb je i následná úprava jejich
bezprostředního okolí. K workoutovému hřišti
přibydou nové chodníky, oplocení a terénní
úpravy, aby byl náš obecní sportovní stánek
(fotbalové hřiště se závlahou, tréninkové hřiště,
dětské hřiště, Oranžové hřiště a workoutové
sportoviště) v konečné podobě esteticky ucelen
a upraven. S výstavbou hasičky se současně
opravuje obecní dvůr, kde byla vybudována
nová kanalizace a následně dojde k renovaci fa-
sády dvorní části budovy OÚ. Finální tečkou
bude vydláždění celého obecního dvora tak,
aby byl nejen upravený a čistý, ale zejména aby
ryze účelově sloužil i jako výcvikový prostor pro
hasičské závody.

Obec rovněž v minulém roce zainvestovala na
opravu místní komunikace, vedoucí okolo naší
Mateřské školy, přičemž v tomto roce dojde
k finálnímu zpevnění a utužení již položených
vrstev. Na opravu části místní komunikace
přímo před vchodem MŠ se letos ani ve druhém
kole nepodařilo získat dotaci, ale zcela určitě
půjdeme do dalšího kola, vždyť čas na zpraco-
vání žádosti a jejího doplnění o několik nových
podkladů stojí jistě za to, aby to jednou vyšlo!

Mnoho prací zvládáme svépomocí, s pracov-
níky z obecní pracovní skupiny, tam kde nesta-
číme, tak jdeme dodavatelskou cestou.

3. Modernizace Mateřské školy:
Zde pokračujeme s postupnou obnovou bu-

dovy, kdy byla osazena další část oken, kon-
krétně v místnosti ředitelny, na chodbách a na
WC v přízemí a v 1. patře budovy.

Chceme se rovněž zaměřit na dovybavení
dalšími herními prvky hřiště MŠ, kde po vyřa-
zení bezpečnostně nevyhovujících atrakcí není
pro děti dostatek vyžití, což je třeba v dohledné
době dořešit.

4. Výstavba bytů pro sociálně slabší občany:
Snaha o získání dotace na kompletní rekon-

strukci budovy sociálky nebyla úspěšná
(a i kdyby byla, tak omezující parametry, urču-
jící skupiny osob, které by zde mohly přebývat,
byly neakceptovatelné, takže tento neúspěch při
získávání dotace můžeme tentokrát vnímat jako
pozitivní jev), proto jsme se rozhodli využít od-
borné dovednosti pracovníků naší pracovní sku-
pinu obce a na obecní náklady započaly
v počátku tohoto roku bourací, stavební, insta-
latérské a elektrikářské práce. V současné době
se na sociálce rýsují další 4 jednotky určené po-
moci sociálně slabším občanům. 

Předpokládám, že do konce pololetí tohoto
roku budou dobudovány dvě jednotky a ná-
sledně pronajaty. Zbytek budovy bude rekon-
struován pracovníky obce přes zimní období r.
2017–2018 tak, aby od jara 2018 byla obnovena
celá sociálka a mohla být nabídnuta dalším po-
třebným občanům.

5. Revitalizace veřejné zeleně:
Rovněž letos postupně ozdravujeme plochy

v intravilánu obce, kdy byla obnovena travní
plocha vedle dolní hospody. Dále osadíme
okrasné keře u hlavní hřbitovní zdi, kde byly
v březnu vykáceny náletové stromy, které vrůs-

taly do vedení el. energie. Zaměříme se na pro-
stor před MŠ (osazení plazivými rostlinami, zá-
hony u MŠ, osazení pomalu rostoucími stromy
a založení trávníku).

Na podzim se vydáme opět do extravilánu
obce za obnovou a dosadbou stromů ve vytipo-
vaných lokalitách.

6. Péče o kulturní památky:
Péči o památky v obci dokladuje zejména

vloni ukončená restaurace sochy sv. Jana Ne-
pomuckého, oprava vstupní brány, oprava
a nátěr hřbitovní zdi a oprava křížku u sil-
nice na Hrušky.

Nyní nás čekají Boží muka, památník pa-
dlých ve světových válkách a křížky rozmís-
těné v katastru obce, kde plánujeme střední až
malé opravy. Údržba těchto objektů nebude
zatím nikterak složitá a je třeba ji provést preven-
tivně, aby případný horší stav nepředstavoval
vyšší finanční výdaje na tyto již zmíněné opravy.

7. Tradice – jejich zachování a obnovování:
Stejně, jak v loňském roce, kdy bylo konáno

přes 70 různých sportovních, společenských
a kulturních akcí, tak i letos zaplňujeme víkendy
Vám občanům různými akcemi, které jsou po-
většinou velice povedené a nabývají mnohdy
charakter tradice. Bez aktivit místních spolků
a několika obětavých jednotlivců, by však nebyl
naplánovaný kalendář společenských akcí tak
plný, proto touto cestou děkuji všem, kteří se byť
jen trochu zasloužili na pořádání jakékoli akce
a přispěli tak do pestrého dění na obci. 

Nejvýznamnější akcí každého roku jsou tra-
diční Bartolomějské hody, které je třeba si
ochraňovat a tuto tradici udržovat. Loňské pojetí
hodů v podání „ženáčů a krojované chasy“ bylo
vskutku velice zajímavé. Zejména impozantní
byl průvod krojované chasy, uniformovaných
hasičů a dechové kapely, kráčející k místnímu
kostelu na bohoslužbu. Pokud se letos nenajdou
mladé páry na stárkování, bylo by jen dobře, aby
se hody konaly v obdobném duchu, jako
v r. 2016, vždyť nám jde především o zachování
dávné tradice naší obce, o průvod obcí a o ne-
dělní hodové dění, bez kterého by bylo na ves-
nici smutno! Součástí hodů 2017 bude
i slavnostní otevření workoutového hřiště
s ukázkami profesionálních sportovců, takže
hodový program bude zase velice zajímavý.

V letošním roce se odehrálo a ještě odehraje
mnoho dalších akcí, kdy namátkou uvedu - tur-
naje ve fotbale a nohejbale, rybářské závody,
vozatajské hry, velký dětský den, drakiáda,
výšlapy do okolí a přibydou i nové akce, jako
je vyhodnocení cyklostezky ŽlaP a Hubertská
mše s posezením u cimbálu. Nově vzniklé akce
se následně stávají novodobou tradicí a budou
lákat svou náplní další návštěvníky z řad ob-
čanů a dětí, které dění na obci zajímá.

8. Rekonstrukce hasičky, budovy OÚ, kul-
turního domu, obchodu a školy: 

Jak již uvádím výše, probíhá další etapa re-
konstrukce hasičky a budování výcvikové míst-
nosti pro mládež. 

Budova OÚ byla letos vybavena novými okny
v zasedací místnosti a čeká ji ještě zateplení ve
dvorní části. Rekonstrukce budovy OÚ a vý-
stavba hasičky by měla být tímto v letošním
roce ukončena. Následně upřeme pozornost na
opravy obchodu a kulturního domu. V kultur-
ním domě jsme již letos, byť neplánovaně, ale �
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z nutnosti, provedli zateplení části dvorního
traktu a další malé stavební úpravy. Čeká nás
zde výměna plynového kotle a menší topenář-
ské úpravy, stejně, jak již bylo učiněno v bu-
dově obchodu. 

V obci ještě mnoho dalších objektů, které vy-
žadují opravné zásahy a my je budeme moci re-
alizovat z financí získaných prodejem
stavebních parcel v lokalitě za hřbitovem. 

9. Stavba – SKLÁDKA ve Vážanech n. Litavou:
Nemá význam detailně popisovat mravenčí

práci, kterou odvádí pracovníci OÚ a naše advo-
kátní kancelář, aby zastavila skoro až šílené na-
vážení odpadu do katastru naší obce. Mohu však
s čistým svědomím prohlásit, že naše kroky,
které jsme postupně učinily, byly úspěšné
a v danou chvíli se naším problémem aktivně za-
obírají policisté, krajští úředníci, ČIŽP a soudci,
což do nedávna nebylo takto vnímáno a celá věc
byla brána na lehkou váhu. Škoda jen, že se tyto
právní kroky ze strany obce nerealizovaly už
v minulých letech, mohli jsme být už jistě dál!

Od r. 2015 jsme aktivní na všech dostupných
legálních úrovních, kterými bylo možno postu-
povat:

I. Trestně právní rovina - naše trestní ozná-
mení, podaní obcí

II. Občansko právní rovina - hromadná ža-
loba, podaná obcí spolu s majiteli po-
škozených pozemků

III. Správní rovina –
a) rozhodnutí MěÚ Slavkov o odstranění
stavby – vstup obce do kauzy s kasační
stížností
b) rozhodnutí MěÚ Slavkov o zastavení
prací na stavbě a navážení - vstup obce
a advokáta obce do případu
c) aktivity FÚ Brno šetřící daňové úniky –
podnět ze strany obce na prošetření

Je zřejmé, že úřady a soudy nečiní tak
rychle, jak bychom si přáli, ale roztočený kruh
se pomalu uzavírá a zejména výstupy z vyše-
třování našeho trestního oznámení, které reali-
zuje PČR ukazují, že jdeme správným směrem.
Po prohraném procesu, kde jsme se my - obec,
účastnili kasační stížností, se vrátilo na MěÚ
Slavkov z KÚ Brno rozhodnutí o odstranění
stavby, které bude MěÚ za účasti naší spolupra-
cující advokátní kanceláře obnovovat a znovu
vracet do hry. 

V současnosti jsou připravovány další pro-
jekty, které mají přinést zastavení navážení
na skládku, což je v dané chvíli náš hlavní cíl
(teď mluvím zejména za obec, ne za MěÚ Slav-
kov či za další orgány a úřady).

Pokud by se někdo zaobíral myšlenkou, že
skládka bude odstraněna, tak vězme, že toto
není pravděpodobně reálné a skládka nám zde
na katastru obce zůstane navždy a bude pro
nás symbolem neschopnosti úřednického apa-

rátu a pomatenosti legislativních procesů!
Potom se vydáme další cestou, a to sháněním
finančních prostředků, určených na sanaci
skládky. A pokud je někdy dostaneme, tak to
budou peníze nás, daňových poplatníků
a nikdy ne spolku SVS Delta Racing Team! Ta-
ková může být realita…

Boj se skládkou je v mnoha směrech skličující,
ale ušli jsme už tak dlouhou cestu, že nás v blízké
době jistě čeká dílčí úspěch! Dívám se na toto dění
s nadhledem a po prohrané kasační stížnosti to
beru jako stav 0:1 pro hosty, po první třetině.
Další dvě třetiny jsou ale ještě před námi…!

Závěrem mého slova mi dovolte popřát Vám,
všem občanům naší krásné obce Vážan n/Lit.,
prožití hezkého léta a pěkných dovolených,
které k létu neodmyslitelně patří.

Těším se na další spolupráci v nadcházejícím
období a jsem zde pro Vás.

Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany
nad Litavou, č. 13/2016, ze dne 14. 12. 2016
ZO schvaluje: 
(4.1) rozpočtové opatření č. 7 ze září 2016.
(4.2) rozpočtové opatření č. 8 z října 2016.
(4.3) rozpočtové opatření č. 9 z listopadu 2016.
(5) rozpočtové provizorium, kde hospodaření Obce Vážany
nad Litavou se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria,
a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření obce do
doby schválení rozpočtu roku 2017. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu Obce Vážany nad Litavou čerpáním roz-
počtových prostředků do doby, než bude schválen rozpočet
na rok 2017, nejdéle však do 31. 3. 2017.
Zastupitelstvo obce pro hospodaření obce stanoví tato
pravidla rozpočtového provizoria:
- obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující

provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na hos-
podárnost a efektivní vynakládání rozpočtových pro-
středků

- uhradí zálohové faktury a jejich vyúčtování z roku 2016
- obec poskytne MŠ Vážany nad Litavou finanční prostředky

na nejnutnější výdaje na zabezpečení jejího provozu
- uhradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv
- uhradí případné závazky z rozpracovaných akcí roku

2016
- uhradí náklady související s rekonstrukcí hasičky
- uhradí nejnutnější výdaje k činnosti SPOZ
- uhradí uzavřené veřejnoprávní smlouvy
- vrácení nevyčerpané dotace na volby
Investiční výdaje budou do schválení rozpočtu roku 2017
čerpané pouze výdaje související a nevyhnutně nutné na
přípravu investičních akcí, které vychází z rozpočtového

výhledu a výdaje, které vyplývají z nedočerpaných výdajů
minulých let na investičních akcích.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době roz-
počtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu
po jeho schválení.
(10.1) podpis smlouvy o zřízení věcného břemene, č.:
PV-014330040305/001 - dílo vvNN – obnova Menšíková. 
(10.2) podpis smlouvy s firmou VIVO CONNECTION
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
na parc. č. 2083, 2073/2, 510/2, 508/2, 506/2, 504/2,
502/2, 500/2, 498/2, 496/6, 494/3, 492/3, 490/2, 488/2,
486/2, 484/5, 417, 445, 330/1, 310, 400, 360/1, 482,
519, 470/1, 520/1, 600, 535/1, 538/4, 2096, 220/1,
470/1, 250/2, 254/1, 240/1, 30/3, 30/1, 12, 11/4, 4/1,
230/1, 240/1, 150/1, 150/2, 2084, 1158 v k.ú. Vážany
nad Litavou, LV 10001.
(10.3) podpis smlouvy o zřízení věcného břemene, č.:
PV-014330036815/004 - dílo kabel NN areál ZD.
(11.1) souhlas s naplánováním realizace Změny č. 5 ÚPO
Vážany n. Lit., pro změnu pozemku, parc. č. 1163 z orné
půdy na plochu (zónu) výroba a služby, přičemž podmiňuje
tento souhlas tím, že společnost JUKO Petfood, s.r.o., dle
vyjádření ve své žádosti, uhradí náklady spojené s pořízením
Změny č. 5 ÚPO Vážany n. Lit. a rovněž uhradí náklady
spojené s vybudováním chodníků od mostu přes Litavu
k objektu bývalého mlýna. 
(12.1) pronájem pozemku par. č. 1033/1 o rozloze cca. 15 000
m² rovnou polovinou mezi oba zájemce, a to panu Pavlu
Pišovi a paní Ivetě Klusalové. Cena pronájmu je stanovena na
1.500,- Kč ročně na každého, jednotlivého nájemce.
(12.2. a) pronájem pozemku par. č. 525/1 o výměře 154
m² panu Vítu Vykoukalovi. Za cenu 80,- Kč ročně.

(12.2. b) pronájem pozemku par. č. 534/1 o výměře 193
m² panu Davidu Záhorcovi. Za cenu 100,- Kč ročně.
(12.3) pronájem pozemku par. č. 1268/1 o celkové výměře
20.102 m² paní Martině Jarošové, za cenu 4.000,- Kč
ročně s výhradou, že ve smluvním ujednání bude podmínka
stálého přístupu majitelů sousedních pozemků na jimi
vlastněné pozemky a neoplocení části pozemku vedle
rodného domu pana Zd. Flajzara, pro účely využití této
části pozemku v zimním období na zimní sporty.
(12.4. a) pronájem pozemku par. č. 1227 o výměře 488
m², par. č. 1229 o výměře 700 m², par. č. 1418 o výměře
5477 m², par. č. 1451 o výměře 5082 m², par. č. 2092
o výměře 1650 m², par. č. 2112 o výměře 900 m², par.
č. 2120 o výměře 1500 m², par. č. 2134 o výměře 1450
m² za cenu 0,41 Kč/m² panu Petru Kučerovi, s výhradou
případného dořešení velikosti propachtované plochy, před
podpisem smlouvy, ke kterému ZO pověřuje starostu
obce.
(12.4. b) pronájem pozemku par. č. 1054 o výměře 2300
m², par. č. 1077 o výměře 3040 m², par. č. 1162 o výměře
1215 m², par. č. 1451 o výměře 5033 m², par. č. 1679
o výměře 2875 m², par. č. 2083 o výměře 2180 m², par.
č. 2106 o výměře 2805 m², par. č. 2114 o výměře 1520
m², par. č. 2115 o výměře 279 m², par. č. 2116 o výměře
1890 m², par. č. 2124 o výměře 7461 m², par. č. 2125
o výměře 1688 m², par. č. 2126 o výměře 1886 m² za
cenu 0,41 Kč/m² panu Ing. Jiřímu Hložkovi, s výhradou
případného dořešení velikosti propachtované plochy, před
podpisem smlouvy, ke kterému ZO pověřuje starostu
obce.
(12.4. c) pronájem pozemku par. č. 1451 o výměře 4984
m², par. č. 1679 o výměře 2875 m², par. č. 2106 o výměře

poničených kotlů za jeden nový – plynový,
oprava střechy

- vybudování workoutového hřiště, terénní
úpravy, položení nového chodníku, výstavba
nového oplocení, osetí travou,

- investiční výstavba výcvikové místnosti na ha-
sičce,

- realizace opravy dvora budovy OÚ,
- obnova propustku na polní cestě, 
- oprava opláštění a střechy na nově zakoupené

ocelokolně, 
- rekonstrukce obchodu – výměna kotle na vy-

tápění, výměna oken a dveří, zateplení budovy, 
- chodníky – v obci na ulici k ČOV, před ob-

chodem, v Pekařové uličce,
- obnova zeleně – u hřbitova, v parčíku nad

dolní hospodou, u fotbalového hřiště,
- a další budoucí plánované akce (oprava zá-

mečku, oprava sokolovny, opravy sakrálií, atd.)

Starosta obce děkuje občanům za trpělivost,
kdy při různých opravách a budování vznikají
jistá omezení provozu a dočasný stavební „ne-
pořádek“ na obci. Po ukončení prací se vše
znovu uvede do čistého a estetického stavu.

