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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou
další číslo Vážanského hlá-
sku, ve kterém najdete infor-
mace a komentáře k dění na
obci od počátku června 2017
do počátku prosince 2017.
V tomto článku se budu opět
držet aktuálních témat, která
si dovolím pro lepší přehled-
nost kategorizovat:

Strategie a plány rozvoje obce. 
1. Prodej stavebních parcel, budování inže-

nýrských sítí, zahájení nové bytové výstavby
v lokalitě „Za hřbitovem“, plán postupného zve-
lebování, udržování a budování (zkráceně
i ZUB) obecního majetku v příštích letech:

Zastupitelé naší obce měli letos hned dvě těžká
rozhodování – jakou že zvolí strategii a proces

prodeje stavebních pozemků a jakou odsouhlasí
cenu za 1 m2 prodávaných stavebních parcel v lo-
kalitě „Za hřbitovem“. Nakonec byla cena stano-
vena na 1.350 Kč/m2, započalo zpracovávání kom-
pletní smluvní dokumentace, byl ustanoven
kompletní proces prodeje parcel a určen pevný
den zahájení prodeje.

Tím, že jsme pojali prodej stavebních parcel
dosti netradičně, což spočívalo zejména v tom, že
vybudování inženýrských sítí (dále i IS) v lokalitě
bude následovat až z peněz, utržených z prodeje
pozemků, riskovali jsme možnost omezeného
počtu zájemců o výstavbu (kompletní vybudování
IS je stanoveno do termínu 31. 7. 2018) a hrozbu
nuceného zajištění úvěru na vybudování IS (obec
se zavázala vybudovat IS, a to i v případě, že bude
prodána pouze jedna stavební parcela).

Dne 7. 6. 2017, byl zahájen prodej stavebních
parcel a ihned ten den bylo jasné, že podstoupené
riziko se vyplatilo! V den zahájení se prodalo

13 parcel z celkového počtu 18 a prodej zbytku,
tj. 5 parcel byl realizován do 3 týdnů ode dne za-
hájení prodeje. Obec tímto prodejem získává do
své kasy 16,3 mil. Kč (jen pro zajímavost – tato
částka je dvojnásobek rozpočtu obce z r. 2014),
z nichž ale musí vybudovat IS a uhradit všechny
náklady, spojené s procesem prodeje. Přesto kal-
kulujeme s částkou ca 5–6 mil. Kč, která nám z této
transakce zůstane na zvelebování, údržbu a bu-
dování obecního majetku do dalších let. Když
k dané částce připočtu ještě úspory, vzniklé hos-
podařením obce za období od r. 2015 do součas-
nosti, hovoříme o částce ca 9 mil. Kč, kterou mů-
žeme na ZUB věnovat. Opět zde zafungovalo staré
přísloví, že  „peníze dělají peníze“.

A co tedy vlastně chceme zvelebovat, udržovat
a budovat, tak to jsme si se zastupiteli obce na-
značili a vzali na vědomí na posledním 21. ZZO,
dne 15. 11. 2017:

Ing. Václav Matyáš

(Pokračování na straně 2)

Slovo starosty
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Slovo starosty
Oprava obecního dvora (vybudování pro-

stranství pro mládežnický oddíl SDH – požá-
dáme o dotaci), oprava obchodu (výměna dveří
a zateplení fasády), oprava a přebudování
dvora MŠ (celkově prostředí, pergola, herní
prvky aj., kdy vznikne mokrá varianta vychá-
zek), nová fasáda MŠ, vybudování odstavného
parkoviště pro ca 5–6 osobních aut lokalitě
mezi RD V. Vitoula a RD manž. Řihákových,
vybudování zázemí pro sportoviště, kde
vznikne klidová zóna pro seniory (na workou-
tovém hřišti – požádáme o dotaci), oprava
dolní hospody (kompletní oprava střechy nad
sálem), oprava místní komunikace v uličce
u dolní hospody, oprava staré hřbitovní zdi,
oddělující urnový háj (požádáme o dotaci), vy-
budování inženýrských sítí v lokalitě „Za
 hřbitovem“, vybudování přístupové komuni-
kace pro pěší v části před garážemi k lokalitě
„Za hřbitovem“, vybudování polní cesty v lo-
kalitě „Za hřbitovem“, oprava a vyčištění pro-
storu hnojiště v býv. areálu ZD (mimo stan-
dardní BIO kontejnery a očekávané kompostéry
jako další možnost pro občany kam ukládat
bio odpad), zateplení sociálky (požádáme
o dotaci), vybudování chodníku v lokalitě od
mostu přes řeku Litavu, k bývalému mlýnu
(nyní firma Zitta – výtahy, s.r.o.), vybudování
polní cesty v lokalitě za RD manž. Dudových
až k RD manž. Halamkových ml., vytvoření di-
gitálního pasportizace stavby zámečku se
studií pro přestavbu na penzion pro seniory
a další menší, ale jistě důležité akce, potřebné
pro kvalitní žití Vás občanů Vážan nad Litavou. 

Samostatným a důležitým prvkem, spadají-
cím do ZUB, je oprava podlahy a částečná sa-
nace zdiva a omítek na sále Sokolovny. Zde
bude třeba vyřešit majetkoprávní vztah k So-
kolovně tak, aby Obcí investované peníze měly
s Obcí stálou spojitost a jistotu dobře zainves-
tované finanční částky. 

2. Vylepšení občanské vybavenosti a vzhledu
obce:

Po vybudování Oranžového hřiště a rekon-
strukci přední části hasičky, po modernizaci
dětského hřiště a vybudování nového workou-
tového sportoviště, probíhá právě rekonstrukce
hasičky v zadním traktu budovy OÚ, která
bude ukončena do konce pololetí r. 2018 a slav-
nostně otevřena na HODY 2018.

Postupnou výstavbou jednotlivých sportovišť
v obci jsme se dostali na přední místa ve statis-
tice co do možností, které jsou občanům a ze-
jména mládeži v obcích s parametrem „do 1000
obyvatel“ nabízeny. Sportovní stánek ve Váža-
nech n. Lit. objevují už i lidé ze vzdálenějších
míst Jihomoravského kraje. Na fotbalové tré-
ninky sem zajíždí okolní fotbalové kluby, na
volejbal lidé z Brna a jeho okolí, no a na wor-
koutu se to „cizinci“ jen hemží. Nejpodstatnější
část mojí radosti z dobře vybudovaného a este-
ticky začleněného sportoviště je značný zájem
o sportování z řad těch nejmenších. Děje se tak
nejen fotbalovou přípravkou, se kterou jsme ve
Vážanech n. Lit. začali vloni, ale i zejména evi-
dentním pohybem malých dětí na ostatních
hřištích a sportovištích. Na dětech je vidět zá-
jem a je to proto, že jim byla dána možnost –
no a ony ji do sytosti využívají.

K workoutovému hřišti přibyly nové chod-
níky, oplocení a terénní úpravy, a aby byl náš

obecní sportovní stánek v dokonalé formě, tak
plánujeme z dotací pořídit ještě posezení
u work outového hřiště tak, aby zde vznikla kli-
dová zóna, určená nejen pro sportovce, ale
zejména pro starší občany, kteří se mohou na
sportování mládeže a dětí přijít kdykoli podívat
a v pohodlí sledovat, jak je sportovní stánek
prospěšný. 

S výstavbou zadní části hasičky se současně
opravuje obecní dvůr, který bude po vydláždění
účelově sloužit jako výcvikový prostor pro
mladé hasiče.

Obec rovněž zainvestovala do opravy místní
komunikace, vedoucí okolo naší Mateřské
školy, takže školka je pohodlně objízdná a do-
stupná ze všech jejích stran a rodiče se sem do-
stanou v čistotě, bez nutnosti procházet bláti-
vým povrchem. Obec ve školce nechala provést
prostorovou desinfekci, která má kvalitativní
vliv na zdraví našich nejmenších a likviduje
viry, které se nemohou množit a přenášet tak,
jak v běžném prostředí.

3. Modernizace Mateřské školy:
Pokračuje se obnovou budovy MŠ, kdy byla

osazena další okna a nedávno započaly stavební
práce ve dvorním traktu, které budou mít finální
efekt v podobě nových venkovních omítek na
hospodářských budovách MŠ. Vše bude za-
vršeno výstavbou pergoly a doplněním dvora
o herní prvky pro děti. 

4. Výstavba bytů pro sociálně slabší ob-
čany:

Zde využíváme odborné dovednosti pracov-
níků naší pracovní skupinu obce, kdy budou
v letošní zimě dokončeny stavební, instalatér-
ské, malířské a natěračské práce ve zbývajících
rozpracovaných prostorách horního patra so-
ciálky a chodby. 

Předpokládám, že na jaře 2018 tak bude obno-
vena celá sociálka a my se pokusíme získat dotaci
na zateplení celé budovy. Finálním aktem bude
potom úprava okolí sociálky tak, aby zde vznikly
i malé zahrádky pro možnost „minihospodaření“
pro ty ubytované, kteří budou mít zájem.

5. Revitalizace veřejné zeleně:
I letos postupně ozdravujeme plochy v in-

travilánu obce, přičemž jsme se zaměřili ze-
jména na okolí MŠ a okolí obecního skladu.
V listopadu byla na autobusové zastávce vysa-
zena vánoční jedle, která má zatím jen 2 m na
výšku, ale do budoucna (počítejme do 10 let –
ale jednou se začít muselo) nám bude v obci
sloužit jako rostlý vánoční strom, přičemž ne-
bude třeba každoročně zajišťovat a kácet
stromy, pro účely vánoční výzdoby.

Na podzim se obecní pracovníci vydali opět do
extravilánu obce za obnovou a dosadbou stromů
ve vytipovaných lokalitách, kde letošní sucho po-
znamenalo ca 20% vloni vysazených stromů tak,
že je bylo nutno vyměnit. Pro příští rok máme
připravenu zcela novou variantu zálivky těchto
stromů – efektivnější a hlavně účinnější.

6. Péče o kulturní památky:
Péči o památky v obci nám dokladují již

ukončené práce – restaurace sochy sv. Jana
Nepomuckého, oprava vstupní brány, oprava
a nátěr hřbitovní zdi a oprava křížku u silnice
na Hrušky.

Letos se na Boží muka a památník padlých
nedostalo, ale zvládneme to příští rok, kdy plá-
nujeme i obnovu staré hřbitovní zdi mezi

 hřbitovem a urnovým hájkem, vč. osazení staré
brány. Na tuto činnost požádáme o dotaci.

7. Tradice – jejich zachování a obnovování,
akce v obci:

Stejně, jak v loňském roce, kdy bylo konáno
přes 70 různých sportovních, společenských
a kulturních akcí, tak i letos Vám občanům za-
plňujeme víkendy různými akcemi, které jsou
skoro až profesionálně provedeny a mají velice
kladnou odezvu. 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 v naší obci. 

Nejvýznamnější akcí každého roku jsou tra-
diční Bartolomějské hody. Tuto tradici je třeba
si ochraňovat a udržovat. Letos byly hody 2017
pořádány v dolní hospodě, za účasti aktérů star-
ších ročníků, doplněných jen o malé procento
mládeže. Pěknými doplňkovými akcemi hodů
2017 bylo svěcení vína u kostela sv. Bartoloměje
a následné slavnostní otevření workoutového
hřiště. Hodový program byl opět velice zajímavý
a zaujal mnoho občanů. Mým cílem je, aby byla
tradice vždy doplněna o něco nového, zajíma-
vého a aby tak přilákala větší počet návštěvníků.

V letošním roce se odehrálo mnoho dalších
akcí, kdy namátkou uvedu – turnaje ve fotbale
a nohejbale, rybářské závody, soutěž ve va-
ření kotlíkových gulášů, velký dětský den,
drakiáda, výšlapy do okolí, Hubertská mše
s cimbálem a akce překračující obecní rozměr
Vyhodnocení Cyklostezky ŽLaP 2017. 

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

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

Budova OÚ byla dovybavena novými okny
v zasedací místnosti a v této své části byla i za-
teplena. Rekonstrukce budovy OÚ je hotova
a po ukončení výstavby hasičky se příští rok
„vrhneme“ na zateplení a novou fasádu mí-
stního obchodu, na opravu střechy na kultur-
ním domě a na opravu podlahy na sokolovně.

9. Stavba – SKLÁDKA ve Vážanech n. Lit.:
Nelze obsáhnout na stránkách tohoto čísla

Vážanského hlásku, kolik úsilí je třeba vynaložit
na zastavení nestoudného navážení odpadu do
našeho katastru obce! Mohu však s čistým svě-
domím prohlásit, že kroky, které byly učiněny,
jsou úspěšné a v danou chvíli se naším problé-
mem aktivně zaobírá Policie ČR, krajští a další
úředníci, ČIŽP a soudci, což je nutno považovat
za úspěch.

Boj se skládkou je nekonečný, stojí všechny
aktéry mnoho úsilí a už hodně dlouho se táhne.

Úspěchem tedy může být i to, že se na
skládku od letošního září odpad už nenaváží!

Závěrem mého slova mi dovolte popřát Vám,
všem občanům naší vzhledné obce Vážan n.
Lit., krásné a radostné prožití Vánoc 2017
a úspěšný vstup do nového roku 2018, ve kte-
rém nás čekají opět zajímavé akce, budování
na obci a předpokládám, že i hodně spokoje-
nosti z celkového dění v naší obci.