Budování v obci v roce 2017
(Dokončení ze strany 1)
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2000 m², par. č. 1612 o výměře 3769 m², par. č. 1680
o výměře 4782 m², par. č. 2084 o výměře 2134 m², par.
č. 2092 o výměře 500 m², par. č. 2103 o výměře 6000
m², par. č. 2133 o výměře 1259 m² za cenu 0,41 Kč/m²
společnosti Agria, a.s., s výhradou dořešení velikosti pro-
pachtované plochy, před podpisem smlouvy, ke kterému
ZO pověřuje starostu obce.
(12.4. d) pronájem pozemku parc. č.: 1868 o výměře
4253 m2, parc. č.: 2112 o výměře 1324 m2, parc. č.:
2115 o výměře 2510 m2, parc. č.: 2114 o výměře 1520 m2

za cenu 0,41 Kč/m² společnosti Rostěnice, a.s., s výhradou
dořešení velikosti propachtované plochy, před podpisem
smlouvy, ke kterému ZO pověřuje starostu obce.
(12.5) pronájem pozemku par. č. 1231 o výměře 820 m²
a parc. č. 1233 o výměře 936 m² panu Petru Kučerovi za
cenu 0,41 Kč/m².
(14) odkup pozemků parc. č. 641/1 a 638/40 + vážního
domku o velikosti 12 m2 do majetku obce, za sjednanou
cenu 100,- Kč/m2, vč. staveb na nich umístněných.
(15) příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití
ustanovení § 55 odst. 2 stavebního zákona, vydává
Změnu č. 4, územního plánu obce Vážany nad Litavou,
v předloženém znění.
(16.1) navýšení odměn jednotlivým členům zastupitelstva
dle aktuálního nařízení vlády ČR na částku 1.176,- Kč/mě-
síčně.
(16.2) příspěvek ve výši 2.000,- Kč na podporu činnosti
klubu PAPRSEK. 

ZO neschvaluje:
(11.2) žádost o odkup pozemku před domem parc. č. 21. 
(16.3) možnost budoucí přestavby domu č.p. 257 s ná-
jezdem do garážových vjezdů v počtu max. 4, z přilehlé
místní komunikace.

ZO bere na vědomí: 
(6) nařízení inventarizace majetku k 31. 12. 2016 a složení
inventarizačních komisí takto: 
Předsedkyně komise pro inventarizaci majetku obce A. Pi-
šová, členové J. Řezáč a K. Škraňka, přičemž inventarizace
skladu a materiálu se zúčastní O. Slezák a na inventarizaci
staveb, movitých věcí a pozemků se bude podílet H. Ur-
banová.
Předseda komise u příspěvkové organizace K. Škraňka,
členové S. Babušíková, H. Paseková a M. Kolenčíková.
(7) jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům
výborů vedení evidence případů do obdržené archivační
složky. Zpráva finančního výboru, ze dne 19. 11. 2016,
se stává nedílnou součástí tohoto zápisu 13. ZZO.
(8) závěrečný účet DSO ŽlaP na r. 2015.
(9) návrh rozpočtu DSO ŽLaP na r. 2017, přičemž souhlasí
s placením příspěvku ve výši 17.900,- Kč/ročně.
(13) ustanovení opatrovnické rady v tomto složení: Anna
Šubrtová, Ludmila Pilátová a Anna Pišová, přičemž Ludmila
Pilátová je zvolenou předsedkyní rady. 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vá-
žany nad Litavou, č 14/2015 ze dne 22. 2. 2017
ZO schvaluje: 
(4.) rozpočtové opatření č. 10/2016 ze dne 31. 12. 2016,
kde se celkový rozpočet obce zvyšuje v příjmech a ve vý-
dajích o 320.900,- Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi
příjmy a výdaji činí 0,- Kč.
(5.1) rozpočet na r. 2017, dle výše uvedených paragrafů
a částek, včetně dodatečných změn, a to: změna názvu
položky číslo 1111 a 1112, změna položky z 1351 na
1381 a zrušení nedaňového příjmu § 2119 položka 2343,
přesunuta do daňových příjmů položka 1356 - příjem
úhrady z dobývacího prostoru.
Dále § 2219 se snižuje z 200.000,- Kč na 152.000,- Kč,
§ 3341 se zvyšuje o 400,- Kč, § 3399 se snižuje na
částku 207.600,- Kč, § 3427 - dary spolkům a organizá-
torům akcí se zvyšuje na 148.000,- Kč a § 4329 se
navyšuje o 2.000,- Kč.
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 se po schválení ZO
stává rozpočtem obce na rok 2017.
(5.2) střednědobý výhled rozpočtu Obce Vážany nad
Litavou, dle výše uvedených částek, kdy tento bude

vyvěšen na úřední desce, do doby schválení dalšího
výhledu rozpočtu obce.
(6.1) zprávu o provedené inventarizaci majetku k 31. 12.
2016, s ohledem na prohlášení inventarizační komise, ve
složení Mgr. Anna Pišová, Ing. Jaroslav Řezáč a pan Karel
Škraňka, spolu s pracovníkem hmotně odpovědným za
inventarizovaný majetek, paní Hanou Urbanovou a panem
Oldřichem Slezákem odpovědným pracovním za sklad, že
inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením
zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a podle vyhlášky
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
a plánem, k provedení inventarizace, schváleného ZO
Vážany nad Litavou dne 14. 12. 2016.
(6.2) zprávu o provedené inventarizaci MŠ k 31. 12.
2016, s ohledem na prohlášení inventarizační komise, ve
složení Karel Škraňka, Stanislava Babušíková, Milada
Kolenčíková a Hana Paseková, že inventarizace byla pro-
vedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků a s plánem, k provedení inventarizace,
schváleného ZO Vážany nad Litavou dne 14. 12. 2016.
(7.1) účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ k datu
31. 12. 2016, s ohledem na její provedení dle § 4 odst. 8,
písm. W, zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a dle § 99
odst. 2 a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 o obcích ve
znění pozdějších předpisů.
(7.2) hospodářský výsledek a rozdělení hospodářského
výsledku příspěvkové organizace MŠ, ve výši 2.668,80,- Kč
do rezervního fondu.
(8.) rozpočet na r. 2017 a Střednědobý výhled rozpočtu
MŠ na rok 2018 a 2019.
(10.1) vyvěšení záměru na prodej pozemků 2039 až 2027.
(10.2) pronájem pozemku par. č. 2673 o výměře 5179
m² panu Vladimíru Ševčíkovi. Cena pronájmu pozemku
par. č. 2673 bude stanoveno paušální částkou, a to
1627,- Kč za rok.
(10.3) vydání záměru pronájmu části pozemku parc.
č. 30/3 před domem parc. č. 21.
(10.4) uzavření dodatku k pachtovní smlouvě na pozemek
par. č. 1268/1 o výměře 20 102 m² s paní Martinou Jaro-
šovou, kde budou uvedeny povinnosti pachtýře, a to
možnost ponechání možnosti přístupu majitelů sousedních
pozemků na jimi vlastněné pozemky a neoplocení části
pozemku vedle rodinného domu pana Zd. Flajzara, pro
účely využití této části pozemku v zimním období na
zimní sporty, dále možnost výstavby přístřešku pro kozy,
nepřesahující plochu 100 m².
(11.1) výši cestovních náhrad na r. 2017, v těchto hodno-
tách:
80,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 
120,- Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin, 
190,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 
(11.4) uzavření kupní smlouvy Obce Vážany n. Lit. s Agria,
a.s. Nížkovice na odkup pozemků parc. č.: 641/1, 638/40,
638/84, 638/82 a 54 v obci Vážany n. L., ve vlastnictví
Agria, a.s., za celkovou cenu 250.000,- Kč.

ZO bere na vědomí:
(9.) jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům
výborů vedení evidence případů do obdržené archivační
složky. Zpráva kontrolní komise se stává nedílnou součástí
tohoto zápis 14. ZZO.
(11.3) předanou informaci k podmínkám procesu prodeje
stavebních parcel, smluvní dokumentace a regulačních zásad
a schválení těchto záležitostí na příštím zasedání ZO.

ZO neschvaluje: 
(11.2) připojení naší obce dne 10. 3. 2017 k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vá-

žany nad Litavou, č 15/2015 ze dne 26. 4. 2017

ZO schvaluje:
(4.1) rozpočtové opatření č. 1 ze dne 28. 2. 2017, kde se
celkový rozpočet obce nezvyšuje. Rozdíl v kontrolním od-
počtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč. 
(4.2) rozpočtové opatření č. 2 ze dne 31. 3. 2017, kde se
celkový rozpočet obce zvyšuje o 33.000,- Kč. Rozdíl
v kontrolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč.

(5.) účetní závěrku obce Vážany nad Litavou, za r. 2016,
v plném rozsahu. 
(6.) závěrečný účet obce a souhlasí s celoročním hospo-
dařením obce za r. 2016, a to s výhradou a přijímá
opatření k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze
zprávy hospodaření za rok 2016.
(7.) jmenování paní Aleny Stříbrné do funkce člena výboru
pro kulturu a školství.
(8.) dodavatele, WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., na vybudování
workoutového hřiště v obci Vážany n. Lit.
(9.) podmínky procesu prodeje stavebních parcel, smluvní
dokumentaci včetně regulativů výstavby.
(10.1) prodej pozemku par. č. 2039 o výměře 21 m²
manželům Pišovým a prodej pozemku parc. č. 2038
o výměře 21m² panu M. Cenkovi. Cena stavebního
pozemku je stanovena částkou 8.500,- Kč.
(10.2) pronájem ocelokolny takto:
- panu Z. Machačovi 4 pole,
- panu J. Dostálovi 2 pole,
- panu P. Pišovi 1 pole,
- panu L. Poláškovi 4 pole. 
Cena pronájmu části ocelokolny je dána fixním částkou
ve výši 1.500,- Kč/jedno pole/rok. 
(10.3) pronájem části hospodářského stavení při zámečku
společnosti NetDeluxe. Cena pronájmu části hospodářského
stavení je stanoveno paušální částkou, a to 1.000,-
Kč/měsíc.
(10.4) žádost paní I. Klusalové propachtovat pozemek
č. 1033/1 o výměře 7.500 m² panu 
P. Pišovi, ml.
(10.5) vyvěšení záměru na prodej pozemků 588/3.
(10.6) podpis smlouvy s firmou GasNet s.r.o. o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plyná-
renského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní.
(10.7) podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030036833/001- stavba s názvem
- „Vážany nad Lit., kabel NN lok. 18xRD Obec“.
(11.1) starostu Ing. Václava Matyáše k účasti na Valné
hromadě Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. dne 19. 5.
2017.
(11.2) uzavření kupní smlouvy Obce Vážany n. Lit. s Agria,
a.s. Nížkovice na odkup pozemků parc. č.: 641/1, 638/40,
638/84, 638/82 a 54 v obci Vážany n/L., ve vlastnictví
Agria, a.s., a zřízení věcného břemene za celkovou cenu
251.210,- Kč.
(11.4) budování a opravy v obci a jejím katastru pro
r. 2017 a v dalších letech v rozsahu a výčtu: IS pro
výstavbu RD, sociálka, dolní hospoda, hřiště, hasička,
propustek, kolna, obchod, chodníky, oplocení, obnova
zeleně a další případné opravy a investice, kterých bude
třeba.
(11.5) navýšení poplatku za právní služby pro AK Štourač
& Benešová o 4.200,- Kč/měsíčně. 
(11.7) konání „přívesnického tábora“ pod záštitou obce,
případně některého ze spolků obce a v případě nutnosti
úhradu vícenákladů, max. však do výše 5.000,- Kč. 
(11.8) podporu při organizaci a financování akce „120.
výročí založení SDH“, která se bude konat dne 1. 7.
2017, a to do výše 40.000,- Kč.

ZO bere na vědomí: 
(11.3) informace, podané starostou obce, vážící se k prob-
lematické a nebezpečné skládce v katastru obce.
(11.6) informaci o průběhu prázdninového provozu MŠ
a pověřuje paní ředitelku MŠ, aby předložila nejpozději
do 1. 6. 2017 předpokládanou výši nákladů na prázdninový
provoz a počet dětí.
(11.9) finanční a organizační podporu Obce toho spolku,
který zorganizuje letošní Hody 2017.
(11.10) informaci o možnosti nákupu polního mlatu a po-
věřuje starostu k vyjednání podmínek, kdy po jejich před-
ložení následně rozhodne o nákupu nemovitostí.
(11.11) informaci o možnosti odkoupení pozemku parc.
č.: 638/35, od manž. Komínkových, s podmínkou zajištění
a prodeje náhradního pozemku na výstavbu garáže.
(12.) jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům
výborů vedení evidence případů do obdržené archivační
složky. Zpráva finančního výboru se stává nedílnou
součástí tohoto zápis 15. ZZO.



Vážanský hlásek  •  5/2017

5

Kromě stálých činností, které mimo jiné pre-
zentují: 
- úklid odpadkových košů (týdně – pondělky),
- úklid u všech kontejnerů v obci (týdně – pon-

dělky a čtvrtky),
- úklid Oranžového hřiště (2x měs. – čtvrtky), 
- úklid hřbitova (týdně – pátky),
- sečení trávy (sezónně), 
- čištění komunikací po celé obci (průběžně) 
- a další, 
realizovala obecní pracovní skupina za posled-
ního půl roku, dle jednotlivých měsíců násle-
dující:

12/2016
- postavení a ozdobení vánočního stromu, finální

zimní úklidy, zazimování budov, opravy tech-
niky, řezání dřeva, oprava horní autobusové
zastávky – zasklení čelní strany, posypy ko-
munikací a chodníků…

1/2017
- bourací a stavební práce na budově sociálky,

zimní posypy a údržba komunikací a chodníků,
opravy techniky, inventura strojů a zařízení,

kácení vánočního stromu, úklid dřeva a kovo-
vého šrotu…

2/2017
- opravy obrazů a mříží z budovy OÚ, stavební

práce na budově sociálky, zimní posypy a údržba
komunikací a chodníků, přípravy na Vážanský
jarmark, stěhování v MŠ, zapravení oken v MŠ…

3/2017
- stavební práce na budově sociálky, jarní úklidy

na sportovištích a na zahradě MŠ, odvoz ko-
vošrotu a velkoobjemového odpadu, bourací
práce na hasičce, údržba zeleně – kácení ne-
bezpečných stromů a prořezy…

4/2017
- jarní úklidy v obci, stavební práce na budově

sociálky, zemní a stavební práce na hasičce,
oprava dvora OÚ, zemní a přípravné práce
u Oranžového hřiště, likvidace pařezů u fot-
balového hřiště…

5/2017
- stavební práce na budově sociálky, stavební

práce na hasičce, postavení vazby na hasičce,
pokládka chodníku u Oranžového hřiště, opra-
vy na dětském hřišti, dosadba stromů a další

Plány na 2. pololetí 2017
Další stavební práce na hasičce a na sociálce,

budování a opravy polních cest, opravy na
dětském hřišti, spoluorganizace dětského dne,
hodů, cyklostezky a dalších akcí na obci, dokon-
čení zpevnění cesty za školkou, opravy na budově
a ve dvoře OÚ, opravy budovy MŠ, opravy chod-
níků, údržba a obnova zeleně, výsadba stromů,
mulčování polních cest a mnoho dalších akcí,
s cílem dosažení pěkného vzhledu obce, pořádku
a čistoty všech prostranství v obci a jejím okolí. 

Od května 2017 pracuje skupina pod obcí
v tomto složení: pánové O. Slezák, P. Hégr, J.
Lopatka, Z. Novotný a paní J. Janečková. S tímto
týmem se pouštíme i do profesně náročných
činností, které jiné obce zadávají jako odborné
dodávky různým firmám. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem čle-
nům pracovní skupiny za jejich dosavadní kva-
litní práci!

Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Činnost a výsledky práce obecních zaměstnanců 
a osob pracujících na VPP za období 12/2016–5/2017

Činnost v obecní knihovně
Spolupráce s výborem KŠ – za období leden až květen 2017

I v letošním roce jsme pokračovali v „Tvoření
pro děti a dospělé“, které probíhalo vždy ve
středu, podle plánu, který je zveřejňován ob-
vyklým způsobem. Závěrečné patnácté „Tvoření“
proběhlo ve středu 31. 5. 2017. Od ledna do 17.
5. 2017 navštívilo tuto aktivitu 225 dětí a do-
spělých.

• První akcí roku 2017 byla „Odpolední ko-
mentovaná prohlídka Slavkova a návštěva
městské knihovny“, která se uskutečnila 31.
1. 2017 a zúčastnilo se jí 9 osob. 

• Přednášky 13. 2. 2017 na téma „Skandinávie
a Pobaltí“ v Hostěrádkách - Rešov se nás
zúčastnilo 5 dospělých. 

• Návštěva dětí z MŠ v obecní knihovně v pon-
dělí 6. 3. 2017 – 22 účastníků.

• V naší knihovně jsme pořádali přednášku 4.
3. 2017 na téma „Nepál – lidé, města a hory.
Účast 2 děti a 12 dospělých. V pořádání besed
a přednášek v obecní knihovně chceme po-
kračovat, stejně tak navštěvovat akce, které
budou pořádat knihovny v Hostěrádkách -
Rešov a městská knihovna ve Slavkově u Brna,
se kterými byla navázána vzájemná spolu-
práce.

• Přednášky „Palau – ostrovní stát v Tichém
oceánu“ 8. 3. 2017, pořádané opět v Hostě-
rádkách se zúčastnilo 5 dospělých. 

• V měsíci březnu bylo „Prázdninové tvoření“,
které probíhalo 15. 3. v době jarních prázdnin
po celý den. Účast byla 20 dětí a 11 dospě-
lých. 

• Cestovatelská přednáška o Africe byla v kni-
hovně Hostěrádkách 27. 3. 2017 a zúčastnili
se jí 4 dospělí.

• Hrátky s pamětí 5. 4. 2017 – 10 účastníků.

• Zájezd do termálních lázní Dunajská Streda
12. 4. 2017 – 9 účastníků

• Den pro princezny a prince 13. 5. 2017 – 16
účastníků.

• Společné setkání seniorů v Rousínově 23. 5.
2017 – 9 účastníků. Spolupráce se seniory
z Rousínova a okolí bude probíhat i nadále. 

Protože většina akcí, které pořádá Obec a Vý-
bor pro kulturu a školství, je provázána s obecní
knihovnou, tak tyto akce uvádíme dohromady.
Všechny akce jsou pravidelně uveřejňovány na
stránkách obce s fotografiemi a krátkým článkem. 