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

Ing. Václav Matyáš, starosta obce
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Vážany
nad Litavou, č. 16/2017 ze dne 7. 6. 2017
ZO schvaluje:
(4.1) rozpočtové opatření č. 3 ze dne 30. 4. 2017, kde se
celkový rozpočet obce zvyšuje o 21.100,- Kč. Rozdíl v kon-
trolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč. 
(4.2) rozpočtové opatření č. 4 ze dne 31. 5. 2017, kde se
celkový rozpočet obce zvyšuje o
26.100,- Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi příjmy a vý-
daji činí 0,- Kč. 
(5.1.1) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na po-
zemek č. 1033/14 o celkové výměře 702 m² za cenu 1.350,-
Kč/m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČO: 00368725 a V. D.,
bytem Brno.
(5.1.2) svěřeneckou smlouva mezi Obcí Vážany nad Litavou,
IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Mgr. Františkem
Štouračem, advokátem č. 14500, se sídlem AK: Masarykova
413/34, Brno, PSČ 602 00, IČ: 73735701 a V. D., bytem Brno.
(5.2.1) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na po-
zemek č. 1033/24 o celkové výměře 742 m² za cenu 1.350,-
Kč/m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany
nad Litavou 125 a V. M., bytem Vážany nad Litavou.
(5.2.2) svěřeneckou smlouva mezi Obcí Vážany nad Litavou,
IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Mgr. Františkem
Štouračem, advokátem č. 14500, se sídlem AK: Masarykova
413/34, Brno, PSČ 602 00, IČ: 73735701 a V. M., bytem
Vážany nad Litavou.
(5.3.1) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na po-
zemek č. 1033/18 o celkové výměře 569 m² za cenu 1.350,-
Kč/m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČO: 00368725, Vážany
nad Litavou 125 a M. F. a V. F., oba bytem Slavkov u Brna.
(5.3.2) svěřeneckou smlouva mezi Obcí Vážany nad Litavou,
IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Mgr. Františkem
Štouračem, advokátem č. 14500, se sídlem AK: Masarykova
413/34, Brno, PSČ 602 00, IČ: 73735701 a M. F. a V. F., oba
bytem Slavkov u Brna.
(5.4.1) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na po-
zemek č. 1033/17 o celkové výměře 556 m² za cenu 1.350,-
Kč/m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČO: 00368725 a M.
S., bytem Prostějov.
(5.4.2) svěřeneckou smlouva mezi Obcí Vážany nad Litavou,
IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Mgr. Františkem
Štouračem, advokátem č. 14500, se sídlem AK: Masarykova
413/34, Brno, PSČ 602 00, IČ: 73735701 a M. S., bytem
Prostějov.
(5.5.1) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na po-
zemek č. 1033/9 o celkové výměře 602 m² za cenu 1.350,-
Kč/m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČO: 00368725 a P. L.,
bytem Vážany nad Litavou.
(5.5.2) svěřeneckou smlouva mezi Obcí Vážany nad Litavou,
IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Mgr. Františkem
Štouračem, advokátem č. 14500, se sídlem AK: Masarykova
413/34, Brno, PSČ 602 00, IČ: 73735701 a P. L., bytem Vá-
žany nad Litavou. 
(5.6.1) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na po-
zemek č. 1033/19 o celkové výměře 553 m² za cenu 1.350,-
Kč/m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČO: 00368725 a J.
W. a D. W., oba bytem Brno.
(5.6.2) svěřeneckou smlouva mezi Obcí Vážany nad Litavou,
IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Mgr. Františkem
Štouračem, advokátem č. 14500, se sídlem AK: Masarykova
413/34, Brno, PSČ 602 00, IČ: 73735701 a J. W. a D. W.,
oba bytem Brno.
(5.7.1) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na po-
zemek č. 1033/7 o celkové výměře 1033 m² za cenu 1.350,-
Kč/m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČO: 00368725 a J.
Š., bytem Brno.
(5.7.2) svěřeneckou smlouva mezi Obcí Vážany nad Litavou,
IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Mgr. Františkem
Štouračem, advokátem č. 14500, se sídlem AK: Masarykova
413/34, Brno, PSČ 602 00, IČ: 73735701 a J. Š., bytem
Brno.
(5.8.1) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na po-
zemek č. 1033/23 o celkové výměře 737 m² za cenu 1.350,-
Kč/m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČO: 00368725 a L.
K., bytem Slavkov u Brna a T. J., bytem Hrušky.

(5.8.2) svěřeneckou smlouva mezi Obcí Vážany nad Litavou,
IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Mgr. Františkem
Štouračem, advokátem č. 14500, se sídlem AK: Masarykova
413/34, Brno, PSČ 602 00, IČ: 73735701 a L. K., bytem
Slavkov u Brna a T. J., bytem Hrušky.
(5.9.1) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na po-
zemek č. 1033/20 o celkové výměře 697 m² za cenu 1.350,-
Kč/m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČO: 00368725 a Z. Z.,
bytem Slavkov u Brna.
(5.9.2) svěřeneckou smlouva mezi Obcí Vážany nad Litavou,
IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Mgr. Františkem
Štouračem, advokátem č. 14500, se sídlem AK: Masarykova
413/34, Brno, PSČ 602 00, IČ: 73735701 a Z. Z., bytem
Slavkov u Brna.
(5.10.1) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na po-
zemek č. 1033/10 o celkové výměře 620 m² za cenu 1.350,-
Kč/m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČO: 00368725
a K. V. P., bytem Velká Kraš a O. V. bytem Bernartice.
(5.10.2) svěřeneckou smlouva mezi Obcí Vážany nad Lita-
vou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Mgr. Franti-
škem Štouračem, advokátem č. 14500, se sídlem AK: Ma-
sarykova 413/34, Brno, PSČ 602 00, IČ: 73735701 a K. V. P.,
bytem Velká Kraš a O. V. bytem Bernartice.
(5.11.1) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na po-
zemek č. 1033/15 o celkové výměře 543 m² za cenu 1.350,-
Kč/m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČO: 00368725 a P. B.,
bytem Slavkov u Brna a J. S., bytem Slavkov u Brna.
(5.11.2) svěřeneckou smlouva mezi Obcí Vážany nad Lita-
vou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Mgr. Franti-
škem Štouračem, advokátem č. 14500, se sídlem AK: Ma-
sarykova 413/34, Brno, PSČ 602 00, IČ: 73735701 a P. B.,
bytem Slavkov u Brna a J. S., bytem Slavkov u Brna.
(6.1) prodej pozemku par. č. 588/3 o výměře 80 m² man-
želům A. Cena pozemku je stanovena částkou 16.410,- Kč.
(6.2.1) pronájem nebytových prostor v sociální budově číslo
popisné 278 panu A. M., a to dvě místnosti včetně WC za
měsíční nájemné 2.000,- Kč. K nájmu bude připočtena cena
za odběr EE (dle podružného měření) a dále poplatek za
vodu a teplo (poměrná část). Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce vypracovat smluvní dokumentaci s výše uvedenými
parametry a platebními podmínkami.
(6.2.2) pronájem nebytových prostor v sociální budově číslo
popisné 278 paní M. K., a to dvě místnosti včetně vybavené
kuchyňské linky spotřebiči, koupelnou a WC za nájemné
5.000,- Kč. K nájmu bude připočtena cena za odběr EE (dle
podružného měření) a dále poplatek za vodu a teplo (po-
měrná část). Zastupitelstvo pověřuje starostu obce vypra-
covat smluvní dokumentaci s výše uvedenými parametry
a platebními podmínkami.
(6.3.1) vyvěšení záměru prodeje části pozemku par. č. 2142
o celkové výměře 3494 m².
(6.3.2) koupi pozemku parc. č. 360/5 od pana L. M. za
cenu 24.710,40 Kč. 
(6.4.) podpis smlouvy o zřízení věcného břemene, č.: PV-
014330042098/001 – stavbu realizovanou pod názvem
„Vážany nad Lit. pří.NN Pišová“ kabel NN od společnosti
E.ON, na pozemku obce parc. č.: 12, za cenu 1.000,- Kč
bez DPH.
(7.1) finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro LINKU BEZPEČÍ.
(7.2) nákup polního mlatu na pozemku parc.č. 649/2 (za-
stavěná plocha) s pozemky na parc. č. 638/6 a 638/5
(ostatní plocha), za celkovou cenu 1,9 mil. Kč.

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Vážany
nad Litavou, č. 17/2017 ze dne 28. 6. 2017
ZO schvaluje:
(4.1.1) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na po-
zemek č. 1033/8 o celkové výměře 615 m² za cenu 1.350,-
Kč/m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČO: 00368725 a VZ,
bytem Vážany nad Litavou a PM, bytem Brno.
(4.1.2) svěřeneckou smlouvu mezi Obcí Vážany nad Litavou,
IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Mgr. Františkem
Štouračem, advokátem č. 14500, se sídlem AK: Masarykova
413/34, Brno, PSČ 602 00, IČ: 73735701 a VZ, bytem
Vážany nad Litavou a PM, bytem Brno.
(4.2.1) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na po-

zemek č. 1033/12 o celkové výměře 654 m² za cenu 1.350,-
Kč/m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany
nad Litavou 125 a JJ, bytem Vážany nad Litavou.
(4.2.2) svěřeneckou smlouvu mezi Obcí Vážany nad Litavou,
IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Mgr. Františkem
Štouračem, advokátem č. 14500, se sídlem AK: Masarykova
413/34, Brno, PSČ 602 00, IČ: 73735701 a JJ, bytem Vážany
nad Litavou.
(4.3.1) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na po-
zemek č. 1033/22 o celkové výměře 787 m² za cenu 1.350,-
Kč/m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany
nad Litavou 125 a TK, bytem Ivančice a MK, bytem Brno.
(4.3.2) svěřeneckou smlouvu mezi Obcí Vážany nad Litavou,
IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Mgr. Františkem
Štouračem, advokátem č. 14500, se sídlem AK: Masarykova
413/34, Brno, PSČ 602 00, IČ: 73735701 a TK, bytem Ivan-
čice a MK, bytem Brno. 
(4.4.1) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na po-
zemek č. 1033/11 o celkové výměře 646 m² za cenu 1.350,-
Kč/m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČO: 00368725 a KK,
bytem Holubice.
(4.4.2) svěřeneckou smlouvu mezi Obcí Vážany nad Litavou,
IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Mgr. Františkem
Štouračem, advokátem č. 14500, se sídlem AK: Masarykova
413/34, Brno, PSČ 602 00, IČ: 73735701 a KK, bytem Ho-
lubice.
(4.5.1) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na po-
zemek č. 1033/13 o celkové výměře 680 m² za cenu 1.350,-
Kč/m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČO: 00368725 a VČ,
bytem Komořany.
(4.5.2) svěřeneckou smlouvu mezi Obcí Vážany nad Litavou,
IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Mgr. Františkem
Štouračem, advokátem č. 14500, se sídlem AK: Masarykova
413/34, Brno, PSČ 602 00, IČ: 73735701 a VČ, bytem Ko-
mořany. 
(4.6.1) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na po-
zemek č. 1033/21 o celkové výměře 816 m² za cenu 1.350,-
Kč/m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČO: 00368725 a KS,
bytem Holubice.
(4.6.2) svěřeneckou smlouvu mezi Obcí Vážany nad Litavou,
IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Mgr. Františkem
Štouračem, advokátem č. 14500, se sídlem AK: Masarykova
413/34, Brno, PSČ 602 00, IČ: 73735701 a KS, bytem Ho-
lubice.
(4.7) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/14 o celkové vý-
měře 702 m² za celkovou cenu 947.700,- Kč (slovy: devět
set čtyřicet sedm tisíc sedm set korun českých) mezi Obcí
Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a VD, bytem Holásky.
(4.8) dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní
smlouvy na pozemek č. 1033/20 o celkové výměře 697 m²
mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad
Litavou 125 a ZZ, bytem Slavkov u Brna. 
(4.9) dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní
smlouvy na pozemek č. 1033/15 o celkové výměře 543 m²
mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad
Litavou 125 a PB, bytem Slavkov u Brna a JS, bytem Slavkov
u Brna. 
(5.1) rozpočtové opatření č. 5 ze dne 28. 6. 2017, kde se
celkový rozpočet obce zvyšuje o 1.829.000,- Kč. Rozdíl
v kontrolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč. 
(5.2) otevření Oranžového hřiště po dobu letních prázdnin
2017 bez povinnosti hlášení a placení užívání hřiště, pro
děti ve věku do 18 let, s podmínkou, že případný placený
nájem hřiště od osob starších 18 let je upřednostněn. 
(5.3) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
č. 046216/17/OKH ve výši 400.000,- Kč na rekonstrukci
výcvikové místnosti hasičky a jejího zázemí.

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Vážany
nad Litavou, č. 18/2017 ze dne 26. 7. 2017
ZO schvaluje:
(4.1.1) smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na po-
zemek č. 1033/16 o celkové výměře 542 m² za cenu 1.350,-
Kč/m² mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČO: 00368725 a MM,
bytem Vážany nad Litavou.
(4.1.2) svěřeneckou smlouva mezi Obcí Vážany nad Litavou, �
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IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 a Mgr. Františkem
Štouračem, advokátem č. 14500, se sídlem AK: Masarykova
413/34, Brno, PSČ 602 00, IČ: 73735701 a MM, bytem Vá-
žany nad Litavou.
(4.2) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/12 o celkové vý-
měře 654 m² za celkovou cenu 882.900,- Kč (slovy: osm
set osmdesát dva tisíc devět set korun českých) mezi Obcí
Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a JJ, bytem Vážany nad
Litavou. 
(4.3) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/24 o celkové vý-
měře 742 m² za celkovou cenu 1.001.700,- Kč (slovy: jeden
milion jeden tisíc sedm set korun českých) mezi Obcí Vážany
nad Litavou, IČ: 00368725 a VM, bytem Vážany nad Litavou. 
(4.4) dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní
smlouvy na pozemek č. 1033/15 o celkové výměře 543 m²
mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad
Litavou 125 a PB, bytem Slavkov u Brna, 684 01 a JS,
Slavkov u Brna, 684 01, kdy úmyslem smluvních stran je
ve smluvním vztahu nadále pokračovat pouze s PB, jakožto
jedinou budoucí kupující. 
(5.1) podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, ve výši 200 tis.
Kč, z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 046884/17/OKH
na vybudování workoutového hřiště.
(5.2) podpis Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
č. OH 11_17, ve výši 400 tis. Kč, z Nadace ČEZ.
(6.1) žádost TJ Vážany nad Litavou, z.s. o dotaci na dofi-
nancování zavlažovacího zařízení na fotbalovém hřišti ve
výši 35.000,- Kč.
(7.1) rozpočtové opatření č. 6 ze dne 26. 7. 2017, kde se
celkový rozpočet obce zvyšuje o 26.300,- Kč. Rozdíl v kon-
trolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč. 
(7.2) Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 638/35 za celko-
vou cenu 15.000,- Kč (patnáct tisíc korun českých) mezi
Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a manžely K, bytem:
Vážany nad Litavou.

ZO neschvaluje: 
(6.2) žádost pana LŠ změny povrchu předzahrádky na par-
kovací místo se zpevněným povrchem.
(6.3) žádost paní ZA na odstranění pomníčku pana Jakuba
Pavelky před domem číslo popisné 12 a následné umístnění
pomníku na místním hřbitově. 

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Vážany
nad Litavou, č. 19/2017 ze dne 20. 9. 2017
ZO schvaluje:
(4.1) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/17 o celkové vý-
měře 556 m² za celkovou cenu 750.600,- Kč (slovy: sedm
set padesát tisíc šest set korun českých) mezi Obcí Vážany
nad Litavou, IČ: 00368725 a MS, bytem Prostějov. 
(4.2) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/18 o celkové vý-
měře 569 m² za celkovou cenu 768.150,- Kč (slovy: sedm
set šedesát osm tisíc sto padesát korun českých) mezi Obcí
Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 MF a VF, oba bytem
Slavkov u Brna.
(4.3) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/10 o celkové vý-
měře 620 m² za celkovou cenu 837.000,- Kč (slovy: osm
set třicet sedm tisíc korun českých) mezi Obcí Vážany nad
Litavou, IČ: 00368725 a KVP, bytem Velká Kraš a OV, bytem
Bernartice. 
(4.4) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/15 o celkové vý-
měře 543 m² za celkovou cenu 733.050,- Kč (slovy: sedm
set třicet tři tisíc padesát korun českých) mezi Obcí Vážany
nad Litavou, IČ: 00368725 a PB, bytem Slavkov u Brna. 
(4.5) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/9 o celkové vý-
měře 602 m² za celkovou cenu 812.700,- Kč (slovy: osm
set dvanáct tisíc sedm set korun českých) mezi Obcí Vážany
nad Litavou, IČ: 00368725 a PL, bytem Vážany nad Lita-
vou.
(4.6) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/19 o celkové vý-
měře 543 m² za celkovou cenu 733.050,- Kč (slovy: sedm
set třicet tisíc padesát korun českých) mezi Obcí Vážany
nad Litavou, IČ: 00368725 a JW a DW, oba bytem Brno.
(4.7) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/20 o celkové vý-
měře 697 m² za celkovou cenu 940.950,- Kč (slovy: devět
set čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých) mezi
Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a ZZ, bytem Slavkov
u Brna.
(4.8) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/7 o celkové vý-
měře 1033 m² za celkovou cenu 1.394.550,- Kč (slovy: je-

den milion tři sta devadesát čtyři tisíc pět set padesát korun
českých) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a JŠ,
bytem Brno.
(4.9) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/22 o celkové vý-
měře 787 m² za celkovou cenu 1.062.450,- Kč (slovy: jeden
milion šedesát dva tisíc čtyři sta padesát korun českých)
mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a TK, bytem
Ivančice a MK, bytem Brno.
(4.10) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/16 o celkové
výměře 542 m² za celkovou cenu 731.700,- Kč (slovy: sedm
set třicet jedna tisíc sedm set korun českých českých) mezi
Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a MM, bytem Vážany
nad Litavou.
(4.11) dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní
smlouvy na pozemek č. 1033/23 o celkové výměře 737 m²
mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad
Litavou 125 a LK, bytem Slavkov u Brna a TJ, bytem Hrušky.
Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro úhradu
kupní ceny dle čl. 2 odst. 3, a to tak, že budoucí kupující
uhradí zbývající část kupní ceny ve výši 894.950,- Kč pře-
vodem, a to nejpozději do 31. 10. 2017 na účet advokátní
úschovy.
(5.) podpis Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH
11_17, ve výši 300 tis. Kč, z Nadace ČEZ.
(6.) rozpočtové opatření č. 7 ze dne 31. 8. 2017, kde se
celkový rozpočet obce zvyšuje o 2.515.400,- Kč. Rozdíl
v kontrolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč. 
(8.) kupní smlouvu na pozemky včetně staveb na nich umís-
těných č. 649/2, 638/5, 638/6, 638/83 o celkové výměře
4.324 m² za celkovou cenu 1.926.600,- Kč (slovy: jeden
milion devět set dvacet šest tisíc šest set korun českých)
mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a společností
Agria, a.s. Nížkovice 74, 684 01 Slavkov u Brna.
9. smlouvu o úvěru č. 031732549 mezi Českou spořitelnou,
a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62 a Obcí Vážany
nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125 na
koupi pozemků č. 649/2, 638/5, 638/6, 638/83 od společ-
nosti Agria, a.s., ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony
korun českých). 
(10.2) ponechání využití pozemku parc. č. 1746, dle ÚPO
Vážany nad Litavou, jako „Plochu pro sport a rekreaci“.
(10.5) prodej části pozemku (remízek) parc. č. 2142 o cel-
kové výměře 3494 m² za cenu vycházející z odhadu, který
je dán částkou 24.030,- Kč panu LM.

ZO bere na vědomí: 
(7.) závěrečný účet DSO ŽLaP na r. 2016.
(10.1) zvýšení nákladů za každý jednotlivý přestupek za-
psaný Městským úřadem Slavkov u Brna. 

ZO pověřuje: 
(10.3) starostu, aby prověřil postoj ostatních obcí k dané
věci, a odkládá rozhodnutí o poskytnutí příspěvku do dalšího
ZO.
(10.4) starostu, aby zajistil odpověď na dopis od Bike Park
a schvaluje neakceptování nikterak nepodložené nabídky
Bike Park k realizaci stavby obnovy propustku.

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Vážany
nad Litavou, č. 20/2017 ze dne 11. 10. 2017
ZO schvaluje:
(4.) rozpočtové opatření č. 8 ze dne 29. 9. 2017, kde se
celkový rozpočet obce zvyšuje o 6.345.200,- Kč. Rozdíl
v kontrolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč. 
(5.1) ukončení nájmu nebytových prostor, domu č. 90 na
parcele číslo 480 (Lidový dům) s panem KS, dohodou k datu
12. 10. 2017.
(5.2) pronájem nemovitosti, a to domu číslo popisné 90 (Li-
dový dům) na parc. č. 480, výměra k pronájmu 950 m²,
panu PH za cenu 7.000,- Kč měsíčně a stejných podmínek,
jak bylo doposud, od 12. 10. 2017.
(6.1) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/21 o celkové vý-
měře 816 m² za celkovou cenu 1.101.600,- Kč (slovy: jeden
milion sto jeden tisíc šest set korun českých) mezi Obcí
Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a KS, bytem Holubice.
(6.2) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/13 o celkové vý-
měře 680 m² za celkovou cenu 918.000,- Kč (slovy: devět
set osmnáct tisíc korun českých) mezi Obcí Vážany nad Li-
tavou, IČ: 00368725 a VČ, bytem Komořany.
(6.3) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/11 o celkové vý-

měře 646 m² za celkovou cenu 872.100,- Kč (slovy: osm
set sedmdesát dva tisíc jedno sto korun českých) mezi
Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a KK, bytem Holu-
bice.
(6.4) dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní
smlouvy na pozemek č. 1033/8 o celkové výměře 615 m²
mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad
Litavou 125 a VZ, bytem Vážany nad Litavou a PM, bytem
Brno. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro
úhradu kupní ceny dle č. 2 odst. 3, a to tak, že budoucí ku-
pující uhradí zbývající část kupní ceny ve výši 730.250,- Kč
převodem, a to nejpozději do 30. 11. 2017 na účet advokátní
úschovy.
(7.1) finanční podporu pro Charitní ošetřovatelské služby
Bučovice a Slavkov u Brna v celkové výši 5.000,- Kč
(7.2.1) předsedu výběrové komise na Dodávku výstavby IS,
na pozemku parc. č. 1033/25 v lokalitě za hřbitovem v obci
Vážany nad Litavou, Mgr. Annu Pišovou (zastupitel obce).
(7.2.2) člena výběrové komise na Dodávku výstavby IS, na
pozemku parc. č. 1033/25 v lokalitě za hřbitovem v obci
Vážany nad Litavou, Ing. Jaroslava Řezáče (zastupitel obce).
(7.2.3) člena výběrové komise na Dodávku výstavby IS, na
pozemku parc. č. 1033/25 v lokalitě za hřbitovem v obci
Vážany nad Litavou, Ludmilu Pilátovou, DiS. (zastupitel
obce).
(7.2.4) člena výběrové komise na Dodávku výstavby IS, na
pozemku parc. č. 1033/25 v lokalitě za hřbitovem v obci
Vážany nad Litavou, Jakuba Luňáka. (zástupce spol. Modrý
projekt).
(7.2.5) člena výběrové komise na Dodávku výstavby IS, na
pozemku parc. č. 1033/25 v lokalitě za hřbitovem v obci
Vážany nad Litavou, Hanu Štěpničkovou. (zástupce spol.
Modrý projekt).
(7.2.6) náhradníka – člena výběrové komise na Dodávku
výstavby IS, na pozemku parc. č. 1033/25 v lokalitě za hř-
bitovem v obci Vážany nad Litavou, Petra Smejsíka (zastu-
pitel obce).
(7.2.7) náhradníka – člena výběrové komise na Dodávku
výstavby IS, na pozemku parc. č. 1033/25 v lokalitě za hř-
bitovem v obci Vážany nad Litavou, Ing. Jakuba Buchtu
(zástupce spol. Modrý projekt).
(7.3) Veřejnoprávní smlouvu o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725,
Vážany nad Litavou 125 a Městem Slavkov u Brna, IČ:
00292311, se sídlem Palackého nám. 65.
(7.5) žádost pana J. Hloužka, na vybudování sjezdu z pří-
jezdové cesty na pozemek manželů Hloužkových parc.
č. 1495. Sjezd na pozemek vybuduje J. Hloužek na vlastní
náklady.

ZO bere na vědomí: 
(6.5) smlouvu o provedení záchranného archeologického
výzkumu mezi Muzeem Vyškovska, příspěvkovou organizací,
náměstí Čsl. Armády 475/2, Vyškov a Obcí Vážany nad Li-
tavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou 125.
(6.6) pozastavení stavebních prací na stavbě „Obnova pro-
pustku“ v katastru Vážany nad Litavou, z důvodu provedení
záchranného archeologického výzkumu.
8. jednotlivé zprávy předsedů výborů.

ZO neschvaluje:
(7.4) nabídku směny pozemku Ing. D. Hradila o výměře 375
m², a to části jeho pozemku parc. č. 1746 za část pozemku
parc. č. 1747 ve vlastnictví obce Vážany nad Litavou.

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Vážany
nad Litavou, č. 21/2017 ze dne 15. 11. 2017
ZO schvaluje:
(4.) rozpočtové opatření č. 9 ze dne 31. 10. 2017, kde se
celkový rozpočet obce zvyšuje o 2.246.300,- Kč. Rozdíl
v kontrolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0,- Kč. 
(6.) novou interní směrnici o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu č. 1/2017, dle zákona č. 134/2016 Sb. –
Zákon o zadávání veřejných zakázek.
(7.1) sepsání dodatků na úhradu nákladů za odběr el. ener-
gie (dle odpočtu podružného měření a podílu platby za el.
energie na ohřev vody, dle počtu osob na ohřevu závislých),
poplatek za teplo (určeno podílem dle počtu využívaných
radiátorů, umístěných v nebytovém prostoru vs. počet ra-
diátorů v celé budově, resp. v ostatních nebytových prosto- �
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Stručný přehled činností, na kterých se podílí
pracovní skupina pod naší obcí, mimo stálých
činností:
- úklid odpadkových košů (týdně – pondělí) 
- úklid u všech kontejnerů v obci (týdně – pon-

dělky a čtvrtky)
- úklid Oranžového multifunkčního a workou-

tového hřiště (2x měs. – čtvrtek) 
- úklid na hřbitově (týdně – pátek) 
- čištění naplavenin bláta a plevele – silniční

obrubníky po celé obci (průběžně) 
- podpora příprav na akce konané v obci (prů-

běžně)

Realizace dle jednotlivých měsíců:
6/2017
- čištění naplavenin bláta a plevele u silničních

obrubníků po celé obci, sečení a úklid trávy,
úklid větví v korytu řeky Litavy, odstranění
náletových dřevin za garážemi, postřiky ple-
velů, mulčování polních cest, řezání dřeva
a úklid v obecním sběrném dvoře, vyvezení
kovošrotu a velkoobjemového odpadu, pří-
prava dětského dne…

7/2017
- sečení a úklid trávy, oprava betonů a vyzdění

HUP před budovou MŠ, opravy poničených
laviček a krytů pískoviště, přípravy pro no-
hejbal, osazení nových odpadkových košů
v obci, doplnění dalších kontejnerů na papír
a plasty, dokončení dvou bytů na sociálce
a předání nájemníkům…

8/2017
- čištění kanálů v obci, opravy na multifunkčním

hřišti, komplexní úklid obce před hody, sečení
trávy, postřiky proti plevelům, příprava venkov-
ních prostor MŠ na zahájení školního roku…

9/2017
- oprava autobusové zastávky směrem ke

mlýnu, nátěr zábradlí a oprava betonového
základu, příprava akce Vyhodnocení cyklo -
stezky ŽLaP, mulčování travních ploch v ex-
travilánu obce, vyvezení kovošrotu a velkoob-
jemového odpadu…

10/2017
- přebudování chodníků na obydlenou zónu

v Pekařové uličce, sečení a rovnání polních
cest, terénní úpravy a úklid na úložišti bio -
odpadů, úpravy vybudované polní cesty za
hřbitovem, provedení zásypu garáží ve sta-
vební lokalitě za hřbitovem…

11/2017
- dosázení stromů v extravilánu obce, výsadba

stromů u MŠ a před zámečkem, oprava chod-
níku a doplnění kačírku za RD J. Chudáčka,

Činnost a výsledky práce obecních zaměstnanců 
a osob pracujících na VPP za období 6–11/2017

rech, přičemž pronajímatel hradí ½ celkové spotřeby tepla
v budově) a poplatek za vodu (určeno poměrnou částí ná-
kladů na 1 osobu a den v nebytových prostorech, a to fak-
ticky i časově se vyskytujících, přičemž pronajímatel hradí
½ celkové spotřeby vody v budově ), a to v rámci ročního
vyúčtování jednotlivých plateb.
(7.2) pronájem ocelokolny takto:
- panu P. S. 3 pole,
- panu O. S. 3 pole,
- a firmě DEPLOX s.r.o. bude navržena jiná alternativa pro-
nájmu.
Cena pronájmu části ocelokolny je dána fixní částkou ve
výši 1.500,- Kč/jedno pole/rok. 
(8.1) dodatek ke Smlouvě o úvěru č. 0317325479, který
nově mění způsob čerpání na běžný bankovní účet Obce
Vážany n/L., vedený u Komerční banky, a.s., a posouvá
dobu první splátky na den 31. 12. 2017 a poslední splátku
na den 30. 11. 2022.
(8.2) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/23 o celkové vý-
měře 737 m² za celkovou cenu 994.950,- Kč (slovy: devět
set devadesát čtyři tisíc devět set padesát korun českých)
mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725 a L. K., bytem
Slavkov u Brna, 684 01 a T. J., bytem Hrušky, 683 52.
(9.) pořízení nového územního plánu obce Vážany nad Lita-
vou, podle příslušné § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zá-
kon), v platném znění, za použití § 44 písm. a stavebního
zákona.