K dnešnímu dni se všech shora uvedených
akcí zúčastnilo celkem 359 občanů. 

Výbor pro kulturu a školství
V letošním roce byla provedena výměna člen-

ky Výboru pro KŠ. Paní Hana Paseková odchází
z našeho výboru na vlastní žádost. Na její místo
nastupuje paní Alena Stříbrná. Paní Haně Pa-
sekové děkujeme za práci ve Výboru pro KŠ
a paní Aleně Stříbrné přejeme hodně úspěchů
a kreativních nápadů.

Zpracovala: L. Pilátová, DiS.

Odpady v obci

Směsný komu-
nální odpad

Sklo bílé

Sklo barevné

Plasty

Papír

BIO

Odpad 
přes ČOV

Frekvence svozu

každý týden v pondělí

každý druhý sudý týden
v měsíci (jeden den v týdnu)

každý druhý lichý týden
v měsíci (jeden den v týdnu)

každý lichý týden pondělí
a pátek a každý sudý týden

úterý a pátek

každý lichý týden v úterý
každý sudý týden ve středu

každý sudý týden v pátek

kontinuálně

Cena za rok

408 000 Kč

4 500 Kč

4 200 Kč

22 500 Kč

12 000 Kč

76 000 Kč

750 000 Kč

Platby

částečně hradí obec z rozpočtu s pří-
spěvkem občanů (7–99 let 500 Kč/obč.)

plně hradí obec z rozpočtu

plně hradí obec z rozpočtu

plně hradí obec z rozpočtu

plně hradí obec z rozpočtu

plně hradí obec z rozpočtu

částečně hradí obec z rozpočtu s přís -
pěvkem občanů (300–600 Kč/obč.)

Hospodaření a likvidace odpadů v obci
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Uplynulé období v naší školce
Cílem naší mateřské školy je vytvářet podnětné

prostředí, ve kterém se budou děti všestranně
rozvíjet a připraví se na vstup do ZŠ.

Během roku pořádáme celou řadu zajíma-
vých akcí pro děti i rodiče. Tradice jsou u nás
ve školce něčím, co nás v průběhu roku přiro-
zeně provází a na co se vždycky společně tě-
šíme. Intenzivně se věnujeme i svátkům a jejich
významu.

Od našeho posledního setkání uběhl již
nějaký čas, a tak si připomeneme, co jsme od
prosince v naší školce společně prožili.

„Rozsvěcení vánočního stromu“ které se stalo
již tradicí, jsme tentokráte pojali trochu netra-
dičně. O zábavu se nám postarala profesionální
skupinka umělců, kteří program trvající déle,
než hodinu přizpůsobili především dětem
a ukončili příchodem „Mikuláše s jeho družinou“
a nadílkou pro všechny statečné kamarády.
Akce byla zdařilá a nejvíce spokojeny byly děti,
které si o ní ještě dlouho vyprávěly. A aby
rodiče, babičky, dědečci a ostatní nebyli při-
praveni o vystoupení a ukázku šikovnosti našich
dětí, byli pozváni na „ malé Vánoční posezení“
v naší školce. U kávy a cukroví se děti pochlubily
s dárky, které dostaly pod stromeček ve školce.
V tomto adventním čase se děti byly podívat ve
Vážanském kostelíčku na jesličky s Ježíškem
a vypravily se i k místním rybářům za vesnici,
kteří nám ukázali kapříky v sádkách. V lednu,
po návratu do školky se vzájemně pochlubily,
co jim „Ježíšek“ naložil doma pod stromečkem
a už se připravovaly na svátek „Tří králů“ a ko-
ledování po vesnici.

Na předplavecký výcvik do Vyškova jsme
začali jezdit v druhé polovině ledna. Děti se
formou her naučily nebát se vody a některé
udělaly dokonce i pár temp. V únoru navazujeme
na tradice ostatků, které se slaví i na vesnici.
Letos jsme si ostatky řádně užili. Kromě písniček
a říkadel, jsme vyráběli jitrničky a jelítka, ma-
sopustní masky a květinami vyzdobily vůz. Prů-
vodem po vesnici jsme si vykoledovali spoustu
sladkostí a také nějaké penízky, které využijeme
při výletu do Slavkova na zmrzlinu. V závěru
jsme se za zpěvu písní rozloučili s naší „Basič-
kou“. V únoru nás ještě navštívil v naší školce
kouzelník a v Hruškách jsme shlédli divadelní
představení „O šípkové Růžence“. V březnu

jsme navštívili místní knihovnu, dozvěděli jsme
se, jak se půjčují knihy, poslechli jsme si pohádku
„O řepě“, kterou jsme si pak zahráli i nakreslili.
Knihovnu nám poutavou formou představila
paní Ludmila Pilátová, za což ji patří díky. V naší
mateřské škole udržujeme tradici lidových zvyků,
a tudíž jsme s příchodem jara všichni společně
vyrobili „Moranu“, naučili se nové, jarní písničky
a říkanky a popovídali si o tom, kdo vlastně
„Morana“ je a proč ji házíme do vody. Tu naši
„zimu“ jsme také vyprovodili a vhodili do Litavy
– šťastnou plavbu a za rok nashledanou. Pak
jsme zpěvem a tancem přivítali jaro. A v dubnu
už se těšíme na Velikonoce. Dobrodružnou
cestou jsme se vypravili za zajíčkovým pokladem.
Na konci našeho putování a po zdárném zdolání
všech úkolů – i hledání velikonočních vajíček –
byl odměnou již zmíněný poklad. Poslední dub-
nový pátek proběhlo v naší MŠ veselé dopoledne,
plné čar a kouzel. Převlékli jsme se za čarodějnice
a čaroděje a učili jsme se létat na košťatech,
vařit čarovné lektvary a kouzlit. Některá z kouzel
nás naučila naše stará známá
„Šinka Břinka“. Užili jsme
si to náramně. V květnu se
tradičně připravujeme na
„Svátek matek“ a protože
slavit přichází i tatínci, pra-
rodiče a příbuzní, koncipu-
jeme tuto událost jako svátek
rodiny. Vyzdobili jsme škol-
ku, udělali dárečky, upekli
kytičky a srdíčka z lineckého
těsta a básničkami a písnič-
kami poděkovali za jejich
lásku a péči. Součástí svá-

tečního odpoledne bylo i vystoupení tanečního
kroužku pod vedením paní učitelky Šárky, které
bylo náležitě oceněno potleskem. Stojí za zmínku,
že letos bude náš taneční kroužek reprezentovat
naši obec při vystoupení lidových souborů na
zámeckém nádvoří ve Slavkově. Ve spolupráci
s MŠ Hrušky pravidelně navštěvujeme divadelní
představení. Divadlo „Rolnička“ nám vždy při-
blíží, jak je důležité mít v životě kamarády, po-
máhat si a udržovat čisté životní prostředí. V po-
hádce o čarodějnici jsme se zase dozvěděli, že
krása není podstatná, ale že je důležité být
moudrý a kamarádský. Velkým zážitkem pro
nás všechny bylo scénické kino – „Tajemství
korálového útesu“, které dětem přiblížilo život
pod hladinou moře. Připomněli jsme si „Den
země“ výletem vlakem do Chrlic z jehož oken
jsme pozorovali okolní krajinu, kvetoucí stromy.
Navštívili Jeníčka s Mařenkou, tuto pohádku si
zahráli a do školky se vraceli s mnoho zážitky.
Letos nás ještě čeká beseda s členy místní orga-
nizace dobrovolných hasičů, na kterou se děti
rovněž těší. Zajímá je především, jak to na
takové požární stanici vypadá a jak hasiči pracují.
Dále pak oslava „Dne dětí“ na kterou sladkostmi
přispívají již tradičně zahrádkáři z naší obce.
V měsíci červnu pojedeme do divadla Bolka
Polívky a na výlet do „DinoParku“ Vyškov. Tra-
dičním pasováním předškoláků na školáky a opé-
káním buřtů na školní zahradě se rozloučíme
se školním rokem a hurá na prázdniny. Ještě
jednou chceme všem poděkovat za spolupráci
a věřit v zachování přízně pro naši mateřskou
školu.

S. Babušíková

Činnost v obecní knihovně za rok 2016
Kromě půjčování knih se v naší knihovně už

druhým rokem uskutečňovala aktivita, kterou
jsme nazvali 

„Tvoření pro děti“ a v roce 2016 – od ledna
do května – proběhla 20 x a od listopadu do
prosince ještě 4x. Průměrný počet děti se ustálil
na 11 účastníků za jedno odpoledne.

Stejná aktivita je nabízena i pro dospělé.
Tvoření pro dospělé bylo v minulém roce
taktéž 20 x. Od ledna do května byl průměrný
počet účastnic 5. V listopadu a prosinci bylo
„Tvoření“ 4x a průměr účastnic se snížil na 4. 

Seznámení s knihovnou byla akce pro děti
z MŠ. Popovídat si s paní knihovnicí a prohléd-
nout si knihovnu přišlo 20 dětí a paní učitelka.

V listopadu jsme měli v knihovně „Setkání se

seniory z Rousínova“. Tato zajímavá akce vznikla
ve spolupráci s těmi, kdo chodili do knihovny na
„Tvoření“, a se Sleťáky. Celkem se vystřídalo v kni-
hovně 35 účastníků. Po prohlídce knihovny jsme
společně navštívili OÚ, prohlédli si obec, kostel aj.

V prosinci jsme v knihovně pořádali besedu
na téma „První pomoc“. Dopoledne tato akce
byla pro děti z MŠ. Přišlo 16 dětí v doprovodu
paní ředitelky. Odpolední besedy na stejné téma
pro dospělé se sešlo celkem 15 účastníků. 

Dále jsme v roce 2016 navázali spolupráci
s knihovnou v Hostěrádkách-Rešov, kde jsme
navštívili vánoční prodejní výstavu v knihovně –
6 účastníků.

Poslední akcí v roce 2016 za spolupráce kni-
hovny byla 20. 12. „Komentovaná prohlídka

Kleinova paláce v Brně“ a této akce se zúčastnilo
5 dospělých. 

Shrnutí za rok 2016:
24 x Tvoření – děti, dospělí – účastníků celkem
380 za celý rok
1x Seznámení s knihovnou pro děti z MŠ – 20 dětí
1x akce pro seniory – 35 účastníků
1x přednáška pro děti – 16 dětí
1x přednáška pro dospělé – 15 účastníků
1x návštěva knihovny v jiné obci – 6 účastníků
1x komentovaná prohlídka Kleinova paláce
v Brně – 5 účastníků

Celkem účastníků na akcích knihovny za
rok 2016 je celkem 477.

L. Pilátová, DiS.
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Ježíšek v MŠ Vážany n. Lit.
Dne 19. 12. 2016 přivezl pan Oldřich Spáčil

do MŠ ve Vážanech nad Litavou, za účelem
rozšíření hracích prvků v naší mateřské školce,
zbrusu novou polikarpovou stavebnici, kterou
od jeho firmy zakoupila obec Vážany n. Lit.
(za nadstandardně zvýhodněnou cenu, za což
patří panu Spáčilovi poděkování). Tato stavebnice
rozvíjí u dětí předškolního věku technické a ma-
nuální dovednosti a je obec-
ně nejžádanějším prvkem
při vybavování školek.

Paní ředitelka MŠ nakou-
pila velké množství dalších
dárků a v 9.00. hod začalo
(po svačince) jejich velké
předávání, které nastartovalo
u dětí takovou euforii, kte-
rou můžete zažít skutečně
pouze u bezprostředního
projevu radosti a nadšení
malých dětí...

Starosta dodává: „Měl
jsem dnes to štěstí, že jsem
byl s místostarostou J. Hlouž-

kem, paní L. Pilátovou a panem K. Škraňkou
u předávání dárků našim dětem. Tak krásný
zážitek, tolik nefalšované radosti a štěstí, dět-
ského napětí, při čekání na rozdávání dárků
a rozzářených dětských očí, jsem už dlouho ne-
zažil. Je to ten nejkrásnější dík za námi realizo-
vanou práci, jež zde na obci pro děti a naše ob-
čany odvádíme.“

Vánoční koncert 
s dechovou hudbou Svatobořáci

V sobotu 3. 12. 2016 v odpoledních hodinách,
se v sále dolní hospody konal vánoční koncert
s mladou (míněno tím co do věku účinkujících),
dechovou hudbou SVATOBOŘÁCI. Sešlo se na

80 domácích i přespolních hostů, kteří si užili
sváteční atmosféru dne.

K realizované akci podává komentář paní
Marie Zachovalová:

Účinkující v první hodině
vystoupili v krojích a zahráli
a zazpívali známé lidové písně.
Druhá hodina se udála ve vá-
noční atmosféře, kdy se muzi-
kanti a zpěváci převlékli z krojů
do společenských šatů a už se
hrály a zpívaly jen koledy. Po
skončení koncertu odcházeli
hosté spokojeni, což je ta nej-
větší odměna pro výbor vážan-
ských zahrádkářů, jakožto po-
řadatele.

Přednáška na téma 
„První pomoc“

Náš nejaktivnější obecní výbor – Výbor
pro KŠ, pořádal další akci z naplánované
série r. 2016.

Informaci o akci, konané Výborem KŠ
předkládá paní L. Pilátová, DiS.:

„Přednáška na téma „První pomoc“ byla
uspořádána ve spolupráci obecní knihovny,
výboru pro kulturu a školství a mateřské
školy. Ve čtvrtek 15. 12. 2016, v deset hodin
dopoledne se naše knihovna zaplnila dětmi
z mateřské školy, na které už čekala paní
doktorka v bílém plášti. Na stole ležela spousta
věcí, se kterými se mohou děti v ordinaci
setkat. Pak si 16 dětí mohlo postupně všechno
vyzkoušet a vznést svoje dotazy“.

Paní doktorka dětem následně napsala:
Milé děti, vážené paní učitelky,
chtěla bych vám poděkovat za pozvání do

vaší krásné školky a za možnost popovídat si
s vámi o tom, jak to chodí u lékaře. Potěšilo
mě, že o své zdraví dbáte a snažíte se nemocem
a úrazům předcházet. Prevence je totiž velmi
důležitá. Doufám, že přístrojů, které doktoři
používají, se již bát nebudete a moc vám
děkuji za zdárné ošetření vašeho tygříka
a mého pejska.

Strávila jsem s vámi krásný předvánoční
čas. Moc vám za jeho zpříjemnění děkuji
a přeji vám Vánoce prožité ve zdraví a klidu
a do nového roku všechno nejlepší.

S pozdravem MUDr. Eva Špatná 

Odpoledne se paní doktorka věnovala ve
své přednášce dospělým. 

Kdybychom se měli dotknout všech témat,
která spadají do „První pomoci“ potřebovali
bychom na to několik hodin, proto předná-
šející  MUDr. Eva Špatná vybrala jen ty
situace, se kterými se můžeme setkat nejčas-
těji. Odpolední přednášky se zúčastnilo 10
občanů. Uvítali jsme i možnost  změření
tlaku v závěru našeho setkání. A protože se
paní doktorka nebránila další  společné akci,
máme se na co těšit … 

Ještě jednou moc děkujeme všem účastníkům
za aktivní přístup a hlavně MUDr. Evě Špatné
za zajímavou a poučnou přednášku“.

Společenská kronika
Narození
2016 
22. 12. Jakub Růžička

2017
17. 3. Valerie Komínková

Úmrtí
2016
6. 12. Jan Michálek 

(ve věku 87 let)

2017
18. 1. Jaroslav Tůma 

(ve věku 89 let)
25. 2. Jan Petr Brezovský 

(ve věku 72 let)

Výročí
Zlatá svatba
8. 4. Jitka a Zdeněk Janouškovi

Diamantová svatba:
22. 4. Josefka a Václav Matyášovi

Jubilea
Leden
89 let Josef Hrabovský

Únor
91 let Jiřina Nováková
75 let Zdeněk Flajzar

Březen
70 let Alena Synková
88 let Božena Sigmundová

88 let Helena Oujezdská
86 let Marie Kleková

Duben
85 let Radmila Loubalová

Květen
70 let Eva Koblížková
80 let Hana Dostálová
70 let Josef Ryšavý
89 let Oldřich Slezák
89 let Marie Babušíková

Červen
75 let Drahomír Mojžíš
80 let Miroslav Partyka
85 let Věra Hrabovská
85 let Marie Jeřábková
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Čočková polévka aneb Tekutý kapřík
Byl krásný „Štědrý den“ a u vánočního stromu

ve Vážanech n. Lit. začala ve 12.00 hod. akce
„Čočková polévka aneb tekutý kapřík 2016“.

Paní H. Paseková uvařila čočkovou polévku,
Vážanští sportovci vyrobili ostrý vánoční punč,
pracovníci obce připravili stoly, ohniště a repro-
dukovanou vánoční hudbu, starosta rozléval me-
ruňkovici a slivovici všem příchozím, kteří sebou
rovněž přinesli různé vzorky pálenek a likérů na

ochutnávku. K degustaci patřily i přinesené
vzorky cukroví. Opět se vytvořila báječná atmo-
sféra vánočního dne, klidu a pohody a zejména
zájmu místních občanů, setkat se a popovídat si
s přáteli a blízkými, v tak ceněný den roku.

Počet návštěvníků odhadujeme na 120 pří-
tomných, což svědčí o tom, že tradice se ujala
a občany je vnímána jako jedna ze standardních
akcí, naplánovaných pro daný rok.

Prohlídka Kleinova paláce v Brně 2016
Výbor pro KŠ, pořádal další prosincovou akci

z naplánované série r. 2016.
Informaci podává paní L. Pilátová, DiS.:
„Před rokem jsme se zúčastnili komentované

prohlídky Schrattenbachova paláce, kde od roku
1950 sídlí knihovna Jiřího Mahena. Ta nás na-
tolik zaujala, že jsme využili možnosti navštívit
další palác v centru Brna – Kleinův palác. Ko-
mentovaná prohlídka se konala 20.12. 2016 od
17.00 hodin. Sraz byl před Kleinovým palácem,
který je jedním z nejhezčích domů ve středu
města Brna a byl postaven v letech 1847- 48 ro-
dinou Kleinů. Šest bratrů, z prosté rodiny z Louč-
né nad Desnou, založilo rodinnou firmu a za
jedinou generaci se zařadili k nejúspěšnějším
podnikatelům rakouské monarchie.

Palác byl do dnešní podoby restaurován
v letech 1995 až 1996.

V současné době jsou v prostorách tohoto
paláce obchody a jiné organizace, ale především
se zde nachází IN-CENTRUM, specializované
oddělení KJM zaměřené na výuku počítačové
gramotnosti.

Mgr. Lucie Plchová náš přivítala před budo-
vou, kde jsme se dověděli mnoho zajímavostí
z historie paláce a prohlédli si litinové prvky ar-
kýřů. Pak následovala prohlídka paláce, hlavně
v prostorách, které patří IN-CENTRU. Z prezentace
jsme poznali jednotlivé členy rodiny Kleinů,
jejich široký rozsah podnikatelských aktivit nebo
přístup k práci. Odměněni jsme byli nejen drob-
nými dárečky, ale i pohledem na rozsvícené
a rušné náměstí Svobody.

Informací – o budově i jejích majitelích – na-
jdeme v každé publikaci o Brně hodně, ale před-
vánoční atmosféru tohoto místa můžeme vy-
chutnat jen tak, že si je projdeme… Zážitek to
byl, pro naši malou skupinku, i pro všech dvacet
dalších účastníků, zase neopakovatelný…“

Vánoční setkání rodičů a dětí v MŠ Vážany n. Lit.
Navazující akcí na „Rozsvěcování vánočního

stromu s příchodem Mikuláše“, ze dne 1. 12.
2016, kdy se děti díky animačnímu programu
objednané agentury nedostaly ke svému obvy-
klému vystoupení, bylo paní ředitelkou MŠ
navíc zorganizováno „Vánoční setkání rodičů
a dětí v MŠ“.

Předkládáme komentář předsedkyně Vý-
boru KŠ, L. Pilátové, Dis.:

„Na pondělí 19. 12. 2016 v 16.00 hodin bylo

naplánováno vánoční setkání rodičů a dětí
v mateřské škole ve Vážanech nad Litavou. Již
před čtvrtou hodinou byla téměř zaplněna třída
„Kuřátek“ dětmi a především hosty dnešního
setkání – rodiči, prarodiči a sourozenci našich
školáčků. Dohromady nás bylo více než 70 pří-
tomných.

Děti se měly čím pochlubit! Zazpívaly několik
písniček u klavíru za doprovodu paní učitelky
Zdeňky Chudárkové a za své skvělé výkony byly

děti odměněny velkým potleskem. Pak tatínci
rozlili dětské šampaňské, kterým si děti na
krásné Vánoce připily.

Paní ředitelka S. Babušíková všechny přítomné
potom pozvala na čaj, kávu, cukroví a hlavně
na perníčky, které děti pro tuto příležitost na-
pekly.

Nejvíce času zbylo na pochlubení se novými
dárky, které děti dostaly ten den dopoledne.

Vánoční koncert s mistrem
Martinem Hammerle –
Bortolotti

Dne 27. 12. 2016 se v kostele sv. Bartoloměje
konal koncert, který nám prodloužil vánoční
atmosféru letošního roku.

Protagonistou večera byl rakouský pěvec,
mistr Martino Hammerle – Bortolotti, který
svojí dokonalostí (a to nejen pěveckou, ale
i z pohledu lidskosti a bezprostředností)
zaujal snad všechny příchozí, kteří se dostavili
do místního kostela.

Na pořadu koncertu bylo ca 20 ukázek
písní a skladeb, zpívaných v italštině a ně-
meckém jazyce, prokládaných slovy našeho
pana faráře Víta M. Červenky, který po každé
zpívané skladbě pronášel úryvky evangelia.
Zazněla zde však i zpívaná čeština, a to ve
skladbě „Tichá noc“ a v závěrečné písni
večera, kterou už zpívali všichni přítomní –
„Narodil se Kristus Pán“.

Atmosféra koncertu byla skvělá. Návštěv-
níků bylo více jak 70 a všem se vystoupení
mistra Bortolottiho, kterému sekundoval náš
pan farář, neskutečně líbilo. Ohlasy a dlou-
hotrvající, několikanásobný potlesk ve stoje,
svědčí o tom, že obec takové akce potřebuje,
neboť jsou občany očekávány a následně vní-
mány velice kladně.

Budeme se těšit na Vánoce příštího roku,
kdy bychom takovou akci mohli opakovat...
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Trampské setkání aneb Silvestr nanečisto
Zajímavá a vydařená akce se konala 29. 12.

2016 v dolní hospodě, kam zavítalo více jak
130 návštěvníků v očekávání vystoupení 3
kapel, které hrály jak k poslechu, tak rovněž
i k tanci.

Sešlo se zde mnoho lidí z různých koutů
naší republiky. Zaznamenali jsme příznivce

country hudby z Bučovic, Chvalkovic, Maref
a okolních obcí této oblasti Vyškovska, z Brna
a samozřejmě i z Vážan n. L., ale byli zde lidé
až z Náchoda, Rychnova a z Vysočiny…

O vydařenosti akce svědčí nejenom spousta
kladných ohlasů, ale i ten fakt, že oficiální
konec akce byl až nad ránem druhého dne.

Okolo Vážan n. Lit. 2016
Dne 28. 12. 2016 se konala „Vycházka okolo

Vážan n. Litavou“
Kdo si chtěl užít další krásný „sváteční“ den

Vánoc, ten se vydal na tradiční vycházku okolo
Vážan n. Lit. 

Paní Stanislava Halamková, která vycházku
připravila k této akci uvádí:

Již počtvrté se sešli milovníci aktivního pohybu
na povánočním pochodu s názvem „OKOLO
VÁŽAN CESTIČKA“. 

Na třicet účastníků a deset dětí vyrazilo krátce
po půl desáté okolo poldru směrem k bývalé ci-
helně, kde si všichni prohlédli myslivecké krmící
zařízení a dozvěděli se něco o péči o drobnou
zvěř. Potom jsme za krásného slunečného počasí
vykročili polní cestou směrem na „Hejda“. 

U mostku jsme obdivovali nově vysazenou
alej ovocných stromů a taky mysliveckého patrona
– Sv. Huberta. Další cesta vedla „polňačkou“,
která se už začala pěkně blátit, na silnici na
Kobeřice. 

A pak už hurá dolů, zpět na poldr, na slibo-
vaný špekáček, na čaj a svařáček. Na ten jsme
si museli trošku počkat, protože pan Fr. Dvořáček
se nám postaral o chvilku napětí...

Nakonec všechno dobře dopadlo a myslím
si, že všichni byli spokojeni. 

Děkuji všem za účast a za pomoc při zajištění
této akce. Trasa, vzhledem k pěknému počasí,
mohla být i trošku delší… tak snad zase příště.

Za Sleťáky se všemi loučí s pozdravem „Zdrávi
došli“ Stanislava Halamková.

Turnaj ve stolním tenise
Dne 28. 12. 2016 se na sokolovně hrál

turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo
13 borců (někteří i přespolní).

Organizátor akce, pan Fr. Dvořáček po-
dává detailnější informaci:

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

V souboru přiložených fotografií je listina
výsledků, zde v textu uvádíme první tři pozice:
1. O. Stráněl; 2. R. Šamšula; 3. M. Ondruš

Po slavnostním vyhlášení jsme se občerstvili,
poseděli a zazpívali společně s kytarou.

Vánoční šachový turnaj
Vážany n. Lit. 2016

Dne 28. 12. 2016 se konal další ročník „Vá-
žanského šachového turnaje“.

Komentář podává hlavní organizátor
akce, pan E. Novotný:

Vážanští šachisté především děkují za spon-
zorské dary, kterými sponzoři pomohli ke
zvýšení atraktivity šachového turnaje ve Vá-
žanech.

Turnaj byl pořádán pro všechny kategorie
hráčů v pohostinství Sokolovna.

Turnaje se zúčastnilo 13 hráčů, z toho 3
patřili do kategorie mládeže.

Z Vážan n/L. byli 4 hráči, 2 hráči ze Slav-
kova, 3 hráči ze Šaratic, 1 hráč z Blažovic, 1
hráč z Brna a 2 hráči z Holubic. 

Rozhodčím byl Ing. Merta Miroslav.

Konečné umístění na 21. ročníku šacho-
vého turnaje:

Skupina A: 
1. DUDA JIŘÍ 5 b., 2. PAULÍK KAREL 4 b.,

3. NOVOTNÝ LUDĚK 2,5 b., 
4. Vykoukal Vít 2 b., 5. Kropáček Roman 1

b., 6. Merta Miroslav 0,5 b.
Skupina B:
1. MIXA MARTIN 5 b., 2. ROBEŠ VOJTĚCH

3 b., PESLAR JIŘÍ 2 b., 4. Novotný Emil 2 b.,
5. Partyka Petr 1 b., 6. Gottwald Karel 1 b., 7.
Jochman Josef 0 b.

Šachu zdar a těšíme se na další ročník...

Vánoční karetní turnaj ve hře „66“
Ve čtvrtek 29. 12. 2016

se v horní hospodě po-
řádal tradiční turnaj v ka-
retní hře „66“.

Výsledky nám před-
kládá hlavní organizá-
tor akce, pan E. Novot-
ný:

Skupina A:
1. HOFFMAN JIŘÍ 4

b., 2. BOLESLAV JOSEF
3 b., 3. NOVOTNÝ LU-
DĚK 3 b,. 4. Cenek Mi-
loslav 3 b., 5. Kolejka
David  2 b., 6. Bayer Mi-
lan 2 b.

Skupina B: 1. Kuba Jiří 4 b., 2. Partyka Miroslav 4 b., 3. Krejčíř Vlastimil 4 b., 4. Jochman
Josef 4 b., 5. Novotný Emil 3 b., 6. Boleslav Svatomír 2 b., 7. Žák Antonín 0 b.
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Hon ve Vážanech nad Litavou
Desátým dnem měsíce prosince byla ve Vá-

žanech nad Litavou zakončena sezóna společ-
ných honů na drobnou zvěř. V naší honitbě
pořádáme pouze dva hony a v každém jsou
maximálně tři až čtyři leči. Počtem honů se řa-
díme k nejmenším v okrese a s počtem lečí
jsou naše hony nejmenší vůbec. Není to ovšem
proto, že by u nás zvěř nebyla. Právě naopak.
Nicméně naší snahou je aby nejen zůstala do
dalších let, ale také aby se populace divoké
zvěře rozvíjela a udržela se v našem revíru na
dlouhá léta a zůstala tak stálou ozdobou české
přírody. Proto provádíme naše společné hony

jen jako určitou formu nezbytného chovatelského
zákroku, tak aby nedocházelo k přemnožení
drobné zvěře a tím ke škodám na zemědělských
kulturách. Zvěř lovíme pouze na dvou třetinách
honitby, vždy jednu třetinu vynecháme úplně.
Přičemž zajíce lovíme pouze na jedné třetině
revíru a bažantího kohouta na dvou. Domníváme
se že na velikost naší honitby je to stav optimální
a dostatečný.

Tedy desátého prosince se po sedmé hodině
ranní začali v hospodě Sokolovna scházet mys-
livečtí přátelé domácí, ale i pozvaní hosté z ši-
rokého okolí. Mezi hosty se objevili účastníci
z Heršpic, Kobeřic, Melčan, Dražovic, Slavkova
u Brna, Letonic, Újezdce, Židlochovic, Brna
a několika dalších obcí. Celkem se na sraz do-
stavilo 37 střelců, 10 honců a více než desítka
lovecky upotřebitelných psů. Po nezbytné re-
gistraci, kontrole nutných dokladů a ranní
„klobáskové“ snídani, se myslivecká společnost
přesunula na nádvoří za hospodou, kde bylo
provedeno slavnostní zahájení za zvuku dvojice
borlic v podání Davida Halamky a hosta pana
Františka Jeřábka z Heršpic. Troubení na borlice
provázelo ostatně celý hon, kdy jeden trubač
troubil myslivecký signál a druhý mu stejným
způsobem odpovídal na druhé straně leči a hon
měl hned jinou slavnostnější atmosféru. Před-
seda honebního společenstva ing. Radim Hložek
a myslivecký hospodář David Halamka přivítali
přítomné a seznámili všechny s průběhem
honu. Na programu byli známé leči: Prostřední,
Poldr, Žlíbky a Hejdy. Sv. Hubert se nám chtěl
zřejmě odvděčit za sprchu na posledním honu,
takže i počasí přálo a vše bylo na naší straně.
Hned první leč byla úspěšná, takže úsměv na
tváři hospodáře i všech účastníků a jdeme na
druhou. Ta je tvořena tratěmi Hrubý kus, Poldr
a nám nechvalně známým sportovištěm a Kr-

bálem. Zde hospodář upozornil na největší
možnou pravděpodobnost výskytu lišky a udělal
dobře. I přes nádherný v pravdě pohádkový
výskyt bažantí zvěře se zde zamotala i kmotra,
takže v druhé leči byla nejen parádní výlož
bažantích kohoutů, ale byla ulovena i liška.
Úspěšným střelcem byl host pan David Hanák
z Letonic. Zajíc se v léto leči nelovil, právě
z důvodu šetření zvěře a i tak byl bohatě k vi-
dění. Dokonce přítomný ředitel Memoriálu Ri-
charda Knolla (mistrovství republiky loveckých
ohařů) pan Zdeněk Putna se nechal slyšet že
takový výskyt drobné zvěře již léta neviděl. Po

druhé leči následovala „přestávečka“ s čajem,
koláčky a tatrankou, neboť plán se dařilo
bohatě plnit a nebylo z krásné přírody kam
spěchat. Navíc bylo jasné, že předsevzetí se
opět naplní a čtvrtá leč nebude třeba a i ta třetí
už bude jen taková lehká. Takže když se šlo
do třetí leči už to bylo jen takové procházkové
a i tak byla výlož královská a celá myslivecká
společnost se mohla v bujaré náladě přesunout
na Poldr 2 k slavnostnímu výřadu. Zde po
méně než třech hodinách lovu, třech necelých
lečích i s přestávkou bylo možno mysliveckým
hospodářem konstatovat, že na výřadu je 36
bažantích kohoutů, 35 zajíců a jedna liška.
Výsledek více než královský a všichni zúčastnění
se shodli jednoznačně na tom, že spousta
zvěře v honitbě zůstalo a vytvořilo tak skvělý
stav pro další roky chovu drobné zvěře v honitbě
Vážany nad Litavou. Po slavnostním halali ná-
sledovala poslední salva na počest české Mys-
livosti a památeční skupinové fotky myslivecké
společnosti na společném honu dne 10. 12.
2016. Potom se již všichni přesunuli k poslední
leči do hospody Sokolovna, kde se podávala
polévka, řízek, koláčky a buchty a vůbec
spousty dobrého k jídlu i pití. Součástí mysli-
veckého reje na poslední leči je samozřejmě
i tombola, myslivecký soud a vyhlášení nej-
lepšího honce, psovoda a krále honu. A jelikož
na mysliveckou notu přijel zahrát i šikovný
harmonikář, zpívalo a povídalo se na mysli-
veckou notu dlouho a dlouho. Závěrem mi do-
volte, abych poděkoval všem, kteří se na mys-
livosti a ochraně přírody v katastru obce Vážany
nad Litavou jakkoli podíleli a přeji nám všem
další neméně úspěšný rok v přírodě a s příro-
dou.

Myslivosti zdar
David Halamka, myslivecký hospodář

Dětský Silvestr
V sobotu dne 31. 12. 2016 se konala v naší

obci, na sokolovně, silvestrovská oslava pro
naše děti.

Organizátorka akce, paní Alena Stříbrná,
přidává krátký komentář:

Dětský Silvestr 2016, který se odehrál v sále
TJ Vážany nad Litavou byl plný smíchu, křiku,
veselosti a radosti. Pro děti byla připravena
„opičí dráha“, dva skákací hrady, trampolína,
a i na ty nejmenší jsme mysleli s kobercem pl-
ným hraček a stavebnice. Občerstvení, v podobě
slaných i sladkých pochutin a limonády zajistil
hostinský pan Zdeněk Stříbrný a musíme také
poděkovat obci Vážany nad Litavou za spon-
zorský dar. Myslím, že odpoledne, které jsme
společně strávili bylo příjemnou tečkou za
končícím rokem a zároveň i příslibem dalších
možných „odpoledních akcí“ v roce novém.

Nezbývá mi než poděkovat všem zúčastně-
ným za hojnou účast a těším se s vámi všemi
zase v novém roce.

Přednáška 
„Misie v Mexiku“ na faře

V neděli 15. 1. 2017 se konala na faře ve
Vážanech n. Lit. na téma „Misie v Mexiku“.
Přednášku jáhna ThDr., PhDr. Radka Mezu-
láníka, Ph.D.,navštívilo více jak 30 lidí.

Komentář k akci podává předsedkyně
výboru KŠ, L. Pilátová, DiS.:

V 15.00 hod. si mohli občané Vážan n. Lit.
vyslechnout přednášku, kterou zorganizoval
pan farář Vít Červenka.

Účastníci si vyslechli zajímavé vyprávění
nejen R. Mezuláníka, ale i paní Marie Mezulá-
níkové a Anny Brabcové, sestry P. Jiřího
Brabce, L.C., který je v současné době farářem
ve farnosti Felipe Carrillo Puerto v Mexiku. Jeho
farnost je velká kolem 5 000 km2 a zahrnuje
celkem 35 vesnic. Skupinka z ČR (asi 9 osob)
navštívila tuto farnost v loňském roce na přelomu
ledna a února. Přednáška byla obohacena nejen
o promítané fotografie z jejich cesty, ale i o zají-
mavý popis života na farnosti, popis přírodních
a turistických míst, které při svém čtrnáctidenním
pobytu Mexika navštívili. Přítomní si mohli
nejen prohlédnout dovezené suvenýry, ale ochut-
nat i něco málo z mexické kuchyně.

Po skončení akce si mohli zájemci o další
informace posedět s přednášejícími u občer-
stvení, které bylo pro všechny připraveno.