(11.1) příspěvek ve výši 3.000,- Kč na podporu činnosti
klubu PAPRSEK v r. 2018. 
(11.2.) navýšení odměn jednotlivým členům zastupitelstva
dle aktuálního nařízení vlády ČR na částku 2.757,- Kč, a to
od 1. 1. 2018.
(11.4) bez výhrad změnu stanov DSO Ždánický les a Politaví.
(11.5) Smlouvu o nájmu nebytových prostor (budovy č.p.
98) mezi Obcí Vážany nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany
nad Litavou 125 a stávajícím nájemcem MŠ Vážany nad Li-
tavou, okres Vyškov IČ: 70982619, kdy cena nájemného
bude od 1. 1. 2018 stanovena na částku 100,- Kč za rok.
(11.7) vyvěšení záměru na prodej pozemků 2037 až 2027.

ZO bere na vědomí: 
(5.) jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá předsedům
výborů vedení evidence případů v obdržené archivační
složce. Zpráva finančního výbor, ze dne 21. 10. 2017, se
stává nedílnou součástí tohoto zápisu 21. ZZO.
(10.) nařízení inventarizace majetku k 31. 12. 2017 a složení
inventarizačních komisí, a to: 
Předsedkyně komise pro inventarizaci majetku obce
Mgr. A. Pišová, členové Ing. J. Řezáč a K. Škraňka, přičemž
inventarizace skladu a materiálu se zúčastní O. Slezák a in-
ventarizace staveb, movitých věcí a pozemků se zúčastní
H. Urbanová.
Předseda komise u příspěvkové organizace K. Škraňka,
členové S. Babušíková, M. Hrabovská a M. Kolenčíková.
(11.3) již realizované podání žádosti na připokládku přípravy

podzemního vedení veřejného osvětlení na bývalém po-
zemku 1033/1 (v  současné době pozemek 1033/25) od
společnosti EON.
(11.6) plán postupného zvelebování, udržování a budování
(zkráceně i ZUB) obecního majetku v příštích letech, v tomto
hrubém rozsahu: Oprava obecního dvora (vybudování pro-
stranství pro mládežnický oddíl SDH – z dotací), oprava ob-
chodu (výměna dveří a zateplení fasády, oprava a přebu-
dování dvora MŠ (celkově prostředí, pergola, herní prvky
atd. – mokrá varianta vycházek), nová fasáda MŠ, vybudo-
vání odstavného parkoviště pro ca 5-6 OA lokalitě mezi RD
V. Vitoula a RD manž. Řihákových, vybudování zázemí pro
sportoviště – klidová zóna pro seniory (na workoutovém
hřišti – z dotací), oprava dolní hospody (střecha nad sálem),
oprava místní komunikace v uličce u dolní hospody, oprava
staré hřbitovní zdi, oddělující urnový háj (z dotací), vybudo-
vání IS v lokalitě „Za hřbitovem“, vybudování přístupové
komunikace před garážemi k lokalitě „Za hřbitovem“, vy-
budování polní cesty v lokalitě „Za hřbitovem“, oprava a vy-
čištění prostoru hnojiště za lokalitou „Za hřbitovem“, zate-
plení sociálky (z dotací), vybudování chodníku v lokalitě od
mostu přes Litavu k býv. mlýnu, vybudování polní cesty
v lokalitě za RD manž. Dudových až k RD manž. Halamko-
vých ml., vytvoření digitálního zmapování stavby zámečku
se studií pro využití na penzion pro seniory a další menší
akce, potřebné pro kvalitní žití našich občanů. Samostatným
a důležitým prvkem, spadajícím do ZUB, je oprava podlahy
a částečná sanace zdiva a omítek na sále sokolovny.

opravy a údržba nového majetku obce – oce-
lokolny a polního mlatu, úklid listí v obci, vy-
vážení plných vaků s listím po obci, sečení
trávy u lípy – zimní seč, příprava na lam -
piónový průvod obcí, postavení a ozdobení
vánočního stromu, příprava na akce na 4. 12.
a 24. 12. 2017, posezonní prohlídky a údržba
nářadí a strojů…

Plány na 1. pololetí 2018 
- zimní údržba komunikací, stavební činnost

na sociálce, prořezy stromů, opravy v nemo-
vitostech obce, jarní úklid, sečení trávy, opravy
chodníků v obci, vybudování parkoviště,
oprava zdi a nátěr vrat a pilířů sběrného dvora,
oprava dvora v MŠ a spousta dalších akcí, za-
měřených na vzhled obce, pořádek a čistotu
všech prostranství v obci.

Ing. Václav Matyáš, starosta obce
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Mateřská škola ve Vážanech nad Litavou
Školní rok 2017-2018 byl v naší mateřské škole

ve znamení několika změn. Vzhledem k tomu,
že byly přijaty i 3 děti dvouleté, bylo nezbytné
zajistit a poskytnout dočasnou personální pod-
poru – chůvu k předškolnímu pedagogovi, který
do školního kolektivu tyto děti integruje. Chůva
v mateřské škole pomáhá pedagogickému pra-
covníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména
v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpeč-
nosti a jeho individuálních potřeb. Tento projekt
je spolufinancován EU a byl zahájen 1. 9. 2017.

Další změnou v personální oblasti prošla
školní kuchyně. Byla přijata nová paní ku-
chařka a současně vedoucí stravování. Kolektiv
MŠ je tedy v současné době ve složení:

Ředitelka: Babušíková Stanislava
Učitelky: Kolenčíková Milada

Chudárková Zdeňka
Chůva: Fáberová Hana
Kuchařka: Hrabovská Miroslava
Školnice: Šimoníková Eva
Pracujeme podle školního vzdělávacího pro-

gramu „Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je
vždycky prima“ který splňuje požadavky RVP
pro předškolní vzdělávání. V MŠ je třída „Ku-
řátek“ ve věkovém složení od 2 do 4 let a třída
„Motýlků“ a „Berušek“ ve věku 4 až 6 let.

Kapacita 39 dětí je naplněna. Ve třídě nej-
mladších dětí byla dokončena její modernizace
a nyní je kompletně vybavena novým, moder-
ním a především potřebám nejmladších dětí
vyhovujícím nábytkem. Prostory školky se změ-
nily ku prospěchu a pohodlí dětí rovněž rozší-

řením místa pro převlékání
– z bývalé „ředitelny“ MŠ
v dolní části budovy byla
zřízena šatna a „ředitelna“
byla přesunuta do části pro-
stor bývalé ZŠ.

Probouzíme v dětech zá-
jem a chuť dívat se kolem
sebe, naslouchat, nacházet,
ale také podporovat sebe-
vědomí každého dítěte aby
mohlo ukázat, co už samo
umí a dokáže. Přibližujeme
a upevňujeme zájem o tra-
dice. 

Spolupracujeme rovněž
s Obcí Vážany nad Litavou,
jak při zajišťování vystou-
pení dětí na „Vítání ob-
čánků“ do života, tak i při
organizaci „Mikulášské nadílky a Rozsvěcení
vánočního stromku“.

Již třetím rokem u nás funguje „Taneční a po-
hybový“ kroužek, pod vedením zkušené lek-
torky Šárky Ningerové, který dětem přináší
nejen uspokojení z pohybu ale i lásku k hudbě
a zpěvu.

Navštěvujeme rovněž kamarády z Hrušek
u příležitosti různých divadelních a hudebních
vystoupení a oni pak na oplátku jezdí k nám. 

I letos jsme navštívili výstavu „Ovoce a zele-
niny“ ve Slavkově u Brna a pak si společně s dětmi
ve školce podobnou, ač menší udělali také.

S velmi pěkným vyprávěním o přírodě a zví-
řátkách do školky přišel místní myslivec pan
David Halamka, který přijal naše pozvání. Jeho
poutavé vyprávění zanechalo v dětech spoustu
nových vědomostí a podpořilo jejich zájem
o přírodu.

Je třeba také připomenout jednu z důležitých
akcí „Vyhodnocení Cykloakce ŽLaP“ která pro-
běhla v naší obci 28. 9. 2017, kdy součástí této
akce – bylo i „šlápnutí do pedálů“ na nadačních
kolech ČEZ. Na těchto kolech bylo pro naši MŠ
„vyšlapáno“ krásných 50 871 Kč, za což je třeba
poděkovat nejen již zmíněné nadaci ČEZ, ale
i panu starostovi Ing. Václavu Matyášovi, který
byl původcem a organizátorem této akce
a především Vám všem, kteří jste svoji jízdou
k této velmi příjemné částce přispěli. „Vyjeté
peníze“ poslouží k doplnění herních prvků na
zahradě mateřské školy. Ještě jednou Vám všem
velké díky.

K dalším, již tradičním akcím jsme přidali
jednu z brusu novou pod názvem „Dýňopárty“
a společně s rodiči si ji velmi pohodově užili
a o to především nám všem jde.

S nadcházející zimou přichází i „Rozsvěcení
stromečku“ a návštěva „Mikuláše a jeho dru-
žiny“, na kterou se děti vždy velice pečlivě při-
pravují a těší. 

V dalších měsících nás čeká ještě spousta
společných akcí a nových zážitků.

Vám všem přejeme pěkný a ničím nerušený
konec tohoto roku a spoustu dobrých věcí v tom
následujícím.

Stanislava Babušíková, ředitelka MŠ

Výbor pro ŽP informuje občany
V roce 2017 Výbor pro životní prostředí ve

složení Ing. Jaroslav Řezáč, Miroslav Ža-
mpach, Viktor Zachoval, řešil celkem 4 žá-
dosti o povolení kácení stromů mimo les
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Ve všech případech došlo k povolení kácení
stromů. Celkem bylo povoleno pokácet 7
stromů. Jeden z povolených stromů posloužil
na vánoční strom obce. Za pokácené stromy
byla uložena náhradní výsadba v celkovém

počtu 14 stromů. Výbor neřešil žádnou čer-
nou skládku. 

Podle dostupných informací (leták o sepa-
raci odpadu) v roce 2016 v JMK každá rodina
vytřídila 130 kg odpadu a díky tomuto vytří-
dění bylo v JMK zachráněno 237 tisíc stromů
a ušetřili 304 ha přírody.

Separace odpadu v obci – ve dvou hnízdech
(za pomníkem a u dolní hospody) došlo k po-
sílení kontejneru na třídění plastů a zlepšil se
i pořádek okolo kontejnerů.

Do popelnic na bioodpad rozhodně nepatří
plasty, papír, kalíšky od svíček apod. K tomu
jsou určeny jiné popelnice. 

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství –
Návrh opatření obecné povahy zastavení těžby
dřevin (smrk a borovice) v lesích vlastníků s ter-
mínem do 31. 12. 2017. Tato vyhláška je vyvě-
šena na úřední desce obce.

Výbor pro ŽP přeje všem občanům veselé
Vánoce a šťastný nový rok 2018.

Ing. Jaroslav Řezáč, předseda výboru pro ŽP
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Společenská kronika
Narození (2017)
14. 6. Šimon Záhorec
5. 7. Viktoria Pavlyuk
11. 9. Barbora Čudrnáková
13. 9. Filip Újezdský
4.11. Valerie Komínková

Opustili nás (2017)
18. 6. Jiřina Nováková (ve věku 91 let)
25. 6. Richard Sigmund (ve věku 86 let)
3. 9. Rudolf Jaroš (ve věku 81 let)
8. 10. Josef Podešva (ve věku 70 let)
20. 10. Drahomír Mojžíš (ve věku 75 let)
27. 10. Jan Novák (ve věku 59 let)

Jubilea
Červenec
92 let Božena Tůmová
96 let Anna Šubrtová
86 let Anna Labrová

Srpen
90 let Marie Kučerová

Září
87 let Jana Hrabovská
90 let Ludmila Růžičková
70 let Jiří Smolík
85 let Lidmila Kosíková
88 let Věra Dobrovolná

Listopad
70 let Vlastimír Kučera
70 let Oldřich Fuksa
94 let Růžena Dvořáková
75 let František Žoužela

Prosinec
91 let Marie Nádeníčková

Kulturní, společenské a sportovní akce ve Vážanech n. L.
LEDEN 2017
1. 1. NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA (ŘK farnost)
31. 1. NÁVŠTĚVA V KNIHOVNĚ VE SLAVKOVĚ

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

ÚNOR 2017
10. 2. OBECNÍ PLES S ORIGINÁLNÍM DOPRO-

VODNÝM PROGRAMEM A TOMBOLOU
(Obec)

12. 2. CHOVATELSKÁ VÝSTAVA A JARMARK
(ČSCH)

19. 2. CHOVATELSKÁ VÝSTAVA – PRODEJNÍ
TRHY DROBNÉHO ZVÍŘECTVA (ČSCH)

25. 2. OSTATKY – PRŮVOD MASEK (Sleťáci)

BŘEZEN 2017
4. 3. PŘEDNÁŠKA O NEPÁLU V KNIHOVNĚ

(Obec - Výbor KŠ)
4. 3. DĚTSKÝ DEN (ČSCH)
18. 3. DĚTSKÝ KARNEVAL (Horní hospoda)
25. 3. KOŠT SLIVOVICE – 16. ROČNÍK (ČZS)

DUBEN 2017
5. 4. HRÁTKY S PAMĚTÍ (Obec - Výbor KŠ)
8. 4. UKLIĎME ČESKO (Obec za účasti spolků

a organizací v obci)
12. 4. ZÁJEZD DO TERMÁLŮ – DUNAJSKÁ

STREDA (Obec – Výbor KŠ)
24. 4. TICHÁ VZPOMÍNKOVÁ AKCE K OSVOBO-

ZENÍ OBCE (Obec)
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC – PRŮVOD ČARODĚJ-

NIC OBCÍ (Sleťáci, Horní a Dolní hospoda)

KVĚTEN 2017
13. 5. DEN PRO PRINCEZNY A PRINCE (Obec –

Výbor KŠ)
23. 5. NÁVŠTĚVA SENIORŮ V ROUSÍNOVĚ

(Obec – Výbor KŠ)
27. 5. SOUTĚŽ DRUŽSTEV VE VAŘENÍ KOTLÍKO-

VÝCH GULÁŠŮ (SDH)