Děkujeme všem za přípravu a organizaci
této velice zajímavé a v letošním roce první
akce ve Vážanech nad Litavou. Věřím, že ne-
bude poslední tohoto druhu, protože pro nás
starší jsou cestopisné přednášky oživením vě-
domostí a pro mládež je to další příjemný
zdroj vzdělávání.
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Odpolední komentovaná vycházka ve Slav-
kově u Brna a návštěva městské knihovny

Odpolední komentovaná vycházka ve Slav-
kově u Brna a návštěva městské knihovny

Ti, kdo se v úterý 31. 1. 2017 chtěli zúčastnit
komentované vycházky ve Slavkově, která byla
spojená i s návštěvou městské knihovny, věnovali
velkou pozornost předpovědi počasí. Počasí se
může velmi rychle měnit, takže i naše rozhodnutí
může být ráno jiné, než odpoledne. Předpověď
počasí a zdraví ovlivňují téměř všechny lidské
činnosti. Přestože předpovědi počasí nejsou
zcela přesné a neomylné, tentokrát byla před-
pověď správná a odpoledne začal hustě padat
sníh. To neodradilo naši skupinku od zamýšlené
akce. Autobusem jsme, za stálého sněžení,
dojeli do Slavkova, kde se k nám v průběhu vy-
cházky přidaly další dvě účastnice.

Historii Slavkova, hlavně domům na Palackého
náměstí, jsme věnovali asi půl hodiny našeho
času a pomalu se přesunuli k zámku, kde se
v severním křídle nachází městská knihovna.
V knihovně nás přivítala, stále se usmívající
paní knihovnice, Jarmila
Urbánková. S historií
městské knihovny ve
Slavkově u Brna nás při-
šel seznámit vedoucí his-
torického a dokumen-
tačního oddělení, kni-
hovník a zástupce paní
ředitelky Mgr. Jiří Bla-
žek. Potom jsme si mohli
prohlédnout všechny
prostory knihovny a oba
naši průvodci nám od-
povídali na dotazy a zmí-
nili i akce, které budou
knihovnou pořádány.

Tak byla navázána, doufáme, že dlouhodobá
spolupráce mezi městskou knihovnou a naší
obecní knihovnou.

V knihovně panovala skoro jarní atmosféra,
protože každý účastník od paní knihovnice
dostal na památku kytičku. Velmi dobré bylo
i pohoštění, kterého se nám tady dostalo. Pří-
jemně se nám tu povídalo a plánovalo…

O tom, že naše akce jsou pro všechny věkové
kategorie svědčí i to, že nevlídné počasí ne-
odradilo ani nejmladší účastníky Míšu a Vojtíka.
Čas naší návštěvy vypršel… a nás pět účastnic
se vracelo, zase autobusem, do Vážan n. Lit.
Naše společné akce nebývají dlouhé, ale jsou
neopakovatelné svou atmosférou a tím, že ob-
jevujeme stále nové zážitky, které nám dodávají
tolik potřebnou životní energii…

Děkujeme Mgr. Jiřímu Blažkovi a paní Jar-
milce Urbánkové za všechny informace a po-
zornost, kterou nám věnovali a účastníkům za
skvělou spolupráci.

VS ČSCH Vážany n. Lit. 2017
Dne 28. 1. 2017 se konala v 16.00 hod., v cho-

vatelské klubovně, Výroční schůze ČSCH.
Hlavní aktéři akce - E. Novotný a P. Piše ml.,

přednesli referáty o činnosti v r. 2016 a plán
činnosti na r. 2017.

Hned v úvodu schůze vzpomněli chovatelé
na své přátele, kteří v r. 2016 opustili řady
našich občanů a rovněž řady chovatelů. Minuta
ticha byla držena za J. Michálka, J. Ševčíka
a M. Frýdla.

ČSCH zajišťuje již po dlouhé roky tradiční
Vážanský jarmark a burzu drobného zvířectva
a rovněž i Dětský den. Všechny akce jsou smě-

rovány na konec zimy a jaro v daném roce
a jsou občany hojně navštěvovány.

Chovatelé mají však pro letošní rok velký
handicap, v podobě omezení výstav drobného
zvířectva, s nemožností vystavovat jakoukoli
pernatou drůbež, holuby a exotické ptactvo.
Proto se rozhodovali, aby byla výstava i tak za-
jímavá, osadit ji exponáty i jiných druhů z fauny,
než se kterou se obyčejně na výstavách tohoto
typu setkáváme.
Statistika konaných burz v r. 2013–2015:
a) počty vystavovaných zvířat: 2013 = 1204 ks;
2014 = 1238 ks; 2015 = 890 ks; 2016 = 1070 ks

b) počty prodaných zvířat: 2013
= 548 ks; 2014 = 451 ks; 2015 =
234 ks; 2016 = 422 ks
c) počty stánkařů: 2013 = 91;
2014 = 87; 2015 = 63, 2016 = 65

Závěrem: I přes lehce smut-
nější náladu většiny přítomných
(vždyť v r. 2016 ztratili 3 svoje
členy a nastávají jim problémy
s omezením vystavovat perna-
tou zvěř v naplánovaných vý-
stavách), byl závěr schůze pojat
optimisticky, s vírou další dobré
činnosti v r. 2017.

Tříkrálová sbírka 2017
Dne 7. 1. 2017 se ve Vážanech n. Lit. konala

Tříkrálová sbírka.

Velký dík patří všem zúčastněným děvča-
tům, která v čele s paní L. Novákovou vytvořila
4 skupiny s očíslovanými kasičkami a obešla
v dopoledních hodinách celou naši obec.

Výsledek sbírky činí částku ve výši téměř
20 tis. Kč.

Tuto částku starosta předal na Českou spo-
řitelnu, a.s. a protokoly o sbírce zaslal na Ob-
lastní charitu do Hodonína. Tím se dostanou
peníze na určené místo, kde budou pomáhat
potřebným lidem.

Poděkování patří všem, kteří přispěli, byť
i malou finanční částkou.

VH SDH Vážany n. Lit. 2017
Dne 28. 1. 2017 se konala v 18.00 hod.,

v horní hospodě, Valná hromada SDH.
Hlavní aktéři akce – P. Hégr, P. Přerovský

a J. Moškvan, přednesli referáty o činnosti
v r. 2016 a plán činnosti na r. 2017.

VH se zúčastnili pozvaní hasiči z okolních
obcí – Šaratice, Hostěrádky-Rešov, Rousínov
a Kobeřice.

SDH zajišťuje akce v obci
Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů, Okresní

soutěž družstev SDH a akci Ukončení prázdnin.
Podílí se „spolupořadatelsky“ na dalších akcích
a zajišťují organizaci dopravy při konání oslav
a průvodů v obci.

Avšak nejdůležitější jejich aktivity spo-
čívají v řešení krizových situací a neočeká-
vaných událostí.

Zajímavosti z činnosti hasičů
V r. 2016 byla ukončena (za vysoké bri-

gádnické aktivity členů SDH) rekonstrukce
přední části hasičky – garáží, šaten a sociálního
zázemí. Slavnostní otevření hasičky bylo nap-
lánováno na  hodové nedělní odpoledne, kdy
za účasti pana opata a pana faráře byla hasička
posvěcena.

SDH získal v r. 2016 do svých řad 5 nových
členů!

Obec zajistila v r. 2016 další dotace ve
výšce 400 tis. Kč, tolik potřebné na opravy
zadní části hasičky, kde je plánována výstavba
výcvikové místnosti, která bude základním
kamenem pro dlouho očekávané zajištění
mládežnické činnosti SDH na obci.

Závěr: Popřejme našim hasičům další plodný
rok a co nejméně jejich výjezdů a zásahů.
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VS ČZS Vážany n. Lit. 2017
Dne 11. 2. 2017 pořádali zahrádkáři, v pro-

storách obecní hospody, svoji výroční schůzi. 
Stejně jako vloni, tak i letos byla schůze

pojata velmi slavnostně.
K celé akci se vyjádřil Ing. Jaroslav Řezáč:
Dne 11. 2. 2017 se uskutečnila v sále Lidového

domu výroční členská schůze ZO ČZS Vážany
nad Litavou. Z celkového počtu 45 členů se vý-
roční členské schůze zúčastnilo 30 členů. Člen-
skou schůzi zahájila paní Jarmila Černáková,
které přivítala jak přítomné členy organizace,
tak naše hosty, kterými byli předseda ÚS (Územní
sdružení) ČZS ve Vyškově pan Jaroslav Kolečkář,
přednášející pan Jiří Svoboda z ČZS Slavkov
u Brna a Ing. Václav Matyáš, starosta obce.
Pan Jaroslav Řezáč zhodnotil rok 2016, paní
Jarmila Černáková přednesla  plán činnosti na
rok 2017. Paní Marie Zachovalová předložila
rozbor hospodaření za rok 2016 a rozpočet na
rok 2017. Předseda kontrolní komise pan Josef
Holub přednesl zprávu kontrolní komise. Pan
Jaroslav Kolečkář pozdravil členy ČZS Vážany
nad Litavou, pozval přítomné na výstavu, která
se uskuteční k 60. výročí založení organizace ve

Vyškově, poděkoval za spolupráci. Pan Jiří Svo-
boda přednesl přednášku ošetřování a pěstování
borůvek, angreštů, štěpování stromů zejména
odrůd jabloní. Starosta obce Ing. Václav Matyáš
poděkoval za spolupráci a pohovořil o současné
situaci v obci a co čeká obec v roce 2017.

Výbor se zúčastnil setkání organizací, který
pořádala obec, kde starosta obce zhodnotil rok
2016. Byla podána žádost na Obec Vážany nad
Litavou o poskytnutí dotace na rok 2017 ve výši
15 000 Kč na akce pořádané zahrádkáři (Košt

slivovice a Vánoční koncert).  Zahrádkáři v roce
2016 přispěli obci částku 25 000,- Kč na výsadbu
stromků a obnovu přírody a krajiny. Stromky
jsou již vysázeny.

Úspěšně proběhla registrace spolku na základě
občanského zákoníku. Žádost o přijetí za člena
ČZS podalo celkem 4 zájemci. V roce 2016
opustili naše řady (zemřeli) dlouholetí členové
ČZS – místopředseda pan Jan Michálek a pan
Jaroslav Tůma. V roce 2017 ČZS poskytne Obci
Vážany nad Litavou příspěvek ve výši 20 000 Kč
na obnovu přírody a krajiny – dle domluvy.

V druhé části pak následovalo posezení u cim-
bálu. Zahrála cimbálová muzika Čtveřice ze Sko-
ronic nedaleko Kyjova.

Starosta obce ještě dodává: Zahrádkářům
je třeba srdečně poděkovat za jejich finanční
příspěvek obci a občanům v r. 2016, ve výši
25.000 Kč, určený na obnovu zeleně a výsadbu
stromů v obci a katastru obce a za letošní pří-
spěvek pro rok 2017, ve výši 20.000 Kč. Peníze
budou použity na obnovu trávníků u lípy vedle
dolní hospody a na nákup okrasných keřů
k mezi u hřbitova.

Rybářská schůze Vážany n. Lit. 2017
Rybářská schůze se konala dne 3. 2. 2017

v 18.00 hod. v dolní hospodě. Proběhlo přivítání
účastníků, prezence a byla zahájena schůze.
Po přečtení statistik členů, rybolovné statistiky
a finanční správy byly projednány brigády na
rok 2017.

Dále proběhlo schvalování důležitých bodů
schůze (rybářské webové stránky, znovuobno-
vení maximální lovné dálky kapra, minimální
lovné délky candáta, přijetí nových členů atd.).

Schůze byla ukončena po volbě členů spolku
a výboru:
R. Janšta a M. Žampach – pokladna, dotace
M. Hégr a O. Nakládal – porybní

M. Hégr – krmení, tedy i shromažďování krmení
a termíny krmení. 
J. Jebáček – prodej a evidence povolenek
M. Synek – nákup ryb, příprava léčiv a vitamínů,
webové stránky
D. Reinoha – organizace rybářských závodů
(17. 6. 2017)
J. Růžička – pomoc D. Reinohovi při organizaci
rybářských závodů
V. Zachoval – organizace a evidence brigád
M. Žampach – koordinátor činností

Za výbor poděkoval M. Žampach všem členům
spolku za spolupráci v roce 2016 a popřál pevné
zdraví a rodinnou pohodu v roce 2017.

Obecní ples ve Vážanech nad Litavou
Dne 10. 2. 2017 se ve Vážanech

nad Litavou konal další Obecní ples.
Navážeme-li na program Obecního

plesu z r. 2016, který tehdy gradoval
vystoupením vážanských borců
s ukázkou rytmického tance v kos-
týmech, tak letošní ročník měl hned
3 vystoupení, a to profesionální ta-
neční skupiny s názvem „Spolek ele-
gantních dam“.

Hudební vystoupení osvědčeného
tria „Karel Gott revival Morava“,
které zraje jako dobré víno bylo
přijato návštěvníky plesu s velkým
nadšením a okamžitou chutí do
tance.

Obecního plesu se zúčastnilo přes
150 návštěvníků, kteří si mohli vychutnat před-
tančení a přehlídku spodního dobového prádla,
načež celý program gradoval kankánem, který
„Spolek elegantních dam“ zvládnul vskutku pr-
votřídně!

Bohatá tombola, kde bylo celkem 157 kusů
cen, byla rozdělena do malé a velké tomboly
(hlavní výhrou byla letos televize).

Obec Vážany nad Litavou, pokračuje dále
v tradici obecních plesů, které se v obci dříve

konaly, a které mají nejen svůj vý-
znam v upevňování vztahů lidí na
vesnici bydlících, ale nyní i v nava-
zování a upevňování vztahů s občany
z jiných obcí, čehož je dokladem
i přítomnost starostů okolních obcí
na našem plese. Pozvání tentokráte
přijal Roman Hanák – starosta Ko-
beřic a 1. náměstek hejtmana JMK,
Jan Kauf – starosta Hrušek a Jan
Mozdřeň – starosta Křenovic. Spolu
se starosty se u nás sešly i týmy
z DSO ŽlaP, který reprezentoval
hlavní manažer Jaromír Konečný
a zástupci MAS Slavkovské bojiště.

Závěrem ještě poděkování všem
sponzorům, kteří věnovali ceny do

tomboly a rovněž i poděkování týmu obsluhy
na dolní hospodě.

Těšme se na Obecní ples v r. 2018, který bude
ověnčen opět nějakým originálním vystoupením
a možná už konečně přijde i kouzelník....
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Ostatky ve Vážanech n. Lit. 2017
Letošní Ostatky ve Vážanech n. Lit. začaly

v 10.00 hod., kdy do ulic obce vyšel průvod
s dětmi, mládeží a dospělými, oděnými do
kostýmů různých pohádkových postav, zvířeny
a tradičních povolání, jakož i s na voze jedoucím
novomanželským párem – ženichem a nevěs-
tou.

Průvod vyšel po desáté hodině od chovatel-
ského areálu k domu starosty obce, který
řádně předal právo na vedení ostatků organi-
zátorům akce – Sleťákům a všem kostýmova-
ným postavám a popřál jim hodně zdaru při
pochůzce obcí.

Velkým pozitivem letošních ostatků byla nad
míru vysoká účast dětí a mládeže!

Paní Stanislava Halamková k této akci uvádí:
V sobotu 25. února jsme my, Sleťáci, pořádali

tradiční OSTATKY. Tentokrát jsme se sešli o půl
desáté na chovatelském středisku a v deset
hodin vyšel průvod více jak čtyřiceti masek.
Hlavní slovo, za všechny přítomné masky, měla
Maruška Gottwaldová coby MARFUŠA. Pan sta-
rosta nám předal právo pořádat MASOPUST.
Povolení bylo uděleno a tak hurá na průvod po
vesnici. Za doprovodu harmoniky a koňského
povozu pana Davida Naklá-
dala a Ivety Klusalové nás
všude vítal milý úsměv na-
šich spoluobčanů. Nechybělo
něco dobrého na zub i troška
páleného na zahřátí. Asi po
třech hodinách veselí jsme
přišli zpět do areálu chova-
telů na malé občerstvení a po-
sezení. Pro dobrou pohodu
nám hrál další harmonikář,
a tak jsme se rozcházeli
domů až kolem šesté hodiny

večer.Tuto akci bychom nezvládli tak dobře,
kdyby nebylo dobré spolupráce a kreativního
přístupu všech zúčastněných. Závěrem bych
chtěla poděkovat všem maskám za aktivní
účast, zvláště všem dětem za jejich výdrž. Dále
pak chovatelům za poskytnutí příjemného zá-
zemí, všem občanům za finanční dary a úplně
všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na
zdárném průběhu této akce.

Další informace přidává paní Ludmila Pilá-
tová:

Ostatky, stejně jako jiné zvyky, jsou dědictví
dlouhé minulosti. I když se svět neustále pro-
měňuje, jsou věci, které nám přinášejí radost.
Vážany jsou náš domov a já doufám, že i když
v příštích letech můžeme o něco přijít, hodně
krásného nám ve vzpomínkách zůstane a o to
určitě nikdy nepřijdeme. Zůstanou nám společně
prožité chvíle, což je jedna z hodnot, která se
nedá ničím nahradit. Myslím, že kdo se zúčastnil
letošních „Ostatků Vážany 2017“, určitě nelitoval,
protože opět Sleťákům přálo i počasí. A pokud
je někdo, koho tato akce neoslovila, nevadí, do
konce roku jich bude ještě dost, aby si každý
nějakou vybral…

Přednáška Skandinávie a Pobaltí

Přednáška „Skandinávie a Pobaltí“ – 13. 2.
2018 od 18.00 hod. v místní knihovně Hostě-
rádky-Rešov.

Obecní knihovna ve Vážanech nad Litavou
navázala koncem roku 2016 spolupráci s místní
knihovnou v Hostěrádkách-Rešov. V lednu le-
tošního roku jsme navázali spolupráci se slav-
kovskou městskou knihovnou. Tímto mají čte-
náři všech tří knihoven, ale i ostatní občané,
možnost samostatně, nebo hromadně navště-
vovat všechny akce, které jsou pro veřejnost
pořádány. Pozvánky jsou uveřejňovány na strán-
kách obce v rubrice „Akce v okolí“.

Přednášku o Skandinávii a Pobaltí navštívilo
8 účastníků z různých organizací, které působí
v naší obci. Knihovna v Hostěrádkách byla opět
plná, protože pestrá projekce Aleny a Jirky Má-

rových zde nebyla poprvé, ale už po
čtrnácté. Procestovali více jak padesát
zemí, takže je stále o čem povídat…

Každého účastníka osobně přivítá
paní knihovnice Urbánková, nabídne
něco sladkého a dohlédne na to, aby
přednáška začala včas. Jak to tak bývá
- u zajímavých přednášek – konec není
přesně stanoven, protože přednášející
dávají prostor pro dotazy. Ptají se nejen
ti, kteří tyto země někdy v minulosti

navštívili, ale i přítomní školáci. To potvrzuje
tvrzení, že takové přednášky jsou další formou
„vzdělávání“…

Tentokrát jsme si mohli vybrat a zakoupit –
knihu o zemi, kterou tito cestovatelé už nejen
navštívili, ale ji i popsali. Zajímavý byl i kalendář
pro rok 2017, kde se nacházely fotografie z jejich
cest.

Příjemné prostředí knihovny, laskavý přístup
paní knihovnice a zajímavý výběr témat, jsou
důvody, pro které tyto akce navštěvují nejen
místní občané, ale i občané z širokého okolí.

Věříme, že stejně zajímavá bude i přednáška
v naší knihovně, která se uskuteční v sobotu 4.
3. 2017 od 14.30 hodin na téma: Nepál – města,
lidé a hory.

L. Pilátová, předsedkyně výboru KŠ

Vážanský jarmark 
a prodejní trhy

Dne 12. 2. 2017 pořádali chovatelé první
ze dvou burzovních dnů seriálu výstav drob-
ného zvířectva a jarmarku ve Vážanech n. Lit.
(počet ze tří původně plánovaných akcí byl
redukován z důvodu nemožnosti vystavovat
pernatou domácí zvěř, na dvě akce).

Počasí se vyvedlo a návštěvníci akce (v počtu
242) si mohli v klidu, bez zimního chladu,
prohlédnout vystavované exponáty. Na jarmarku
bylo účastno 25 trhovců, o jejichž zboží byl ze
strany návštěvníků relativně velký zájem.

Chovatelé vystavovali tentokráte pouze srs-
tnantou zvěř, doplněnou o ukázku chovu
koz, jeden exponát osla a jednoho koně pro
zábavu dětí. V pavilonu se namísto slepic vy-
stavovali králíci, morčata, hadi a další exotická
zvířata (vše co bylo možné – vyjma ptáků).
Něco málo informací o prodeji exponátů:
Dodáno/Prodáno: králici 73/23; nutrie 10/2;
morčata 10/5; želvy 4/3; šneci 4/0.

Výstava byla pojata více jako expoziční
a ukázková, než jak bývalo vždy zvykem –
prodejní výstava. Přesto je dobré, že chovatelé
neustoupili danému omezení, jehož důvodem
je výskyt ptačí chřipky a šli do toho naplno,
jako obvykle. Za to jim patří uznání a dík.

Druhý burzovní den proběhl dne 19. 2.
2017. Dostavilo se 105 platících návštěvníků.
Informace o prodeji: Dodáno/Prodáno: králíci
65/20; morčata 11/9; želvy 5/5; šneci 4/0.

VH TJ Vážany n. Lit.
V sobotu 18. 2. 2017 se konala, za účasti 25

členů, Valná hromada TJ Vážany n. Lit., z.s.
Za neúčasti předsedy TJ, L. Drkala, převzal

vedení VH a přednes hlavního referátu ta-
jemník TJ, V. Matyáš. Na hlavní referát nava-
zovaly zprávy oddílů (kopaná – L. Tůma
a K. Škraňka, stolní tenis – F. Dvořáček,
cvičení – M. Škraňková) a zpráva o hospodaření
TJ za r. 2016, kterou přednesla I. Střížová.

TJ bilancovala nejen za r. 2016, ale i v hlubší
minulosti své činnosti, ze které vzešly plány
na r. 2017:

1. v oblasti budování a údržby (stěžejní
akce): oprava zadní části budovy sokolovny
(střecha a okapy); opětovné vybudování per-
goly u hospody; opětovné vybavení dětského
hřiště u hospody novými herními prvky; osa-
zení fotbalového hřiště závlahou.

2. v oblasti sportovních a společenských
akcí: fotbalové zápasy (dospělí i přípravka
mladých); soutěže ve stolním tenise; cvičení
dětí a žen; fotbalový turnaj; turnaj ve stolním
tenise; pořádání Hodů 2017; spoluorganizace
velkého dětského letního dne.
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Prázdninové „tvoření“ v knihovně
Dne 15. 3. 2017 proběhlo v naší knihovně

tzv. „Prázdninové tvoření“, o jehož organizaci
se postarala zejména předsedkyně Výboru pro
KŠ, paní L. Pilátová, ve spolupráci s paní A. Stří-
brnou.

Zde přikládáme komentář L. Pilátové:
Dnešek v knihovně začal v devět hodin ráno.

Knížky, které si myslely, že všechny děti odjely
na prázdniny byly překvapené, že přišlo tak
brzy ráno hned 7 dětí.

Knihovna se pro dnešní den stala i studovnou,
učebnou a místem, kde se všechny děti snažily
vymyslet něco samostatně a pak se se svým vý-
tvorem pochlubit ostatním.

Kreslilo se, malovalo, stříhalo, lepilo, do-
plňovalo a hlavně vymýšlelo jak originálně, po
svém a z různých materiálů, vytvořit třeba veli-
konoční dekoraci nebo pohyblivé zvířátko. Během
dne – končilo se o půl šesté odpoledne – se
v knihovně vystřídalo 20 dětí a 11 dospělých.
Těm nejmenším nebyly ještě ani dva roky, ale
jejich zaujetí výtvarnou prací bylo stejné, jako
u těch velkých. Někdy malinko pomohla ma-
minka, babička nebo teta...

Jako obvykle, nechybělo občerstvení, protože
při takové soustředěné práci pořádně vyhládne.
A poděkovat musíme všem, protože jsme si všichni
vzájemně připravili pěkný prázdninový den…

Přednáška: Nepál – města, lidé a hory
V sobotu 4. 3. 2017 si naši ob-

čané mohli vybrat hned ze dvou
akcí. Svaz chovatelů pořádal tra-
diční „Dětský den“. Druhou so-
botní akcí byla přednáška a be-
seda na téma „Nepál – města,
lidé a hory“. V letošním roce je
to první beseda v místní knihovně. 

Ti, kteří dali přednost před-
nášce, určitě nelitovali. Jednak
je čekala zase trošku jinak upra-
vená knihovna a pak i zajímavé
vyprávění ing. arch. Jiřího Dřevikovského, který
Nepál navštívil hned čtyřikrát. Líbí se mu pestrá
krajina, staré stavby, exotická kultura i místní
lidé a jejich způsob života.

Měli jsme možnost si prohlédnout i proslulý
kukri nůž, takový podobný používají Gurkhové,
elitní vojáci, kteří často slouží v britské armádě.
Na stěnách v knihovně jsme mohli obdivovat
také thangky. Jsou to svinovací malby většinou
s náboženskou tématikou, používané především
v tibetském buddhismu. Vyobrazení na thang-
kách jsou velmi propracovaná a obsahují mnoho
detailů. Používali je potulní mniši, protože
thangky byly lehké a po svinutí se dobře pře-
nášely z kláštera do kláštera. Na přednášce
jsme si prohlédli thangky, které dokumentovaly
vývoj jejich výtvarného zpracování od 50 tých
let 20. století po současnost. Nás, milovníky
knih zase zaujala fotografie nepálské knihovny

a odlišnosti, jak vypadají knihy
u nás a v Nepálu. Krátká videa
nám přiblížila přírodu, mosty,
přepravu věcí potřebných k životu
nebo i přípravu jídla.

Že nejvyšší horou Nepálu a svě-
ta je Mount Everest (8 848 m
n.m.) a tvoří severní hranici země
s Čínou si mnozí z nás pamatovali
ještě ze školy… Na rozvoj turis-
tického ruchu mají velký vliv nej-
en politické události, ale i pří-

rodními katastrofy – zemětřesení. Také jsme
se dozvěděli o nedávné i hodně vzdálené historii
této zajímavé země. Co nás ještě zajímalo, bylo
zodpovězeno po přednášce, která se protáhla
téměř do pěti hodin.

Pro účastníky besedy bylo nachystáno malé
občerstvení. Vše nám chutnalo, jen domácí
paštika paní Stanislavy Halamkové byla ne-
překonatelná. Moc děkujeme. Děkujeme také
pracovníkům obce, kteří nám pomáhají zlep-
šovat prostředí knihovny. Díky i všem ostatním
„dobrovolníkům“ při přípravě této akce. Dě-
kujeme i Ing. Dřevikovskému a věříme, že se
s námi podělí – někdy příště – o zážitky ze
svých dalších zahraničních cest. Všem zúčast-
něným děkujeme za přízeň a věříme, že v kni-
hovně společně vybudujeme novou aktivitu
„Beseda/přednáška na téma…“

Zpracovala: Ludmila Pilátová, DiS.

Přednáška – Palau – ostrovní stát
v Tichém oceánu

Žijeme ve světě, ve kterém všechno rychle
ubíhá a mění se. Také informace se předávají
rychleji než dříve. Možná i proto využíváme
akcí v okolí pro svoji větší informovanost a pře-
hled. Nedoceněné jsou zážitky, které nám zpro-
středkovávají ti, kteří rádi cestují a dovedou se
o zkušenosti z cest podělit s námi ostatními.

Naše knihovna má navázánu spolupráci
s místní knihovnou Hostěrádky-Rešov, kde
přednášky o cestování mají již dlouhodobou
tradici. Přednáška začínala v 18.30 hodin. Paní
knihovnice Jarmila Urbánková má úsměv pro
každého příchozího a začíná se vždycky včas.

Když posloucháte vyprávění manželů Pou-
líkových, přímo cítíte všechno, o čem právě
hovoří. Obdivujete jejich odvahu zjistit, jak se
v té které zemi skutečně žije. Tyto informace
se mohou lišit, pokud se na stejné místo vydáte
s cestovní kanceláří.

Protože přednáška byla uskutečněna v den,
kdy se slaví MDŽ, měla paní knihovnice pro
každou účastnici připravenu květinu.

V naší knihovně jsme s přednáškami a bese-
dami teprve začali, takže věříme, že si tyto
akce své příznivce v obci a okolí také najdou…

Připravila: Ludmila Pilátová, DiS.

Dětský den ČSCH Vážany
nad Litavou

Téměř 50 dětí, v doprovodu svých rodičů
a prarodičů, se dne 4. 3. 2017 zúčastnilo
„Dětského dne“ – akce pořádané našimi cho-
vateli. Příchozí děti měly vedle tzv. výchovného
bloku i blok plný zábavy a soutěžení, a to
hned na 9 stanovištích, kde probíhaly různo-
rodé disciplíny (překážková dráha, házení na
plechovky, střelba kuší na cíl, stavění lahví
udicí s kroužkem… atd.). Navíc bylo možno
svézt se na koňském povozu (D. Nakládal)
a v koňském sedle (O. Fuxa).

Krásné počasí bylo doprovázeno silnějším
větrem, ten však neodradil děti od radostného
prožití si Dětského dne ČSCH 2017.

Návštěva dětí z MŠ v obecní
knihovně Vážany n. Lit.

Hodně dávno byla kniha tak drahá, že se
za ni dal pořídit i dům. Dnes není domu, kde
by nebyla kniha.

Všechno se neustále mění. Knihy, vztah ke
knihám a i knihovny mají svoji dlouhou historii.
Naše knihovna už je třetím rokem umístěna
v prvním poschodí MŠ. Každý rok, děti společně
obecní knihovnu navštíví. Tentokrát, přišlo
v doprovodu paní učitelky Kolenčíkové a paní
učitelky Chudárkové více jak dvacet dětí.

Společně jsme si popovídali o knihách,
které si děti přinesly a i o těch, které máme
v naší knihovně. Děti zazpívaly písničku
o tom, jak se máme ke knihám chovat. Je-
nomže i knihy stárnou a vyřazují se, takže
jsme se zmínili i o využití starých knih.

Přečetli jsme si pohádku „O veliké řepě“,
kterou děti zahrály. Jejich představení nemělo
chybu. A protože si děti doma i ve školce
hodně čtou, zkusily nakreslit to, co je při
čtení a předvádění pohádky nejvíce oslovilo.
Všechny obrázky byly vyfoceny a můžete je
vidět na přiložených fotografiích. Jsou krásné
a dodávají – nám ostatním – hodně pozitivní
energie. Životem si neseme vzpomínky, které
vznikaly s láskou. To je to bohatství, které nic
nestojí a může nás doprovázet celý náš život.

Věřím, že děti dnes získaly – do své knihy
života – několik příjemných vzpomínek, které
zachytily i ve svých kouzelných obrázcích.

Komentář podala: Ludmila Pilátová, DiS.
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Cestovatelská přednáška
o Jižní Africe

Cestovatelská přednáška o Jižní Africe se
konala v pondělí 27. 3. 2017.

Z akcí v okolí nejčastěji navštěvujeme před-
nášky v knihovně Hostěrádkách-Rešov, protože
jsou vždy zajímavé, dobře připravené a vždy
nás něčím překvapí.

Přednáška Petra Nazarova nás zavedla do
Jižní Afriky, Namibie, Svahilska a Lesotha,
kde v roce 2015 tento cestovatel pobýval
celých šest týdnů. Petr Nazarov se také věnuje
fotografování, takže kromě videí s hudbou
jsme měli možnost shlédnout mnoho origi-
nálních fotografií, které nám přiblížily nejen
život v těchto zemích, ale i jejich přírodní
krásy.

Každý účastník dostal záložku do knihy
s motivem cesty na Kubu a sám přednášející
vylosoval tři přítomné posluchače, které oce-
nil – knihou, souborem fotografií a píšťalkou.
Tu získala A. Stříbrná. Takové píšťalky rozdával
na své cestě místním dětem, ale mnohdy
udělala velkou radost i dospělým.

Knihovna byla vyzdobena, tentokrát obrazy
MUDr. Jiřího Bukvalda, které jsme si také se
zájmem všichni prohlédli.

Paní knihovnice Jarmila Urbánková podě-
kovala přednášejícímu za jeho vyprávění
a zodpovězení četných dotazů a všem pří-
tomným za účast.

Komentář podala: L. Pilátová, DiS.

Dětský karneval
Vážanské děti byly pozvány na „Dět-

ský karneval“ do Horní hospody v so-
botu 18. 3. 2017, na 15.00 hod.

O zábavu se postarala agentura Bi-
anca, se kterou děti prožily celé dvě
hodiny tanců, soutěží a hudebních
hádanek.

Atmosféru akce nám dokresluje
paní L. Pilátová:

V průběhu karnevalu jsme napočítali
více než 60 masek a některé děti si
přišly jen tak zatancovat. Rodiče, pra-
rodiče i ostatní dospělí se přišli podívat
na všechny ty zajímavé a krásné masky v kar-
nevalovém reji. Všichni si také v druhé polovině
programu i společně zasoutěžili. Při hudebních
hádankách si vzájemně pomáhali a správné
odpovědi byly náležitě odměněny. Stejně tak
i všechny ostatní soutěže. A že jich bylo!

Tombola proběhla tak, že vyhrál každý za-
koupený los. Tentokrát byly výhry většinou pro
celou rodinu – dobroty nebo společenské hry.
Vždyť nejlepší zážitky v rodinách jsou ty, kdy

se rodiče s dětmi dovedou společně zabavit nebo
navštíví společně nějakou akci.

Pan Zd. Stříbrný poděkoval za všechny pořa-
datela agentuře Bianca, za sestavený program,
sponzorům za dary do tomboly a všem (asi 150
účastníkům akce) za to, že přišli a společně si
vytvořili krásnou karnevalovou atmosféru.

Určitě bylo pořízeno mnoho fotografií do ro-
dinných alb, takže i v naší fotogalerii je tato
akce zdokumentována. Prosím, podívejte se…

Košt slivovice Vážany n. Lit. 2017
Dne 25. 3. 2017 se pod záštitou ČZS Vážany

nad Litavou, v prostorách Obecního domu,
konal tradiční, tentokrát již 16. ročník koštu
slivovice. Absolutním vítězem letošního ročníku
se stal po soutěžním rozstřelu pan Jiří Pernes
z Kobeřic se svou slivovicí, která získala nejvyšší
hodnocení ze všech vzorků.

V kategorii slivovic se dělí o první místo
pan Jiří Pernes z Kobeřic, Tomáš Kundera z Mi-
lešovic a pan Filip Javůrek z Vážan nad Litavou,
druhé místo obsadil pan Jiří Dostál z Vážan
nad Litavou  a o třetí místo se podělili pan Vla-
dimír Hanák z Kobeřic, paní Květa Svobodová
z Vážan nad Litavou a pan Vít Zachoval z Vážan
nad Litavou.

V kategorii meruňkovic obsadil první místo
pan Martin Urban z Kobeřic, druhé místo obsadil
pan Aleš Sedlák z Kobeřic. Na třetí místo pak
dosáhnul pan Radim Kamenský z Kobeřic.

V kategorii hruška obsadil první místo pan
Vladimír Kučera z Vážan nad Litavou, druhé
místo obsadil pan Luděk Cakl z Kobeřic a o třetí
místo se podělili pan František Fišer z Ořechova
a paní Libuše Labancová z Prostějova.

V kategorii letní obsadil první místo pan
Viktor Zachoval z Vážan nad Litavou – mirabelka,
o druhé místo se podělili pan František Fišer
z Ořechova – datle s medem a Radim Kamenský
z Kobeřic – žitná a o třetí místo se dělí pan Petr
Bouška z Milešovic – zelená ryngle, Lubomír
Karafiát st. z Prostějova – jablko a Lubomír Ka-
rafiát st. z Prostějova.