ČERVEN 2017
17. 6. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY (Vážanští rybáři)
14. 6. VÝSTAVA V KNIHOVNĚ (Obec – Výbor KŠ)
24. 6. VELKÝ DĚTSKÝ DEN S ANIMAČNÍM PRO-

GRAMEM A ATRAKCEMI (Obec, TJ, Sleťáci
a SDH)

24. 6. PIVOBRANÍ (Dolní hospoda)

ČERVENEC 2017
1. 7. 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH VE VÁŽA-

NECH NAD LITAVOU (SDH a Obec)
8. 7. NOHEJBALOVÝ TURNAJ S VEČERNÍM

PROGRAMEM (Vážanští sportovci a Obec)
15. 7. LETNÍ NOC (Sleťáci)
22. 7. FOTBALOVÝ TURNAJ (TJ)

SRPEN 2017
26.–27. 8. BARTOLOMĚJSKÉ HODY S DOPROVOD-

NÝM PROGRAMEM (Obec a Sleťáci)

ZÁŘÍ 2017
28. 9. CYKLOAKCE ŽlaP – VYHODNOCENÍ S DO-

PROVODNÝM PROGRAMEM (Obce)

ŘÍJEN 2017
1. 10. HUBERTSKÁ MŠE V KOSTELE SV. BARTO-

LOMĚJE S NÁSLEDNÝM POSEZENÍM
U CIMBÁLU V DOLNÍ HOSPODĚ (mysl. hos-
podář, ŘK farnost a Obec)

14. 10. VYSTOUPENÍ KOUZELNÍKA KATONASE
(Obec)

LISTOPAD 2017
4. 11. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (Obec)
16. 11. LAMPIONOVÝ PRŮVOD (Obec, Sleťáci

a SDH)
24. 11. SETKÁNÍ SPOLKŮ A ORGANIZACÍ V OBCI

(Obec)
27. 11. ZÁJEZD DO TERMÁLŮ – Mosonmagyaró-

váru – Maďarsko (Obec – Výbor KŠ)

PROSINEC 2017
4. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, PŘÍ-

CHOD MIKULÁŠE A OHŇOSTROJ (Obec,
MŠ a ČZS)

8. 12. MINIBURZA (Obec – Výbor KŠ)
9. 12. VÁNOČNÍ KONCERT – krojovaná kapela ŠO-

HAJKA (ČZS)
14. 12. VÝSTAVA PF A VÝROBKŮ Z „TVOŘENÍ“

(Obec – Výbor KŠ)
24. 12. VÁNOČNÍ ČOČKOVÁ POLÉVKA A TEKUTÝ

KAPŘÍK (Obec)
24.–26. 12. VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA (ŘK farnost)
28. 12. TURNAJ V KARETNÍ HŘE „66“ (ČSCH)
29. 12. VÁNOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ (ČSCH)
29. 12. VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. BAR-

TOLOMĚJE (Martino Hammerle – Bortolotti) 
(Obec a ŘK farnost)

PLÁNUJEME NA ROK 2018
LEDEN 2018
1. 1. NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA (ŘK farnost)

ÚNOR 2018
9. 2. OBECNÍ PLES S ORIGINÁLNÍM DOPRO-

VODNÝM PROGRAMEM A TOMBOLOU
(Obec)

11. 2. CHOVATELSKÁ VÝSTAVA A JARMARK
(ČSCH)

18. 2. CHOVATELSKÁ VÝSTAVA – PRODEJNÍ
TRHY DROBNÉHO ZVÍŘECTVA (ČSCH)

25. 2. CHOVATELSKÁ VÝSTAVA – PRODEJNÍ
TRHY DROBNÉHO ZVÍŘECTVA (ČSCH)
OSTATKY – PRŮVOD MASEK (Sleťáci)

BŘEZEN 2018
3. 3. DĚTSKÝ DEN (ČSCH)
10. 3. KOŠT SLIVOVICE – 17. ROČNÍK (ČZS)

VYNÁŠENÍ MORENY (Sleťáci)

DUBEN 2018
UKLIĎME ČESKO (Obec za účasti spolků
a organizací v obci)
POSVĚCENÍ MOTORKÁŘŮ (Obec a ŘK far-
nost)

23. 4. TICHÁ VZPOMÍNKOVÁ AKCE K OSVOBO-
ZENÍ OBCE (Obec)

30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC (Sleťáci)

KVĚTEN 2018
26. 5. SOUTĚŽ DRUŽSTEV VE VAŘENÍ KOTLÍKO-

VÝCH GULÁŠŮ (SDH)

ČERVEN 2018
23. 6. VELKÝ DĚTSKÝ DEN S ANIMAČNÍM PRO-

GRAMEM A ATRAKCEMI (Obec, TJ, Sleťáci
a SDH)

24. 6. VŠESOKOLSKÝ SLET (Sleťáci)
29. 6. HASIČSKÁ SOUTĚŽ (SDH)

ČERVENEC 2018
7. 7. NOHEJBALOVÝ TURNAJ (Vážanští spor-

tovci a Obec)
LETNÍ NOC (Sleťáci)

28. 7. FOTBALOVÝ TURNAJ (TJ)

SRPEN 2018
25. a 26. 8. BARTOLOMĚJSKÉ HODY S DOPROVOD-

NÝM PROGRAMEM (Obec a TJ)

ZÁŘÍ 2018
VÝŠLAP (Sleťáci)

ŘÍJEN 2018
27. 10. DRAKIÁDA (Vážanští rybáři)

LISTOPAD 2018
16. 11. LAMPIONOVÝ PRŮVOD (Obec, Sleťáci

a SDH)

PROSINEC 2018
3. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, PŘÍ-

CHOD MIKULÁŠE A OHŇOSTROJ (Obec
a MŠ)
VÁNOČNÍ KONCERT (ČSZ)

24. 12. VÁNOČNÍ ČOČKOVÁ POLÉVKA A TEKUTÝ
KAPŘÍK (Obec)
TURNAJ V KARETNÍ HŘE „66“ (ČSCH)
VÁNOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ (ČSCH)
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY (ŘK farnost)
VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. BAR-
TOLOMĚJE (Obec a ŘK farnost)
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Ohlédnutí za fotbalovým podzimem
Jak všichni příznivci fotbalu ví, fotbalové

soutěže podzimní části ročníku 2017–2018
skončily již před měsícem a je možné se nad
jejich průběhem trochu zamyslet. Aby se dala
objasnit některá rozhodnutí výboru oddílu ko-
pané, je třeba se vrátit trochu do historie. V po-
sledních letech měl náš oddíl v soutěžích dvě
mužstva – A mužstvo v okresním přeboru a B
mužstvo ve IV. třídě a vše probíhalo v zaběh-
nutých kolejích. Bohužel před dvěma lety
A mužstvo sestoupilo a řešilo se, co dál. Bylo
rozhodnuto ponechat pouze jedno mužstvo
a hrát s ním III. třídu. Samozřejmě na jedno
mužstvo bylo hráčů najednou příliš, takže ti
„navíc“ odešli do okolních oddílů a hrálo se.
Jenže naše A mužstvo suverénně vyhrálo III.
třídu, když za celou soutěž ztratilo pouhých
5 bodů a problém jak dál tu byl zase: Postoupit
do okresu nebo zůstat ve „trojce“? A když ano,
přihlásit B mužstvo nebo ne? Hráči se rozdělili
zhruba napůl, polovina chtěla zkusit okres
a polovina ne. Nakonec bylo rozhodnuto po-
stoupit a B mužstvo přihlásit do IV. třídy, i s vě-
domím, že bude nutno masívně posílit kádr
A mužstva. Úkol o to těžší, že někteří hráči (a
bohužel právě ti mladší) si našli jiné priority
a fotbal přesunuli na vedlejší kolej. Přestože to
vůbec nebylo jednoduché, podařilo se doplnit
A mužstvo o 5–6 hráčů, do béčka se vrátili ti,
kteří před rokem odešli jinam, takže perso-
nálně jsou obě mužstva zajištěna. A pokud by
lépe fungovala komunikace mezi vedením
obou našich mužstev, mohlo by být ještě líp.
Tolik tedy na vysvětlenou, proč výbor oddílu
nakonec rozhodl tak jak rozhodl.

A teď již k výsledkům. Přestože byla trochu
obava, zvláště u A mužstva, kde je polovina
hráčů nových, skutečnost celkem předčila oče-
kávání. Mužstvo získalo 18 bodů a drží se v po-
lovině tabulky. A mohlo být ještě líp, nebýt
dvou naprosto zbytečných ztrát se slabšími
mužstvy: v Radslavicích a doma s Dědicemi.
Doufejme, že mužstvu výkonnost a elán vydrží
i v jarní části a bez problémů udržíme alespoň
ten klidný „střed“ tabulky.

B mužstvo bez problémů navázalo na svou
výkonnost z předchozích let a svou skupinu

vede, když jediná prohra přišla až v posledním
kole na hřišti mimořádně motivovaných Ko-
beřic.

Zde jsou tabulky obou našich mužstev po
podzimní části:

Tabulky z FAČR

Okresní přebor muži

Klub Zápasy Výhra Remíza Prohra Skóre
1. Bohdalice 13 11 0 2 46:14 
2. Rousínov B 13 9 2 2 35:17 
3. Letonice 13 8 1 4 40:31 
4. Křižanovice 13 5 5 3 29:20 
5. Brankovice 13 5 4 4 28:26 
6. Pustiměř 13 5 4 4 19:22 
7. Vážany n. Lit. 13 5 3 5 28:29 
8. Otnice 13 6 0 7 36:42 
9. FKD 13 5 2 6 33:29 

10. Hodějice 13 4 4 5 40:40 
11. Radslavice 13 5 1 7 24:31 
12. Švábenice 13 4 4 5 24:32 
13. Dědice 13 2 0 11 19:39
14. Vícemilice 13 1 2 10 18:47 

IV. tř. sk. B muži

Klub Zápasy Výhra Remíza Prohra Skóre 
1. Vážany n. L. B 9 8 0 1 31:12 
2. Kobeřice B 9 7 1 1 43:18 
3. Šaratice 9 6 1 2 30:13 
4. Rašovice 9 4 1 4 20:21 
5. Nížkovice B 9 3 3 3 17:17 
6. Velešovice B 9 4 0 5 19:24 
7. Kroužek B 9 3 0 6 20:27 
8. Hodějice B 8 2 2 4 21:25 
9. Křižanovice B 8 2 1 5 21:31 

10. Lovčičky B 9 0 1 8 16:50 

Stará fotbalová pravda říká, že pokud nemáš
mládež, nemůžeš dlouhodobě uspět. Toto čás-
tečně potvrzuje i to, co je napsáno výše,
a zvláště ti, kteří na naše zápasy chodí pravi-

delně, vědí, kolik místních fotbalistů například
v našem A mužstvu hraje. V našem oddíle se
v minulých letech mládež také příliš neřešila,
ne snad proto, že by se nechtělo, ale opravdu
nebylo koho organizovat, děti prostě nebyly.
Až asi před 4 lety Pepa Jochman a Laďa Paseka
posbírali opravdu co mohli – kluky i holky –
a začali s nimi trénovat. Pouze trénovat – do
soutěže se ještě nepřihlásili – ale základ byl
položen. Loni dorostly další děti a už bylo
možno soutěž přihlásit. Tréninků se ujali
bratři Tůmovi, Pavel Píše a nestárnoucí Pepa
Hloužek, takže vedení velmi kvalitní. První
rok byl, samozřejmě, hlavně o tom dostat vů-
bec děti na hřiště naučit je disciplíně a zodpo-
vědnosti a seznámit je se základy fotbalu. V le-
tošní sezoně už je vidět přece jen nějaký
pokrok, už je to fotbalovější a dokonce již při-
šly první výhry. Vyvrcholením sezony byl pro
tyto naše naděje halový turnaj 25. 11. 2017
v Dražovicích, kde jednou vyhráli, třikrát re-
mizovali a prohráli pouze s domácími, a to
i přes to, že tři nejstarší přešli již před sezonou
o kategorii výš do starší přípravky. Tu, samo-
zřejmě nejsme schopni sami složit, takže Lu-
děk Tůma přešel s nimi do Slavkova, kde spo-
lupracuje s Tomášem Vymazalem a hrají zde
pod hlavičkou Slavkov/Vážany a zápasy hrají
střídavě u nás a ve Slavkově. Pro zajímavost
složení tohoto mužstva je následující: 5x Slav-
kov, 4x Heršpice, 3x Vážany, 1x Hodějice, 1x
Holubice. Jak je vidět, ani šestitisícový Slavkov
není schopen dát dohromady žákovské muž-
stvo. U této kategorie je už vidět opravdu fot-
balové akce i individuální schopnosti. Ani vý-
sledky tohoto mužstva nejsou špatné: 6 výher
a 4 prohry. Samozřejmě dobré výsledky těší,
ale u těchto kategorií se víc klade důraz na to,
aby děti místo sezení u počítačů a laptopů
směřovaly na hřiště nebo do přírody a věno-
valy se aktivnímu pohybu.

Nakonec je třeba se zmínit o našem fotbalo-
vém areálu. Během poslední doby se i zde
mnoho věcí změnilo a areál získal úplně jinou
tvář. Již delší dobu funguje dětské hřiště, zá-
sluhou OÚ Vážany se vybudovalo malé hřiště
s umělým povrchem, v letošním roce i workou-
tové hřiště. V zadní části za šatnami je travnaté
tréninkové hřiště, kde chybí již jen ochranné
sítě u Litavy a bylo zprovozněno umělé zavla-
žování velkého i tréninkového hřiště. Dle na-
šeho názoru je opravdu čím se chlubit a není
asi příliš podobných areálů na okrese Vyškov.
Zbývá se rozhodnout, co se provede s budovou
starých šaten, která není v dobrém stavu a vý-
hledově počítat s obnovením oplocení od no-
vých šaten kolem Litavy. Udržování takového
areálu není jednoduché ani levné a chce to
hodně obětavosti od lidí, kteří se o to starají.
Jistě je to kolektivní záležitost, přesto je potřeba
uvést dvě jména lidí, kteří mají asi největší zá-
sluhu na vzorném pořádku v celém areálu. Prv-
ním z nich je Kamil Beneš, který ač bydlí v Ko-
beřicích, tráví zde obrovské množství hodin
a velmi často s ním spolupracuje náš velký pří-
znivec Svaťa Chlup.