V kategorii likéry se dělí o první místo
Radek Vokál z Šitbořic – višňový likér a Libor

Florián z Újezda u Brna – mandlovice, na
druhém místě se umístila paní Jarmila Černáková
z Vážan nad Litavou – mandlová, a dělené třetí
místo obsadili pan Milan Bayer ze Slavkova
u Brna – griotka a pan Vladimír Hanák z Kobe-
řic – likér smutného Roma. Návštěvníci letošní
akce si pochutnali na vystavených vzorcích
„pálenek“ a při dobré hudbě k tanci a poslechu
(letos nám hrála skupina Lalia) si mohli užít
sobotní poklidné odpoledne.

Zahrádkářům patří velký dík za povedenou
akci a těšíme se na košt v r. 2018.

Jedna z hlavních organizátorek akce –
Marie Zachovalová, dodává:

V sobotu, 11. 3. 2017 se sešli degustátoři a měli
před sebou odpovědnou činnost, vyhodnotit pá-
lenky soutěžících, rozdělených do 5 kategorií
(41 vzorků slivovice, 23 meruňkovice, 8 hru-
škovice, 23 letní a 15 likéry). 

V sobotu 25. 3. proběhlo vyhodnocení, s ta-
neční zábavou a na zpestření i losování o pěkné
ceny. Diplomů se rozdalo hodně, vyhodnocení

převážně ovládli soutěžící z Kobeřic, ale i vážanští
se neztratili. Celkem se akce zúčastnilo téměř
130 platících návštěvníků, ochutnali vzorky pá-
lenek dle své chuti, zazpívali a zatancovali s hu-
dební skupinou LALIA. Zpestřením akce bylo
143 cen, hned po zakoupení roličky se návštěvník
dozvěděl, jakou cenu vyhrál a pokud ne, tak se
mohl zasmát u napsaného vtipu a poděkováním
za účast. Mezi ruličkami bylo i 7ks, které po-
stoupily do losování o hodnotné ceny (el. řetězová
pila, tlaková myčka, strunová sekačka, tele-
skopická pilka, sušička ovoce, slivovice abso-
lutního výherce a velký dort) a sami soutěžící si
vytáhli obálku s názvem ceny, kterou vyhráli. 

Výbor zahrádkářů touto cestou děkuje všem,
kteří se nějakým způsobem podíleli na této
akci, ať už darovali vzorek slivovice, kterého si
i přes nepřízeň počasí v loňském roce, velmi ce-
níme, příspěvkem do tomboly nebo jen svou
účastí na akci. Doufáme, že letos nás počasí
nezklame, ovoce na vypálení bude hodně a tím
pádem se budeme těšit na už 17. ročník.
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Hrátky s pamětí
Motto: „Paměť je naším jediným bohatstvím.

Teprve přijdeme-li o ni, stanou se z nás sku-
teční žebráci…“

To je myšlenka Jeana Etienna Dominiqua
Esquiroly, francouzského psychiatra (1772–1840),
říká paní L. Pilátová, která ke konané akci
podává informaci:

Každá lidská činnost – vzdělání, výchova,
práce, kultura, věda, sport, technika – předpo-
kládá dobře rozvinutou paměť. Někdy děláme
nevědomky to, co naší paměti škodí, což je ne-
dostatek spánku, času, také únava, nedostatek
podnětů, sociální izolace nebo nízká sebedůvěra.
Na „zakrnění“ paměti mají velký podíl i moderní
technologie, protože až příliš spoléháme na to,
že všechno najdeme v počítači nebo mobilním
telefonu.

V březnu jsme už nestihli „Národní týden
trénování paměti“, takže jsme využili příleži-
tosti uskutečnit „Hrátky s pamětí“ s paní
Zdeňkou Adlerovou, certifikovanou trenérkou
paměti ČSTPMJ (Česká společnost pro tréno-
vání paměti a mozkový jogging), která nám
velmi zábavnou formou přiblížila, jak svoji
paměť procvičit. Naučila nás využívat některé

paměťové techniky, také jsme si hráli se slovy
a čísly, hledali rozdíly na obrázcích. Bylo toho
hodně, co jsme si za hodinu a půl mohli vy-
zkoušet. A chcete i vy vědět jak trénovat
a cvičit mozek? Není to problém. Stačí přijít
do obecní knihovny – v době kdy je otevřená –
a zkusit si to. Paní Adlerová nám nechala ně-
jaké pracovní listy a informace jak v této po-

třebné činnosti pokračovat. Děkujeme paní
Adlerové za všechny informace a trpělivost,
se kterou se nám věnovala. Také desítce účast-
níků za aktivní přístup a odvahu přijít si vy-
zkoušet svoji paměť. Poděkování patří všem,
kteří se na přípravě akce podíleli a připravili
nám v obecní knihovně zase jeden z pěkných
zážitků.

Vynášení Moreny
Smrtná neděle byla letos opět ve znamení

vynášení zimy a smrti - Moreny.
O akci, konané 2. 4. 2017 nás podrobně in-

formuje paní L. Pilátová:
V letošním roce jsme se sešli u Obecní hospody

v 15.00 hodin a podle tradic jsme za zpěvu písní
vynesli Morenu za obec, kde jsme ji spálili a uto-

pili. Vodní tok je branou do podzemí a všichni
věříme, že zima už se nevrátí a jaro je tu.
Doufáme v to proto, že včerejší počasí bylo tak
nádherné, jaké už dlouho nepamatujeme. V loň-
ském roce jsme se choulili do bund a „vlňáčků“
a letos v krátkých rukávech! Také účast byla
mnohem větší než v minulém roce. Celkem se

nás – v průběhu průvodu a zakon-
čení akce u chovatelů – sešlo 85
a z toho bylo 40 dětí. Doprovázely
nás i tři kočárky. V prostorách svazu
chovatelů pak bylo přichystáno
malé občerstvení a zábava pro děti,
kterou jsme si všichni užívali téměř
tři hodiny.

Mezi písně spojené s vynášením
Moreny patří např.:

Morena, Morena,
za koho umreła,

za pána Martina,
s čérnýma očima.

Buďte baby vesełé, nové léto neseme.
Kvítíčko, listíčko!
Součástí vynášení smrti bylo také přinášení

nového léta, ozdobeného stromu podobného máji,
nazývaného líto, letečko nebo májíček. Vytváří
se ze zelené ratolesti zdobené stužkami.

Říká se, že v zimním čase se v nás nahromadí
i řada depresí a chmur, které odstraníme pro-
cházkou na čerstvém vzduchu a popovídáním
si s milými lidmi. Věříme, že zbavením se
Smrtky jsme se zbavili i starých traumat a čeká
nás zase pěkné jarní období…

Děkujeme všem, kteří se této tradiční akce
zúčastnili, také pořadatelům a chovatelům, pro-
tože bez vzájemné spolupráce a velkého nadšení
by se takovým akcím nedařilo.

Cvičení rodičů s dětmi v Sokolovně
Každoročně bývá v tělocvičně (v Soko-

lovně), přes zimní měsíce, cvičení rodičů
s dětmi a cvičení žen. O minulé zimě při-
bylo cvičení dětí – fotbalové přípravky
oddílu kopané Vážany n. Lit. Pozitivní je
tedy ten fakt, že o cvičení je vyšší zájem
než v nedávných letech a využití tělocvičny
se snad začíná vracet do módu předmi-
nulých let, kdy se v ní cvičívalo každý
den v týdnu.

Informace ke cvičení rodičů s dětmi po-
dává paní Alena Stříbrná, jakožto jedna
z cvičitelek:

Od listopadu loňského roku jsme se 15x sešli,
my rodiče spolu s našimi dětmi na cvičení v sále
Sokolovny. Pro děti byla vždy připravena povinná
rozcvička, kterou jsme se pěkně zahřáli a především

rozcvičili, aby to dětem pěkně šlo na všech připra-
vených nářadích a nedošlo k žádnému nechtěnému
zranění. „Opičí dráha“ byla připravena tak, aby si
děti vyzkoušely trampolínu, švédskou bednu, la-

vičky, kameny, mostek či ribstol, vše za bed-
livého dozoru rodičů. A na závěr se mohly
děti zdokonalovat třeba v házení, běhu či
poznávání barev ve hře „Čáp ztratil čepičku“.
Na čtvrtečních hodinách plných pohybu, smí-
chu a radosti se bohužel v letošním roce úča-
stnilo průměrně jenom 10 dětí. Doufáme, že
na podzim roku 2017 přivítáme mnohem
více dětí s jejich rodiči, protože více dětí –
více radosti a smíchu. Všem aktivním účast-
níkům i příznivcům děkujeme.

Za přípravu všech sportovních aktivit,
trpělivost, pohodu a udržení vždy dobré

nálady při každém cvičení patří velké poděkování
paní Nině Hložkové a paní Aleně Stříbrné. Za
sebe i za obec děkují Ludmila Pilátová a starosta
obce Václav Matyáš.



Vážanský hlásek  •  5/2017

17

Ukliďme Česko – Vážany n. Lit. 2017
V sobotu 8. 4. 2017 se konala úklidová akce

v katastru obce Vážany nad Litavou, pod celo-
republikovou záštitou - „Ukliďme Česko“.

V 8.30 hod. se sešlo téměř 40 místních i přes-
polních občanů (děti a dospělí), kteří se rozdělili
do 5 sběračských skupin a vydali se na předem
určené trasy.

První skupina uklízela cestu nad Vinohrady,
druhá skupina operovala na polní cestě na Ko-
beřice a u dolního poldru, třetí skupina se
vydala po silnici na Slavkov, čtvrtá parta šla
směrem k mlýnu a okolo pomníku str. Látala
zpět přes Litavu do obce a poslední, pátá
skupina šla polní cestou na Slavkov a následně
pod „Pózákem“ končila svoji činnost návratem
po silnici od Slavkova.

Všechny skupiny se zaměřily výhradně na
úklid lehčího odpadu, přičemž měly za úkol
zmapovat černé skládky většího rozsahu a na-
hlásit je na závěr akce starostovi, který následně
s pracovní skupinou pod obcí a za pomocí me-
chanizace, nechá tyto černé skládky odstranit.

Sbíralo se do plastových a jutových pytlů,
kterých bylo na závěr spočteno celkem 25 ks.
Byla na to také vyhlášena malá dětská soutěž,
kdo z dětí uhodne, kolik se nasbíralo pytlů od-
padu, tak dostane tričko s logem „Ukliďme Če-
sko“. Cenu vyhrál vnuk paní St. Halamkové.
Gratulujeme!

V porovnání s loňským rokem, kdy se akce
zúčastnilo zhruba 20 občanů a sebralo se tolik
odpadu, který byl prezentován jedním a půl
traktorových vleků, se letos nejenže účastnilo
více lidí, majících zájem na čistotě našeho

okolí, ale velice potěšující je ten fakt, že se
sebrala pouze 1/3 loňského objemu odpadu,
a to navíc z většího sběrného prostoru než
vloni. Je evidentní, že okolí naší obce je výrazně
čistější než vloni a za to patří dík především
občanům naší obce.

Další velký dík rozhodně patří všem účast-
níkům úklidové akce, kteří si našli na úklid
okolí obce čas, a kterým není lhostejný případný
nepořádek na okrajích cest a komunikací ve-
doucích kolem naší obce a uvnitř naší obce.

Akci budeme opakovat opět v příštím roce
a už teď se můžeme těšit se na její zakončení,
protože stejně jako letos, kdy se naši Sleťáci
postarali o příjemné občerstvení (posíláme jim
velké poděkování), tak počítáme, že připravíme
zase nějaké dobroty, které si účastníci úklidové
akce po jejím skončení zaslouží.

Poldr a rybáři
Je nutné zmiňovat se o pozitivních věcech,

které zkrášlují naši obec a její okolí. Jednou
z dalších věcí, které se opět nadmíru povedly,
je dílčí oprava dolního poldru.

Informaci k vydařenému dílu nám podává
pan M. Žampach, jeden z hlavních organizátorů:

Vážení spoluobčané.
Jistě jste si při svých procházkách k poldru

všimli, že letošní zima dala „rybníku“ dost za-
brat. Rybám ne! Nebo alespoň zatím rybáři ne-
registrují žádné úhyny. Zabrat dala hlavně bře-
hům poldru. Tady se projevilo působení mrazu,
ledu a vln.

Nejhorší byla situace u stavidla, kde vpravo
i vlevo od betonu zmizela hlína do šířky asi 2
metrů a do hráze se voda „zakousla“ asi 1,5
metru. Stejně tak naproti, tedy břeh u pole, byl
podemletý místy až 50 cm a každou chvíli se
tam zřítila zemina do vody a vytvářela zářezy
do svahu. Letos se také poprvé eroze projevila
i na rovině u ohniště, kde se pořádají rybářské
závody. Původní břeh, kde ještě zůstaly trsy rá-

kosu, byl až metr daleko od současného břehu.
Proto svolali členové rybářského spolku schůz-

ku a dohodli se, že se pokusí devastaci zastavit
a břehy opravit. Nakoupili přes 60 tun kameniva
z lomu v Lulči a nechali jej rozsypat na několik
hromad okolo rybníka. Za pomoci malého bagru
a její obsluhy (pan K. Schoř) pak během tří
dnů kamenivo rozvezli, nasypali k okrajům
a přitlačili lžící bagru pod podemleté břehy.
Myslím, že se záměr podařil a teď již vypadají
břehy mnohem „zdravěji“.

Doufejme, že Poldr bude zase jedním z nej-
hezčích a nejnavštěvovanějších míst v obci a snad
se nenajde nikdo, kdo by práci rybářů ničil.
Tak, jak tomu bylo na podzim, kdy se kdosi
bavil tím, že naházel obruby z ohniště do vody.

Zároveň rybáři vložili do poldru novou kapří
násadu. Na rybářských závodech 17. června
2017 se tedy máme na co těšit!

Zastupitelstvo obce kvituje s povděkem tuto
samostatnou, veřejně-prospěšnou akci. Rybáři,
děkujeme Vám!

Velikonoční „hrkání“ 
K velikonočním zvykům patří mimo jiné i hr-

kání a je moc dobře, že Vážany n. Lit. patří
ještě do té skupiny obcí, ve kterých se tento
zvyk udržel.

Hrkat se začíná na Zelený čtvrtek, kdy po
zpěvu gloria při večerní mši svaté umlkají kostelní
zvony. Říká se, že zvony odletěly do Říma.

Zvonění kostelních zvonů, a to ráno, v po-
ledne i večer až do sobotního poledne, nahrazuje
hrkání. 

Hrkat chodí většinou chlapci do 15 let. Ti
nejstarší, organizují celé hrkání. Hoši se scházejí
u kostela, seřadí se (dříve museli jít seřazeni
přesně podle velikosti, od největších po nejmenší
a za tím účelem byli na začátku všichni změřeni)
a v průvodu obejdou celou vesnici. Malé sku-
pinky, zaběhnou i do postranních uliček. V so-
botu odpoledne nebo někdy až v neděli dopo-
ledne obcházejí potom vesnici dům od domu
a vybírají za hrkání. Dříve se při vybírání říkaly
i různě koledy, jako je například tato: „Tetičko

a strýčku, přišli k Vám páni, abyste nám dali
něco za hrkání.“

K Velikonocím patří celá řada krásných zvyků.
Užívejme si je a zachovávejme si je pro naše
budoucí generace. Muži a chlapci se ale těší
zejména na pondělí. Velikonoční pondělí je
totiž jediným dnem v roce, kdy mohou  ženy
beztrestně „vyšlehat“.

Zájezd do termálních lázní
Dunajská Streda 2017

Ve středu 12. 4. 2017 jsme v ranních hodi-
nách vyjeli z Vážan na plánovaný zájezd do
termálních lázní Dunajská Streda. Sraz devíti
účastníků byl v Brně. V 7:00 hodin jsme se
s cestovní kanceláří Čebus vydali na asi dvě
a půl hodinovou cestu do  města Dunajská
Streda, které leží na jižním Slovensku zhruba
v polovině mezi Bratislavou a Komárnem.
Tyto lázně jsou známé termálními prameny,
které léčí především pohybový aparát. Termální
koupaliště se nachází na ploše více než 20
hektarů.

Každý po svém si užíval nabízených mož-
ností – relaxovat v hydrogenouhličitanovo-
sodné termální vodě, pobytu v sauně, pro-
cházky po areálu, blahodárného působení ví-
řivek a různých chrličů aj. Velmi příjemné
bylo společné posezení u dobrého jídla, „pitné
kůry“, nebo kávy se zákuskem.

Vyšlo i počasí, takže jsme se domů vraceli
trošku unavení, ale s dobrou náladou a s ujiš-
těním, že se jednalo o prima výlet, na který
budeme ještě dlouho vzpomínat.

L. Pilátová, DiS.
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Den pro princezny a prince 2017
Den pro princezny,

jsme nezvolili náho-
dou, ale proto, že 13.
5. 1717 se narodila
Marie Terezie. Se
Slavkovem je spojena
skutečností, že jejím
kancléřem byl Václav
Antonín z rodu Kou-
niců, kterým patřil
slavkovský zámek
400 let. Proto náš
čtyřhodinový pro-
gram začal v 10.00 hodin na nádvoří zámku,
kde se nás sešlo celkem 12. Pokračoval pro-
cházkou po zámeckém parku, kde se naše prin-
cezny - s doprovodem – věnovaly svým oblíbe-
ným činnostem. Procházce, hrám, schovávání,
odpočinku a malé svačince. Zastavily se u dveří
do městské knihovny a pomohly najít ztracenou
korunku na prohlídkové trase „Salonky“. I tady
jsme se dozvěděli něco z historie a s pomocí
„kouzelného prostředí zámku“ jsme vyřešili

velkou záhadu.  A to
už byl nejvyšší čas
se vrátit do naší
obecní knihovny do
Vážan… Na oběd se
samotnou Marií Te-
rezií, která tu na nás
čekala s paní kni-
hovnicí Alenou Zo-
bačovou.

Marie Terezie na
nás byla velmi milá
a prozradila nám

mnoho zajímavostí ze svého života. Věnovala
se nejen přítomným dětem, ale i dospělým,
kteří na ni měli mnoho všetečných otázek.