Díky jim a samozřejmě všem dalším, kteří
se jakýmkoliv způsobem na chodu našeho fot-
balového oddílu podílejí.

Ing. Ladislav DRKAL

předseda TJ Vážany n. Lit.
Foto úspû‰ného muÏstva mlad‰í pfiípravky na turnaji v DraÏovicích
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Návštěva dětí z MŠ u hasičské

 jednotky SDH Vážany n. Lit.
Velmi milá, ojedinělá akce se konala v úterý

6. 6. 2017 na hasičce ve Vážanech n. Lit.
Komentář podává A. Stříbrná:
V úterý 6. června 2017 měly děti z Mateřské

školy ve Vážanech nad Litavou nevšední dopo-
ledne. Tento den byl pro „školkáče“ ve znamení
hasičů. Prostory hasičské zbrojnice se proměnily
ve výukové středisko plné hadic, seker, přileb,
hasičských obleků, vozidel a hlavně děti vy-
slechly poutavý popis aktivit hasičů při různých
druzích zásahů, který velmi odborně poskytl
 velitel jednotky SDH Vážany nad Litavou Jiří
Moškvan. Děti byly nadšeny. Vše je velmi zají-
malo. Po teoretické části návštěvy následovala
praktická ukázka. Všech 32 dětí si prohlédlo

útroby hasičského vozu a dočkaly se i zvuků si-
rény. Na závěr přišla řada na vodu. Petr Hégr
spolu s Jiřím Hofmanem přichystali pro malé
potencionální hasiče a hasičky hadici, přiměře-
nou jejich velikosti a síle a už mohli hasit. Zájem
byl obrovský. Všichni si to chtěli zkusit. Ani
 hasicí přístroj nezahálel. Ledová pára zaujala
nejednoho chlapce i děvče.

Věřím, že v budoucnu se nám podaří právě
z těchto děvčat a chlapců získat nové členy ha-
sičského sboru, kteří budou ochraňovat naši
obec před všemi ohroženími.

Děkuji všem účastníkům za velmi příjemné
dopoledne a členům SDH Vážany nad Litavou
za kvalitní přípravu akce.

Závěrečné Tvoření pro děti
Tvoření v knihovně 31. 5. 2017, které bylo

posledním v tomto školním roce, bylo zahá-
jeno zcela netradičně, a to na školním dvoře.
Na školním dvoře proto, že jsme měli hosty.
Paní Evu Kalivodovou z KKD ve Vyškově
a Endy – zlatý retrívr. Co všechno Endy umí,
předvedla – v první části její návštěvy – nejen
dětem z Tvoření, ale i všem dětem z vážan-
ské MŠ.

Po chvilce odpočinku byla Endy i pozorná po -
sluchačka při čtení v knihovně. Děti si potom
z kapsičky na krku Endy mohly vytáhnout otázku
ze života pejsků, na kterou bylo někdy i docela
těžké odpovědět. Společně jsme to všichni nako-
nec zvládli. Za odměnu děti dostaly „Řád pruho-
vané kostičky“ a Endy sýrový pamlsek.

Moc děkujeme za příjemné odpoledne paní
Kalivodové a její Endy a těšíme se, že se za
námi zase někdy podívají.

Již třetím rokem probíhalo Tvoření v kni-
hovně, které bylo opravdu velmi tvořivé a růz-
norodé. Proto děkujeme všem, kteří se na těchto

setkáních podíleli – za podporu obci, za vstříc-
nost paní ředitelce MŠ a všem pracovníkům,
za laskavost a rady paní knihovnice a čtenářů,
za trpělivost všem rodičům, za velkou kreativitu
všem dětem a všem ostatním za velkou a vše-
strannou podporu a pochopení, bez čehož by
to také nešlo. 

Komentář podává L. Pilátová a A. Stříbrná
doplňuje:

Ráda bych tímto, za Výbor pro kulturu a škol-
ství  i jakožto maminka  a aktivní účastnice,
poděkovala paní Ludmile Pilátové za velmi
 příjemný půlrok výtvarného tvoření v obecní
knihovně, kde jsme my, dospělí mohli nejen
přihlížet kreativitě, nápadům a fantaziím na-
šich dětí, ale sami jsme se mohli aktivné zapojit
do tvoření výtvarných děl. Také bych chtěla po-
děkovat panu starostovi i děvčatům na obecním
úřadě za projevenou přízeň a pomoc, která nám
nikdy nebyla upřena. Ba naopak. Těšíme se na
další tvoření i společenská setkávání po prázd-
ninách.

Výstava 

výtvarné tvorby
Komentář podává L. Pilátová:
Na středu 14. 6. 2017 jsme naplánovali za-

hájení výstavy obrázků, které jsme malovali
v „Tvoření pro dospělé“ ve středu 31. 5. 2017.
Je to zase jedna z netradičních akcí, kterou
jsme připravili nejen pro čtenáře a všechny
naše občany, ale i pro sebe.

V knihovně nás přivítala Alena Zobačová.
Vznik, popis a název jednotlivých obrázků
jsem okomentovala já. O pohodu a občer-
stvení se starala Alena Stříbrná, která vyrobila
i originální záložky do knih, jako poděkování
účastníkům naší akce.

Malování nám umožňuje vnitřní pocity vy-
jádřit na plátně. Je to velmi zvláštní pocit,
když své dílo můžeme sledovat z odstupu ně-
kolika dnů, z různé vzdálenosti, ale také z ji-
ného úhlu.

Namalovat si svůj obrázek nám může po-
moci nejen vyjádřit trvalou radost, ale i zná-
zornit překonání různých životních změn.
Obraz může vyjádřit náš sen, naše pochopení
sebe i těch druhých. Harmonie, která vzniká
na plátně, se přenáší nejen do pocitů tvůrce,
ale i toho, kdo se na obraz správně dívá. A ko-
lik energie skrývá barvami vyjádřená myš-
lenka!?

Děti, které se přišly na výstavu podívat, si
mohly vyzkoušet, jak se maluje s akrylovými
barvami. Jejich díla jsme také mohli vidět
v průběhu celého odpoledne.

Promítání hodů z roku 1972 bylo součástí
našeho programu. Mezi sebou jsme měli
i dvě tehdejší stárky. Zavzpomínali jsme na
neopakovatelnou a veselou atmosféru tako-
vých hodů, kdy se bavila celá vesnice a hosté
– nejen z okolních obcí – ale i veškeré po-
zvané příbuzenstvo. Velké přípravy, hodně
práce, občerstvení, pobavení a načerpání no-
vých společných zážitků – tak to dříve bývá-
valo…

Ti, kdo se přišli na naši výstavu podívat,
jistě tu velkou pozitivní energii cítili. Kdo by
si chtěl obrázky prohlédnout, nebo si i nějaký
svůj namalovat, má možnost v prázdninovém
provozu knihovny.

Děkujeme všem tvůrcům za jejich pří-
spěvky, za výborné trubičky paní Bayerové,
za domácí sirupy paní Novotné a Stříbrné, za
technickou pomoc a přípravu výstavy panu
Dvořáčkovi a Pilátovi. Všem dvaceti účastní-
kům včerejšího odpoledne za příjemně pro-
žitý čas.
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120. výročí založení SDH Vážany n. Litavou
Velkolepá oslava 120. vý-

ročí založení SDH ve Váža-
nech n. Lit. se konala v so-
botu 1. 7. 2017.

Komentář k akci nám po-
dává paní A. Stříbrná:

V sobotu 1. července jsme
zahájili v naší obci prázd-
niny vskutku netradičním
způsobem: oslavou 120. vý-
ročí vzniku dobrovolných
hasičů ve Vážanech nad Li-
tavou. Pozvání na naši slav-
nost přijaly sbory nejen
z „našeho“ okrsku Hostě-
rádky-Rešov, kam vedle na-
šeho sboru patří také SDH
Hostěrádky-Rešov, Šaratice,
Velešovice a Kobeřice, ale
také hasiči ze sousedních
Hrušek, Křenovic a Otnic. Ve
slavnostní průvodu i na ná-
sledující schůzky jsme mohli
napočítat na 70 uniformovaných hasiček a ha-
sičů. V průvodu nechyběly dvě historické
 hasičské koňky a pracovní technika našeho
i okolních sborů včetně Tatry 815 z SDH Hos-
těrádky-Rešov. Neopomněli jsme uctít památku
padlých položením věnce u památníku. Náš
průvod pokračoval za doprovodu kapely k míst -
nímu kostelu, kde následovala mše sloužená
opatem Mariánem Rudolfem Kosíkem a R. D.
Vítem Červenkou OPraem.

Po obědě v sále Sokolovny následovala slav-
nostní schůze, kde byli přivítání všichni zá-
stupci sborů, starostové okolních obcí i zástupci
Jihomoravského kraje. Nechyběly zdravice
a přání k našemu výročí  od jednotlivých sborů.
Po diskuzi následovalo předávání ocenění:

Medaile za věrnost 10 let: Vlastimil Šimoník
Stužka za věrnost 20 let: Jan Brezovský
Stužka za věrnost 50 let: Oldřich Fuksa

Medaile za příkladnou práci: Miroslav Hégr
Medaile za zásluhy: Oldřich Fuksa
Čestné uznání JMK: František Žoužela
Medaile sv. Floriána: Petr Hégr a Pavel Pře-

rovský
Vyznamenání za mezinárodní spolupráci:

 Filip Havlan, Matúš Hollý, Dušan Adamčiak,
Marika Adamčiaková, Stanislav Macák, Alojz
Migas, Erik Adamčiak

Ocenění za příhraniční spolupráci 3. stupně
na rozkaz velitele SDH v Partizánské Ľupči:
Ivan Musil, Jiří Moškvan, Petr Hégr, Pavel
 Přerovský, Vlastimil Šimoník, Tomáš Stáňa,
 Oldřich Fuksa

Medaile: „Čestný člen SDH Vážany n. Lit.“:
Ing. Václav Matyáš (za podporu a příkladnou
spolupráci)

Medaile JMK: Petr Hégr
Všem oceněným gratulujeme!

Odpoledne patřilo veřejnosti
a praktickým ukázkám běžné práce
hasičů. Program započal vyprošťo-
váním řidiče z havarovaného vo-
zidla, které návštěvníkům předvedli
profesionální hasiči z jednotky ve
Slavkově u Brna a to se zásahovým
vozidlem Man. Dále byla k zhléd-
nutí plošina Iveco Magirus Multi -
Star, jedná se o kombinaci prvo-vý-
jezdové cisternové automobilové
stříkačky a automobilové plošiny,
kterou mají zapůjčenu hasiči z vý-
ukového střediska v Brně-Líšni
(https://www.pozary.cz/clanek/
163940-krizence-cisterny-a-plosiny-
maji-na-ucilisti-v-brne-iveco-magi-
rus-multistar-uveze-devet-hasicu/).
Došlo i na hašení hořícího autamo-
bilu, které odborně provedli členové
zásahové jednotky z Hostěrádek-Re-
šova. K vidění byla i trocha hasičské
historie. K hašení „zahořelého“ do-

mečku byla povolána historická koňmi tažená
stříkačka tzv. koňka ze Šaratic. Zde byla potřeba
nejen síla koňská, ale především mužská. Neje-
den z mužů, kteří vzali do ruky madlo a pumpo-
vali přiznal, že to rozhodně nebyla žádná legrace.
Svou práci nám předvedli i dobrovolníci z Hru-
šek, kteří hasili domněle zapálenou chatku. Di-
váci mohli fandit větším dětem ze Šaratic i těm
nejmenším dětem z přípravky ve Velešovicích
při požárním útoku. Celý den nám k pochodu,
tanci i poslechu hrála kapela Horenka z Bořetic.

120. výročí vzniku SDH Vážany nad Litavou
s námi oslavilo na 100 dobrovolných a profesi-
onálních hasiček a hasičů spolu s téměř 300
návštěvníky.

Děkujeme svatému Florianovi za krásné po-
časí a všem hostům i divákům za fantastickou
atmosféru. Těšíme se při další významné ha-
sičské události na shledanou!

Rybářské závody Vážany n. Lit. 2017
Po roce a jednom týdnu, v sobotu 17. 6. 2017,

nastal opět ten správný čas na jednu z nejoblí-
benějších akcí ve Vážanech n. Lit., a to na tra-
diční rybářské závody.

Systém závodů je již tak zaběhlý a v praxi
ozkoušený, že rybáři ani nevymýšlí žádné or-
ganizační „kotrmelce“ a drží se opravdu tradice.
Ráno se zase sešla parta dobrovolníků, kteří
nachystali kantýnu (David a Simona Reinohovi,
Libor Lopatka) a udírnu (Viktor Zachoval a Ro-
man Janšta), jiní nachystali lovná místa (Honza
Strmiska), další pak evidovali účastníky (Majka
Žampachová a Hanka Soukupová) a v 7 hodin
vše vypuklo.

Tentokrát jsme měli i nové „ryboměřiče“,
tedy rozhodčí. Na jedné straně rybníka Jarda
Chladný a na druhé straně Luboš Stříž. Ze za-
čátku soutěže byl celkem klid, ale kolem deváté
se lov rozjel a byly chvíle, kdy oba rozhodčí
pobíhali kolem rybníka, aby stačili všechny
ryby změřit. Jako obvykle se sečítaly centimetry
všech ulovených ryb, ale tentokrát se začínalo
měřit až od 30 centimetrů výše. V pravé poledne
byla soutěž ukončena a vyhodnocena. Vítězové

byli po zásluze odměněni poháry a věcnými
dary (udice, navijáky, krmení atd.), které rybáři
pořídili za výrazné pomoci obce.

První cenu a putovní pohár získal pravidelný
účastník našich závodů, pan Jaroslav Svoboda
s celkovou délkou nalovených ryb 145 cm.

Na dalších místech se umístili: 2. místo p. Pe-
cina – 143,5 cm, 3. místo p. Hložek – 120 cm, 4.
místo p. Paseka ml. – 90 cm, 5. místo p. Štork –
89 cm, 6. místo p. Strmiska ml. – 80 cm.

Velká gratulace vítězům, ale i všem soutěží-
cím, kteří jistě prožili příjemný den u vody.

Ve 13 hod vypukla oblíbená tombola. Prodeje
lístků se perfektně zhostila Majka Zachovalová
a pak samotné losování zvládla s Majkou Žam -
pachovou bravurně. Nutno poděkovat obci a ry-
bářům jako celku, ale hlavně pak jednotlivým
členům i nečlenům spolku za příspěvky do tom-
boly. Jen za některé hodnotné ceny vyjmenujme
– telefon, velký slunečník, pečící pánev, dárkové
koše, mixér, láhve dobrého pití, souprava nožů…
Po tombole se pokračovalo v jídle, pití a povídání.
Po loňských zkušenostech, kdy rybáři přeplatili
dobré počasí a bylo až moc horko, tak letos si
zaplatili umírněné počasí bez horka a bez deště.
Rybářské závody se určitě vydařily, a to tak, že
se o nich kladně vyjádřila i redaktorka Vyškov-
ského deníku sl. Gregorová, která s námi strávila
několik hodin u rybníka.

Škoda jen, že se některým Vážaňákům ne-
chtělo vytáhnout paty z domu do krásného pro-
středí našeho poldru, a tak účast diváků byla
slabší, než vloni. Tak snad příští rok!

Komentář k akci podal: M. Žampach



Vážanský hlásek  •  11/2017

11

Přívesnický tábor 2017
První „přívesnický“ tábor ve Vážanech nad

Litavou, který pořádala obec, probíhal ve dnech
17. až 21. 7. 2017 v prostorách MŠ a knihovny.
Zúčastnily se ho děti od 2 do 14 let. Pobytu celý
týden využilo 21 dětí, 2 děti byly přihlášeny
jen na určitý den, 2 přihlášené děti přišly jen
dva dny a 3 přihlášené děti připravila o možnost
pobytu nemoc. V průběhu týdne se našich spo-
lečných aktivit zúčastnily i děti, které se přišly
s dospělými podívat na to, jak se nám v naší
činnosti daří. Dospělí nám vždy přinesli nějaký
dárek nebo dobrotu a pomohli s naším progra-
mem – sportovními aktivitami, hrami nebo při
výtvarných aktivitách.

Budova MŠ se otevírala v 7 hodin ráno a pro-
gram byl ukončen v 16 hodin, kdy si rodiče
 začali děti vyzvedávat. Otevřeno jsme měli do
17 hodin. Pak následoval úklid a příprava na
další den. Po celou dobu byla každý den pří-
tomna zdravotnice Anna Staňová. Teta Anička
ošetřila každou sebemenší „bolístku“.

Rozdělení dětí podle věku v některých pří-
padech moc nefungovalo, takže jsme se rozdě-
lovali podle prováděných činností a zájmu dětí.
Na „Oranžové hřiště“ a na školní zahradu jsme
chodili všichni společně.

Ve středu jsme navštívili obecní úřad, kde se
nám v zasedací místnosti věnoval pan starosta
ing. Václav Matyáš. Děti se mu svěřily s tím, co
se jim líbí, nebo nelíbí a i s tím, kdo se v srpnu
chystá na tradiční HODY v kroji. Ve čtvrtek jsme
mohli vyzkoušet hlášení v místním rozhlase,
kde jsme veřejnost pozvali na závěrečné odpo-
ledne. Poslední den odpoledne jsme byli do-
konce rozděleni na tři skupinky. Jedna sku-
pinka měla domluvenu prohlídku místní firmy

KOVOLEM, s.r.o., druhá skupinka „tvořila“
v knihovně a třetí šla na poslední společnou
procházku obcí. Každý si vybral podle nálady…

Stravování bylo zajištěno dovozem obědů –
Hostinec u Paseků Újezd u Brna. Svačinky byly
připravovány v kuchyni školky. Děti na jídlo
chodily do jídelny. Byl zajištěn pravidelný pitný
režim dětí – voda, šťáva, čaj, mléko, kakao, bílá
káva. O to, aby dětem chutnalo, se starala přede-
vším teta Alka.

Na závěr byly děti odměněny dárky od spon-
zorů. Všem sponzorům za jejich příspěvky moc
děkujeme.

V naší činnosti nám dále pomáhali Luděk
Tůma, Marie Zachovalová, Stanislava Halam-
ková, Lenka Gottwaldová, Alexandra Kyprová,
Jana Ondrušová, pracovnice OÚ – Hana Urba-
nová a Soňa Žampachová, kterým také patří
naše poděkování.

Za krásný týden všem
skvělým dětem děkuje teta
Ludmila Pilátová, která po-
dala tento komentář.

Na fotografiích obecního
webu můžete vidět, jak se nám
dařilo. Že se nám vše nepoda-
řilo, je vlastně velmi dobrá
zpráva, protože máme pro
příště co zlepšovat.

Na závěr několik slavných
citátů na téma – rodiče
a děti…

Kdo miluje své děti, nemůže
mít to srdce, aby je i vychová-
val. Autor: Dušan Radovič

Jenom děti, které neposlou-

chají, mohou se stát lepšími, než jsou jejich ro-
diče. Autor: Dušan Radovič

Dítě je zviditelněná láska. Autor: Novalis
Nemůžeme děti tvořit podle své vůle… mu-

síme je mít, milovat a vychovávat co nejlépe
a jinak je nechat na pokoji. Autor: Johann Wolf-
gang von Goethe

Když dobře vychováme děti, musíme se smí-
řit s tím, že se bez nás obejdou. Autor: Vlado
Müller

Děti mají dostat takové bohatství, o které by
nepřišly, ani kdyby se při ztroskotání zachránily
nahé. Autor: Fernandéz de Lizardi

Je zajímavé, že z generace na generaci jsou
děti stále horší a rodiče stále lepší, navíc ze
stále horších dětí vyrůstají stále lepší rodičové.
Autor: Wieslav Brudziňski

Rodiče jsou kosti, na kterých si děti brousí
zuby. Autor: Peter Ustinov

Nohejbalový turnaj Vážany n. Lit.
V sobotu 8. 7. 2017 se konal ve Vážanech n.

Lit. nohejbalový turnaj, který navštívilo zhruba
200 diváků a účastníků sportovního klání. Akce
se konala tentokrát v odpoledních hodinách (za-
hájení v 14.00 hod.), doprovázena bohatou tom-
bolou a večerním vystoupením country kapely.

Informaci o mužstvech a výsledky podává
hlavní pořadatel M. Žampach:

Rozlosovány byly 2 skupiny po 6 mužstvech
a hrálo se systémem „každý s každým“. Z každé
skupiny postupovala dvě mužstva do semifi-
nále, kde hrál 1. s 2. a 2. s 1. Vítězové se utkali

ve finále o 1. místo a poražení bojovali o 3. místo
v turnaji.

Výsledková listina:
1. V. Lysák, J. Jelínek, R. Dvořák
2. V. Eliáš, M. Horák, M. Šmedka
3. J. Buriánek, V. Horák, Z. Žďárský
Ostatní účastníci:
Radim Hložek, Dominik Bednář, Adam Filí-

pek, Luděk Tůma, Radovan Hofírek, Ivo Hlo-
žek,Jiří Bělouch st., Jiří Bělouch ml., Martin
Fuksa, Vašek Vitoul, Jan Kašpar, Petr Novotný,
Milan Baier, Martin Soukup, Miroslav Žampach,

Karel Richter, Ivoš Rozkydal, Filip Klimek,
Dan Svoboda, František Maša, Karel Hla-
dík, Jan Nedorostek, Jan Ševčík, Lukáš Ně-
mec, Lukáš Procházka, Jiří Strmiska, Miloš
Strmiska, Jaroslav Kučerňák.

Starosta V. Matyáš doplňuje:
Akci lze považovat za povedenou, vždyť

kvalitní sportovní výkony, dobré občer-
stvení, tombola, živá hudba a dobrá zá-
bava, to všechno přineslo všem zúčastně-
ným hezké sportovní a společenské zážitky.
Potěšující je i ten fakt, že zasportovat si při-
šli také „staří páni - bývalí fotbalisté TJ Vá-
žany n. Lit.“ a do naší obce dorazili spor-
tovci z blízkého i dalekého okolí (Brno,
Bučovice, Slavkov…).

Dík patří všem, kteří se na akci organi-
začně podíleli.

Velký dětský den
V sobotu 24. 6. 2017 byl pořádán obcí, TJ,

MO ČSSD Vážany n. Lit., za technického a orga-
nizačního přispění SDH Vážany n. Lit., na fot-
balovém hřišti „VELKÝ DĚTSKÝ DEN – 2017“.

Pořadatelé vsadili na osvědčenou agenturu
z r. 2015, která celou akci opět úspěšně ani-
movala. Spokojenost dětí byla jasným důka-
zem toho, že bylo zvoleno dobře... Bezmála
50 dětí s rodiči, prarodiči a i s dalšími příbu-
znými prožilo bezvadné odpoledne s animá-
tory, kteří vtáhli děti do soutěžení, řešení há-
danek, poznávání hudby, čarování a tancování.
Spolu s rodiči a prarodiči, jež byli v několika
disciplínách dětem potřebnými rádci, obstály
děti na výbornou. Odměnou jim byly sladkosti
a v závěru programu tombola, do které si zí-
skávaly děti losy za svoji aktivitu při soutěžích
a v tanci. Parné odpoledne bylo z důvodů osvě-
žení účastníků technicky zajištěno postave-
nými stany, jež poskytovaly dostatek stínu tam,
kde se odehrávalo aktivní dění animátorů
a dále vše bylo podpořeno hasičskou stříkač-
kou, která několikrát za odpoledne pokropila
horkokrevné soutěžící děti. K dispozici a v ne-
ustálé permanenci byly dva skákací hrady.

Na závěr proběhlo opékání špekáčků, pro-
hlídka přistavené hasičské techniky a poté se
účastníci dětského dne pomalu rozcházeli do
svých domovů.

Komentář k akci podal: V. Matyáš
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Pohárový turnaj v kopané
V sobotu 22. 7. 2017 se konal ve Vážanech n.

Lit. tradiční „Pohárový turnaj v kopané“. Tur-
naj, za účasti 4 mužstev, vyhrál fotbalový oddíl
ze Slavkova u Brna a naše mužstvo z Vážan n.
Lit. se umístilo na 2. místě.

Hodnocení pohárového turnaje z pohledu
Ing. L. Drkala:

Opět po roce jsme pořádali na našem hřišti
tradiční pohárový turnaj v kopané. Před jeho
zahájením jsme měli trochu obavy nejen z po-
časí (vedro, bouřky…), ale i z návštěvnosti, pro-
tože jsme, bohužel, neuhlídali kolizi termínu
s „Hrušeckou neckádou“.  Ta nás sice připravila
odhadem o 25–30 návštěvníků, ale i tak byla
účast velmi slušná. Zúčastnilo se asi 100 mužů
a 60 žen, přičemž dalších cca 60 byli aktivní
účastníci, tedy hráči, trenéři, rozhodčí. Počasí
jsme sice objednáno neměli, ale i tak vyšlo dobře
– poměrně velké teplo kompenzoval mírný vět-
říček, takže bylo docela příjemně. 

Režie sportovní části turnaje dopadla skvěle,
těžko by to někdo vymyslel lépe. Bylo dodrženo
nepsané pravidlo, že domácí mužstvo má být
ve finále, i když to tak dlouho nevypadalo. Do-
mácí totiž začátek prvního zápasu s Velešovi-
cemi lehce prospali a najednou prohrávali 0:3.
Naštěstí po přestávce přišel neuvěřitelný obrat,
během 15 minut to bylo 4:3 a domácí se mohli

radovat z vítězství. Ve druhém vyřazovacím zá-
pase si Slavkov celkem přesvědčivě poradil s Kři-
žanovicemi, a po výsledku 5:2 rovněž postoupil
do finále. Utkání o bronz překvapivě ovládly
Velešovice a po výsledku 3:1 obsadily 3. místo. 

Po tomto zápase proběhlo losování tradičně
bohaté tomboly, které se počtem i hodnotou cen
může v obci rovnat snad jen tombola na Obec-
ním plesu Vážany n. Lit. Losování takového
množství cen zabere nějaký čas, někteří byli
nervózní, že se výhry hlásí rychle, jiní by už ra-
ději viděli zase fotbal, ale nakonec se všechno
zvládlo snad ke spokojenosti všech. Výsledek lo-
sování hlavní ceny jakoby něco předznamenal,
protože výhercem se stal náš bývalý trenér, nyní
trenér Slavkova Radek Májek. 

Po tombole přišlo sportovní vyvrcholení tur-
naje – finále Vážany - Slavkov. Průběh byl trochu
podobný našemu prvnímu zápasu s Velešovi-
cemi. Slavkov nás začal přehrávat a postupně
si vypracoval náskok 3:1. Ke konci zápasu však
naše mužstvo opět zabralo a vyrovnalo na 3:3.
Následovaly pokutové kopy, kde hráči Slavkova
uplatnili své větší zkušenosti a vyhráli 4:3. Dle
našeho názoru byl průběh turnaje velmi vyda-
řený a hráči připravili divákům pěkné sportovní
zážitky.

Celkově hodnotíme letošní turnaj velmi
kladně a závěrem bychom
ještě jednou chtěli poděkovat
všem sponzorům, kteří při-
spěli do bohaté tomboly
a všem, kteří se podíleli na pří-
pravě, průběhu a úklidu po
celé akci. To jsou zejména čle-
nové výboru TJ a výboru od-
dílu kopané a ti příznivci,
které jste mohli vidět v růz-
ných funkcích na turnaji:
Svaťa Chlup, Jara Lopatka,
manželé Horáčkovi, Staňka
Babušíková, Staňka Halam-
ková, Jana Ondrušová a Dáša
Dvořáková. Ještě jednou děku-
jeme a věříme, že podobně vy-
dařených akcí bude víc a víc.

Návštěva premiéra B. Sobotky ve Vážanech n. Lit.
V neděli 23. 7. 2017 navštívil naši obec předseda vlády ČR,

pan Bohuslav Sobotka.
Jeho návštěva navazovala na dřívější společné setkání, které

se konalo dne 2. 3. 2015, přičemž i když se tentokrát jednalo
spíše o formální setkání, tak se pan premiér velice živě dota-
zoval na  dění v obci a zejména na palčivý problém naší obce,
tj. na skládku v jejím katastru.

Setkání s premiérem se zúčastnili někteří zastupitelé
obce a po zhruba půlhodinové debatě se všichni odebrali
na fotbalové hřiště, které tvoří společně s dvěma Oranžo-
vými hřišti a dětským hřištěm výstavní sportovní a relaxační
komplex.

Po prohlídce sportoviště pokračoval premiér už jen se sta-
rostou obce k sociálce, kde obec zajišťuje bydlení sociálně
slabším občanům a po zhlédnutí pozemku, kde jsou již nyní
prodány všechny stavební parcely, se „zajel“ podívat i na
skládku nad obcí.