Na památku všichni dostali portrét Marie
Terezie, který pro nás vyrobila paní Alena
Stříbrná.

Poděkování patří paní Marii Gottwaldové
a všem, kteří s touto netradiční a zajímavou
akcí pomáhali.

Komentář připravila: L. Pilátová, DiS.

Státní svátek ČR – 8. 5. 2017
V tento den, v roce 1945 byla  podepsána

bezpodmínečná kapitulace Německa, konec
druhé světové války v Evropě.

Tento den prožívá každý po svém a je nemálo
těch, kteří si připomínají lidské oběti ve druhé
světové válce, kterých bylo téměř 60 milionů.

V den státního svátku nejsou pořádány jen ce-
remoniální akce, ale bývají to i „dny otevřených
dveří“ Poslanecké sněmovny, Senátu aj., takže
si občané mohou vybrat, jak tento svátek prožijí.

V okolí naší obce je tradičně pořádáno „Setkáni
u Zlatého jelena“, kde si ukončení druhé světové
války společně připomínáme u pomníku Jiřího
Jírovského ve Ždánickém lese.

Bylo velmi milé potkat na tomto setkání vá-
žanské občany (i bývalé), z nich největší skupinu
tvořili naši aktivní „mladodůchodci“.

Komentář připravila: L. Pilátová, DiS.

Rej čarodějnic
Dne 30. 4. 2017 proběhla v naší obci zbrusu

nová akce „Pálení čarodějnic“, s průvodem obcí
a za účasti velkého počtu dětí.

Paní L. Pilátová nám podrobně vylíčila le-
tošní čarodějnický rej:

V mnoha evropských zemích se poslední dub-
novou noc slaví slet čarodějných bytostí a podle
tradic se zapálením ohňů a upálením čarodějnice
snažíme ochránit sebe a svůj příbytek před
zlými silami. Pálení ohňů má mít očistnou
funkci a plameny by měly ničit temné síly ztě-
lesněné v postavách čarodějnic.

Čarodějnické „rejdění“ začalo ve Vážanech
nad Litavou v 16.00 hodin na hlavní autobusové
zastávce, kde se sešlo asi padesát čarodějnických
bytostí v doprovodu příbuzných a přátel. Cestou
do prostoru MIDIGO se k nám přidávali další
příznivci, kterých jsme v průběhu večera napo-
čítali 98.

V různých soutěžích – běh s koštětem, hod
koulí, ochutnávání nápojů se zavázanýma
očima, hádání pohádek, určování bylinek –
byli všichni účastníci odměněni. Při soutěžích
náležitě vyhládlo, takže přišel vhod opečený

špekáček. Nechy-
bělo věštění a v zá-
věru i upálení ča-
rodějnice. Poslední
čarodějnice se od
ohňů vzdalovaly
po půl osmé večer.

Prostranství MI-
DIGO je ideální
k pořádání tako-
vých akcí. Je zde dostatek prostoru a rodiče
mají své děti neustále na dohled. A když vyjde
počasí, jako v tuto neděli, tak prožití společných
chvil nemá chybu.

Poděkovaní patří ČSCH, kteří poskytují „ve-
škeré zázemí“ pro konání takovýchto akcí. Velký
dík patří Sleťákům, kteří se podíleli na přípravě
„sletu“, ale zvláštní poděkování si zaslouží paní
Staňka Halamková, která udržovala jednotlivé
soutěžní disciplíny v napětí a vytvořila spolu
s Maruškou Novotnou příjemnou soutěžní atmo-
sféru.

Starosta obce děkuje Sleťákům za mimořádně
vydařenou akci!

Jarní výšlap 
Slavkovským bojištěm

Sleťáci pořádali další výšlap do okolí obce
Vážany n. Lit.

Informaci o akci podává paní S. Halam-
ková:

Šest dospělých, 3 děti a dva pejsci jsme se
vydali v sobotu 22. 4. 2017 na jarní výšlap
Slavkovským bojištěm. I přes děsivou předpověď
počasí nám celou cestu ani nekáplo, zato ale
hodně foukalo. 

Po trase jsme zažili nevšední pozornost
strážců radaru, pejskové našli zhaslou srnu
a v neposlední řadě i úžasné pohledy na
Újezd, Šaratice, Zbýšov či Křenovice, ba i do
Vážan n. Lit. jsme díky dobré viditelnosti do-
hlédli. Teď už víme, kde je kaple sv. Antonína
Paduánského a pomník leteckého neštěstí nad
Újezdem, Památník 200. výročí bitvy tří císařů
na rozcestí u Zbýšova nebo Smírčí kříž, Krchů-
vek či hromadné hroby za Křenovicemi. 

Odměnou za absolvování celého pochodu
nám bylo občerstvení v hospodě „U Frantíka“
a malované camrátko.

Závěrem snad jen dodat, že se jednalo
o bezva sleťáckou akci!

Osvobození obce Vážany
n. Lit. – 72. výročí

Dne 24. 4. 2017 se shromáždilo u pomníku
padlých zhruba 30 občanů, aby osobně uctili
památku obětí 1. a 2. světové války.

Kladení věnce provedli za doprovodu hudby
místní hasiči, kteří současně drželi čestnou
stráž. Poté následoval projev starosty obce,
který v závěru svého slova vyzval přítomné
k minutě ticha za padlé oběti ve světových
válkách. Pietní akt byl završen státní hymnou
České republiky.

Starosta obce děkuje všem přítomným za
účast a děkuje hasičům, kteří na akci spolu-
pracovali, a to jak organizačně, tak i držbou
čestné stráže u pomníku.
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Vážanský fotbal 
po sezoně 2016–2017

V sobotu 27. 5. 2017 se hrálo na našem
fotbalovém hřišti ve Vážanech n. Lit. jedno
z posledních kol sezóny 2016–2017. Stejně
jako v průběhu celé soutěže, kdy naše muž-
stvo ponejvíce vyhrávalo, tak i v tento den
bylo pro vážanské příznivce fotbalu připra-
veno vítězství nad Heršpicemi se skórem
dokonce 13:0!

Vážanské fotbalové mužstvo, hrající III. B
třídu okresu Vyškov má zcela jasně navíc,
a to minimálně na Okresní přebor, kam se po
roce (po loňském sestupu) budeme vracet.

Vítězství v utkání a radost z postupu do
okresního přeboru byla znát na hřišti po
zápase a následně i při posezení v klubovně
týmu.

Rozdávaly se medaile, udělil se pohár
a všem našim fotbalistům bylo jasné, že vyšší
třída, kterou začneme od podzimu 2017 hrát,
je všechny zavazuje nejen k dobrým herním
výkonům, ale i k povinnosti vytrvat a hrát po
celou dobu sezóny a nevzdávat se, byť časově
je tento sport dosti náročný.

Poděkujme našim fotbalistům za výbornou
sportovní reprezentaci naší obce a popřejme
jim dobrý start do další sezóny.

Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Společné setkání seniorů v Rousínově
V úterý 23. 5. 2017 jsme měli domluveno se-

tkání se seniory v Rousínově. Sraz byl na auto-
busovém nádraží v Rousínově o půl desáté.

Všechny společně nás přivítala usměvavá
paní Magda Rothkogelová. 

Od paní Jany Božekové se nám dostalo vý-
kladu o historii autobusového nádraží a jeho
okolí a její výklad nás provázel na každém
místě, kde jsme se v Rousínově zastavili. Vše
měla pečlivě připravené, takže v nás našla po-
zorné posluchače.

Naše další cesta vedla do Domu s pečovatel-
skou službou, kde jsme si ve společenské míst-
nosti vyslechli paní J. Havířovou, která nás se-
známila s provozem tohoto domu, odpověděla
na naše četné dotazy a provedla nás budovou.
Mohli jsme nahlédnout i do bytů a zázemí.
Bylo to nesmírně zajímavé a bylo vidět, že
práce čtyř zaměstnankyň je spíše jejich koníčkem
než prací. Zkušenosti 11 let provozu tohoto
domu jsou takové, že snad neexistuje situace,
na kterou by pracovnice nebyly připraveny.

Navštívili jsme židovský hřbitov a bývalou
synagogu, nyní kostel Československé církve
husitské, kde naši skupinku – 9 „vážaňáků“ a 16
„domácích účastníků“ – přivítala a poutavě po-

hovořila – nejen o historii této budovy – paní Li-
buše Jarošová. Mohli jsme si zakoupit knihy,
nebo různé drobné předměty, takže budeme
mít trvalou památku i na toto setkání. Výtěžek
z prodeje bude věnován dětem, kterým jsou fi-
nancovány různé zájmové kroužky atd.

Na radnici se nám dostalo přijetí panem
místostarostou Zdeňkem Šedým.  Toto příjemné
setkání proběhlo v prostorách obřadní síně.
Obě strany projevily zájem v našich společných
setkáváních a aktivitách pokračovat a vzájemně
si předávat své zkušenosti. Ve stejné budově
jsme mohli navštívit výstavu fotografií, která
bude putovat nejen po různých městech v Česku,
ale i po městech maďarských.

Prošli jsme kolem rodného domu Františka
Sušila a dále jsme se podívali do ZUŠ, kde před
budovou stojí busta tohoto rousínovského ro-
dáka.

Na zahradě za restaurací Záložna jsme si
krátce odpočinuli a potom naše kroky vedly
do „Ukázkové zahrady“, kde nás přivítala a se
vznikem této krásné zahrady seznámila paní
učitelka Hana Pivečková.

Závěr naší návštěvy byl věnován povídání,
předávání informací, opékání špekáčků a také
posezení u příjemné živé hudby, kterou pro
nás připravila paní Květa Šmerdová.

Počasí naší akci také přálo, takže si odnášíme
nejen spoustu neopakovatelných zážitků a za-
jímavých informací, ale také pocit, že naše
spolupráce je pro obě strany – a hlavně pro
každého z nás – velkým obohacením. Těšíme
se na další společné setkání – tentokrát zase
v naší obci.

Poděkování patří všem shora jmenovaným
a i všem 25 účastníkům, kteří s takovým nad-
šením připravují a zúčastňují se našich společ-
ných akcí. Vždyť poznávání, jak se žije jinde je
tak neocenitelné…

Komentář připravila: L. Pilátová, DiS.

III. ročník soutěže 
ve vaření kotlíkových gulášů

V sobotu 27. května 2017 se uskutečnil III.
ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů.
Počasí bylo jako na objednávku. Návštěvníci
se scházeli pomalu, ale jistě…

Z kotlíků se brzo dopoledne začaly linout
libé vůně a v době pozdního oběda se již mohlo
chutnat a především hodnotit. Pět týmů vařilo
guláše hovězí, vepřový, maďarský a dokonce
speciální se žampiony. 

Chovatelé, SDH Vážany nad Litavou, Sleťáci,
Gulmastři a Karoju Cup, to byly týmy, které
nám vařily. Všichni kuchaři i jejich asistenti
byli ve velmi dobré náladě. Smích byl vůbec
synonymem tohoto dne. 

K celkové atmosféře přispěl i DJ Jára (Jaroslav
Horáček z SDH Šaratice). Stovka návštěvníků
naší soutěže byla příjemnou odměnou za všech-
no to chystání, přípravy, stres a napětí. Děkujeme
všem místním i přespolním za návštěvu a věříme,

že v příštím roce se z řad přihlížejících vytvoří
další „gulášové týmy“ a dobrá pověst přivede
ještě více milovníků dobrého jídla, pití a hlavně
výborné nálady.

Výsledky soutěže odborné komise: Výsledky
hodnocení diváků:

1. místo: KAROJU CUP (87 bodů) 1. místo
KAROJU CUP (40 hlasů); 2. místo SDH VÁŽANY
NAD LITAVOU (74 bodů) 2. místo CHOVATELKY
(22 hlasů); 3. místo CHOVATELKY (71 bodů)
3. místo SDH VÁŽANY N. L. (15 hlasů); 4.–5.
místo SLEŤÁCI/GULMASTŘI (61 bodů); 4. místo
GULMASTŘI (12 hlasů); 5. místo SLEŤÁCI (5
hlasů).

Velké poděkování patří také odborné komisi
ve složení Ing. Václav Matyáš, Mgr. Soňa Jaklová,
Ing. Ladislav Drkal, Vlastimil Lysák a Pavel
Piše st.

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

POHOSTINSTVÍ (horní hospoda) –
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

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

nabízí následující služby:
• stříhání dámské, pánské i dětské

• barvení barvami Dusy či přelivy

• melírování a kombinované barvení

• trvalou, vodovou i foukanou

• účesy pro různé příležitosti

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

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 kontakt: Dagmar Švástová, Vážany nad Litavou 59
út, čt 13.30–19 hod tel: 601 555 004
so na objednání facebook Kadeřníctví Well Dagmar

Kulturní, společenské a sportovní akce ve Vážanech n. L.
LEDEN
1. 1. NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA (v 7:30 hod)

(pořádala ŘK farnost)
31. 1. NÁVŠTĚVA V KNIHOVNĚ VE SLAVKOVĚ

U BRNA SPOJENÁ  S KRÁTKOU KOMENTO-
VANOU PROHLÍDKOU SLAVKOVA
(pořádala Obec – Výbor KŠ)

ÚNOR
10. 2. OBECNÍ PLES S ORIGINÁLNÍM DOPRO-

VODNÝM PROGRAMEM A TOMBOLOU (od
19:30 hod) 
(pořadala Obec)

12. 2. CHOVATELSKÁ VÝSTAVA A JARMARK (od
07:30 hod)
(pořádal ČSCH)

19. 2. CHOVATELSKÁ VÝSTAVA – PRODEJNÍ TRHY
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA (od 7:30 hod)
(pořádal ČSCH)

25. 2. OSTATKY – PRŮVOD MASEK (od 12:30 hod)
(pořádali Sleťáci)

BŘEZEN
4. 3. PŘEDNÁŠKA O NEPÁLU V KNIHOVNĚ (od

14:30 hod)
(pořádala Obec - Výbor KŠ)

4. 3. DĚTSKÝ DEN (od 14:00 hod)
(pořádal ČSCH)

18. 3. DĚTSKÝ KARNEVAL (od 15:00 hod)
(pořádala Horní hospoda)

25. 3. KOŠT SLIVOVICE – 16. ROČNÍK 
(pořádal ČZS)

DUBEN
5. 4. HRÁTKY S PAMĚTÍ (od 16:00 hod)

(pořádala Obec - Výbor KŠ)
8. 4. UKLIĎME ČESKO (od 8:30 hod)

(pořádala Obec za účasti spolků a organizací v obci)
12. 4. ZÁJEZD DO TERMÁLŮ – DUNAJSKÁ

STREDA (od 7:00 hod)
(pořádala Obec - Výbor KŠ)

24. 4. TICHÁ VZPOMÍNKOVÁ AKCE K OSVOBO-
ZENÍ OBCE (od 18:00 hod)
(pořádala Obec)

30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC - PRŮVOD ČARODĚJ-
NIC OBCÍ (od 18:00 hod)
(pořádali Sleťáci, Horní a Dolní hospoda)

KVĚTEN
13. 5. DEN PRO PRINCEZNY A PRINCE (od 10:00 hod)

(pořádala Obec – Výbor KŠ)

23. 5. NÁVŠTĚVA SENIORŮ V ROUSÍNOVĚ (od
8:35 hod)
(pořádala Obec - Výbor KŠ)

27. 5. SOUTĚŽ DRUŽSTEV VE VAŘENÍ KOTLÍKO-
VÝCH GULÁŠŮ (od 10:00 hod)
(pořádal SDH)

ČERVEN
17. 6. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 

(pořádají Vážanští rybáři)
VÝSTAVA V KNIHOVNĚ – termín bude
upřesněn
(pořádá Obec - Výbor KŠ) 
DĚTSKÝ DEN O PŘÍRODĚ – termín bude
upřesněn
(pořádá Myslivecký spolek)

24. 6. VELKÝ DĚTSKÝ DEN S ANIMAČNÍM PRO-
GRAMEM A ATRAKCEMI
(pořádá Obec, TJ, Sleťáci a SDH)

24. 6. PIVOBRANÍ 
(pořádá Dolní hospoda)

ČERVENEC
1. 7. 120. VÝROČÍ VZNIKU SDH VE VÁŽANECH

NAD LITAVOU
(pořádá SDH)

8. 7. NOHEJBALOVÝ TURNAJ S VEČERNÍM
PROGRAMEM
(pořádají Vážanští sportovci)

15. 7. LETNÍ NOC (od 19:00 hod)
(pořádají Sleťáci)

22. 7. FOTBALOVÝ TURNAJ 
(pořádá TJ)

SRPEN
25.–27. 8. BARTOLOMĚJSKÉ HODY S DOPROVOD-

NÝM PROGRAMEM (pátek–neděle)
(pořádá TJ, stárci a Obec)

ZÁŘÍ
2. 9. VOZATAJSKÉ ZÁVODY

(pořádá Stáj Vážany n. L.)
28. 9. CYKLOAKCE ŽLaP – VYHODNOCENÍ S DO-

PROVODNÝM PROGRAMEM (od 14:00 hod)
(pořádá Obce a ŽlaP)

ŘÍJEN
7. 10. HUBERTSKÁ MŠE S NÁSLEDNÝM POSEZE-

NÍM U CIMBÁLU
(pořádá Mysl. spolek, ŘK farnost a Obec)

14. 10. VYSTOUPENÍ KOUZELNÍKA KATONASE
(od 15:00 hod)
(pořádá Obec)

LISTOPAD
16. 11. LAMPIONOVÝ PRŮVOD (od 17:00 hod)

(pořádá Obec, Sleťáci a SDH)

PROSINEC
1. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

S OHŇO STROJEM 
(pořádá Obec)

24. 12. VÁNOČNÍ ČOČKOVÁ POLÉVKA A TEKUTÝ
KAPŘÍK 
(pořádá OBEC)

24. 12. VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
(pořádá ŘK farnost)

25. 12. VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
(pořádá ŘK farnost)

26. 12. VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA 
(pořádá ŘK farnost)
VÁNOČNÍ KONCERT – termín bude upřes-
něn
(pořádá ŘK farnost a Obec)