Setkání proběhlo v přátelském a uvolněném duchu.
Děkuji panu premiérovi, že se u nás zastavil a že na nás

myslí…, doplňuje starosta obce V. Matyáš.

Letní noc
V sobotu 15. 7. 2017 se konala v sokolovně

další akce sleťáckého kalendáře, a to Letní
noc s doprovodným programem – ochutnáv-
kou salátů.

Komentář k akci podává A. Stříbrná:
Saláty, hudba, tanec, pivo, víno a hlavně

úžasná atmosféra plná smíchu, družných ho-
vorů a přátelských setkání. To byla sobota 15.
července 2017. Součástí programu byla i bo-
hatá tombola. Sešli jsme se v sále Sokolovny
ve Vážanech nad Litavou a to v příjemném
počtu 80 tancechtivých a veselých občanů naší
obce i „přespolních“. K tanci i poslechu nám
hrála kapela Savana. Country hudba oslovila
mnoho návštěvníků, kteří se dokonce odhod-
lali k úžasným tanečním kreacím.

Saláty, které byly letošním tématem soutěže
na Letní noci byly rozmanité. Návštěvníci
mohli ochutnat ovocný salát se sýrem, čoko-
ládový salát, saláty těstovinové, řecké a třeba
i fazolové. Sešlo se jich k ochutnávce 16. V naší
soutěži došlo letos k „plichtě“. Byly dva vítězné
saláty, oba s počtem 45 hlasů od návštěvníků,
a to  Venda Fuksová se salátem „Jesenický
 Komárkův“ a Iveta Střížová s kuřecím salátem
s ananasem. Na třetím místě byla Jarmila
 Oujezdská s 37 body za utopencový salát. Vý-
herkyním gratulujeme a děkujeme i všem
ostatním tvůrcům salátů. Všechny moc dobře
chutnaly.

Letní noc, byť probíhala ne pod hvězdným
nebem, ale v sále Sokolovny, přesto byla
vpravdě letní se vším, co k takovéto akci patří.
Za rok se těšíme opět na shledanou.
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Z Vážan do Vážan
Se zajímavou aktivitou přišel Výbor pro kul-

turu a školství obce Vážany n. Lit., kdy zorga-
nizoval setkání „VÁŽAŇÁKŮ“ z různých geo-
grafických míst okr. Vyškov.

Podrobné informace o akci podává L Pilá-
tová:

Tato akce se konala v úterý 19. 9. 2017a byla
naplánována na celý den. Senioři z Rousínova
dojeli do Vážan nad Litavou autobusem ze Slav-
kova po půl desáté dopoledne. Po přivítání a do-
ladění organizačních záležitostí jsme se šli po-
dívat na „Oranžové hřiště“. Při minulém setkání
jsme hostům Oranžové hřiště jen ukázali a pro-
hlídku slíbili příště. Hosté si se zájmem pro-
hlédli celý areál a zmínili jsme i řeku Litavu,
kterou máme v názvu obce. Litava pramení
v pohoří Chřiby jihozápadně od nejvyšší hory
Chřibů Brdo. Teče převážně západním až jiho-
západním směrem. Je to významný levo-
stranný přítok Svratky. Délka Litavy se
uvádí 58,3 km a do Svratky ústí v Židlo-
chovicích.

Na nově otevřeném workoutovém hřišti
většina z přítomných neodolala tomu, aby
vyzkoušela některé cvičební prvky. Společně
jsme posoudili náročnost cvičení pro nás –
seniory. Při cestě z hřiště jsme zavzpomínali
na záplavy a ukázali si nově zbudovaný
chodník v uličce, která byla tehdy jednou
z nejvíce postižených částí obce.

Další program byl přizpůsoben počasí.
Měli jsme možnost navštívit děti v MŠ, pro-
hlédnout si nově vyzdobené a upravené
prostory školky a popovídat si s paní ředi-

telkou Stanislavou Babušíkovou a paní učitel-
kou Zdenou Chudárkovou. V knihovně jsme se
zastavili na občerstvení, při kterém jsme si sdě-
lili všechny novinky z poslední doby. Hosté si
prohlédli výsledky našeho „Tvoření pro do-
spělé“, což byly vystavené obrázky, které budou
ještě do konce října k vidění v obecní knihovně.
Všichni zúčastnění měli možnost ohodnotit vy-
stavené práce. Hodnocení bylo těžké, protože
všechny obrázky buď oslovily svým tématem,
nebo zpracováním a také mnohdy i svým zají-
mavým názvem.

Plánovaná vycházka zpět do Slavkova byla
nahrazena autobusovou dopravou až do Rou-
sínova. Na pěkném nádraží v Rousínově jsme,
při čekání na spoj do Vážan, využili čas k tomu,
že nám paní Magda – na mapě v čekárně – uká-
zala všechny zajímavosti Rousínova. Doplnila

ji paní kronikářka Jana Božeková, která naše
dnešní putování zaznamenávala. Byl to další
velmi příjemný zážitek.

V Královopolských Vážanech nás čekala
nejen prohlídka chráněné památky farního kos-
tela sv. Filipa a Jakuba postaveného v letech
1763 až 1768, ale i prohlídka ostatních památek
v okolí kostela. Paní Marie Bendová nám uká-
zala fotografie a přečetla z historických zá-
znamů, které sepsal její tatínek. Královopolské
Vážany měly i své kroje. V obci jsou dvoje hody
a se zajišťováním stárků mají podobné zkuše-
nosti jako my.

Po krátké procházce obcí jsme se sešli v SO-
KOLOVNĚ, která byla nově opravena a znovu
začne sloužit veřejnosti. Paní Magda Rothko-
gelová nás seznámila se všemi akcemi, které
pořádají v měsíci září a říjnu. Pozdravit nás při-

šel i pan místostarosta Zdeněk Šedý. Za
občerstvení, hudbu a opravdu pohodově
připravený společný den, patří poděkování
nejen všem organizátorům, ale hlavně
všem zúčastněným, kteří – stejně jako při
minulém setkání – vytvořili skvělou a přá-
telskou atmosféru. Vzájemně jsme se ujis-
tili, že se i nadále chceme společně setká-
vat. Naše akce nejsou určeny jen pro
seniory, ale jsou otevřeny všem, kteří si
udělají čas a mají chuť pobavit sebe
i ostatní.

Ve Vážanech nad Litavou nás bylo 20
a v Královopolských Vážanech 38 účast-
níků… Takže ještě jednou všem moc dě-
kujeme.

Výlov poldru
Jedno z nejkrásnějších míst v katastru naší

obce „poldr“, se jevilo až do konce června 2017
tak, že je zde vše v nejlepším pořádku.

Odehrály se zde letos tradiční rybářské zá-
vody, chodí sem naši občané s dětmi, MŠ na
pravidelné vycházky a dá se směle říct, že poldr
je nejnavštěvovanější místo, kam se každý z nás
zajde rád podívat a vezme sebou i případné
návštěvníky, kteří do naší obce zavítají.

Poldr je závislý na dodávce vody z Vážan-
ského potoka a z melioračního vedení, které je
umístěno téměř ve všech pozemcích nad ním
se nacházejících. Nelegální skládkou v katastru
Vážan n. Lit. byl porušen vodní režim obou
přítoků vody do poldru. Voda se díky skládce
„kdesi“ ztrácí, tlakem navezené zeminy je vy-
tlačována do okolí skládky, kde dochází k je-
jímu nadstandardnímu výparu a navíc je uměle
jímána do vybudované vodní nádrže, která je
součástí poldru.

Při letošních horkých letních dnech nastalo
navíc výrazné odpařování vody přímo v poldru,
které bylo spojeno s neudržitelným poklesem
vodní hladiny!

Rybáři chodili každodenně s obavami sle -
dovat klesající hladinu a v polovině července
bylo jasné, že ty nejhorší prognózy se naplnily
a rybám v poldru, pokud nedostanou kyslík
a čerstvou vodu, jde o život!

Podrobnosti k tématu přinesl M. Žampach:
Vážanští rybáři udělali první organizační krok

a od 18. 7. 2017 povolili všem svým členům, aby

si šli nachytat libovolné množství ryb, a tím sní-
žili riziko úhynu. Současně, požádali starostu
obce o pomoc při zajištění dodávky vody do pol-
dru. Členové místního SDH na základě starostou
vyjednané možnosti odběru vody z nedaleké
studny, patřící Agria, a. s. začali prokysličovat
a dopouštět vodu do poldru. Tím jistě značně
prodloužili život rybám, ale hladina klesala i na-
dále. Proto dne 3. 8. 2017 měli všichni občané
Vážan n. Lit. možnost chytit si bez omezení ja-
koukoli rybu. Této nabídky využilo mnoho lidí. 

I přes výše uvedená opatření ve vodě zůstávalo
stále hodně ryb a hladina nebezpečně ustupo-
vala, takže se rybáři na členské schůzi dohodli,
že udělají rázný krok, který v historii obce zatím
neměl obdoby, a to vypustit poldr a vylovit
všechny ryby.

Akce začala v sobotu 12. srpna v 8 hodin. Se-
šlo se asi 20 členů spolku, nachystali čisticí
kádě, loďku, brodící holiny, podběráky. Nejprve
se vypouštěla voda po centimetrech a 5 dobro-
volníků v „broďácích“ a jeden na lodičce slovo-
vali vše, co se ve vodě hýbalo. Asi v 10 hod. se
rázně snížil stav vody odebráním zábran ve sta-
vidle. Tím se stáhly zbylé ryby k tělesu stavidla
a začal ten pravý výlov. Chycené ryby se daly
do první kádě, kde se opláchly od bahna, pak
do druhé, kde chvilku plavaly, aby se jim pro-
čistila žábra, a nakonec se přemístily do velké
nádrže. Odtud je rybáři rozdávali občanům,
kteří přišli a měli o ryby zájem. Mezi občany se
rozdělilo asi 40 mírových kaprů, sumci, candáti

a amuři. Zbylých
cca 35 kaprů
a asi 350 kusů
násadových ry-
bek (potěr kaprů,
candátů, bělic)
předali naši ry-
báři spřátele-
nému rybář-
skému spolku
v Hostěrádkách-Rešov. Mezi zajímavými úlovky
byl i 25kilový tolstolobik, několik sumců, 85 cm
velký amur a pár kapitálních kaprů.

Rybáři si vzali na poldr i udírnu s cigárami,
takže kdo měl hlad, bylo o něj postaráno. Při-
bližně v 15 hod bylo vše uklizeno a odvezeno.

Poldr je v současnosti tedy bez vody, ale
hlavně bez ryb, které by jinak zcela jistě uhy-
nuly. Přestože nikdo z našich rybářů není pro-
fesionál a nemá zkušenosti s výlovem, řídili se
zdravým selským rozumem a výlov perfektně
zvládli. Byla to společná práce rybářů, ale přece
jen by bylo dobré vyzdvihnout alespoň jednoho
z nich, a to Viktora Zachovala, který si v bahně
po prsa opravdu sáhnul na dno svých sil.

Díky rybáři, díky i vám, naši občané, kteří
jste se přišli podívat a mnohokrát i přiložit ruku
k dílu. Společně jsme odvrátili malou katastrofu
a teď budeme čekat, až bahno vyschne a bu-
deme moci poldr vybagrovat, opravit břehy,
znovu napustit poldr a zase tu budeme mít oázu
klidu a kus krásné přírody.
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Kácení máje
Po každých hodech bývalo zvykem uspořá-

dat zábavu, na které se tombolou odevzdá máje
šťastnému výherci, aby ji použil na otop v nad-
cházejících zimních měsících. Přestože letošní
máje nebyla nikterak velká, rozhodně stálo „Ká-
cení máje“ za to.

Informace z „Kácení máje“ ve Vážanech n.
Lit. přináší L. Pilátová:

Na sobotu 23. 9. 2017 bylo naplánováno „Ká-
cení máje“, které bylo také uskutečněno. Ještě
v osm hodin večer nebylo úplně jasné, co zví-
tězí u občanů – zdali chuť se bavit nebo je od-
radí deštivé počasí či jiná akce, kterých se
v tento den v okolí konalo také hned několik.

Nakonec se rozběhla velmi příjemná zábava
a byla vytvořena výborná atmosféra, na které
měla velký podíl i dvojice Katka a Libor, což
jsou Hroši z Brna. Dvojice hrála téměř nepřetr-
žitě a skladby, které vyhovovaly většině přítom-
ných.

Nechyběla ani bohatá tombola. Na přilože-
ných fotografiích můžete posoudit, jak různo-

rodé byly ceny. Dorty byly vytvořeny k tématu
naší zábavy. Všem sponzorům za přispění do
tomboly moc děkujeme. Stejně jako o Hodech,
se o nás všechny staral pozorný personál dolní
hospody, který rychle reagoval na naše různo-
rodé požadavky.

Je dobré zachovávat a obnovovat staré tradice
a zvyky, které v minulosti byly našimi předky
dodržovány. Při prastarých slavnostech před-
stavoval strom strážného ducha obce. Ověnčený
strom představuje nejen symbol jara, ale také
lásky. Vždycky se při kácení máje pořádaly ta-
neční zábavy, které mívaly různý průběh. Vel-
kou roli sehrávali nejen mladí účastníci, ale i je-
jich rodiče a starší občané, kteří svými
barvitými vzpomínkami vyvolávali chuť tyto
nevšední zážitky také prožít.

Je jisté, že i tento odkaz našich předků za-
znamenává v průběhu času nějakou změnu,
ale základní myšlenka je vždycky stejná. Umět
se těšit ze všech darů života tak jak to uměli
naši předkové. Ať už uslyšíme, uvidíme, nebo

jinak vnímáme každou skutečnost – vše se pře-
mění ve vzpomínky, o kterých se říká, že jsou
jediný ráj, který nám nikdo nevezme…

Děkujeme všem, kteří nám akci připravili
a zase především těm, kteří přišli a dokázali si
z deštivého večera udělat slavnost „Kácení
máje“.

Bartolomějské hody – Vážany n. Lit. 2017
Ve dnech 25.–27. 8. 2017 se konaly ve Váža-

nech n. Lit. tradiční Bartolomějské hody.
Program hodů byl zpestřen, jak už to bylo

i v posledních dvou letech, přídavnou akcí,
která se nesla letos ve znamení sportovního vy-
stoupení profesionálních cvičenců na nově ote-
víraném workoutovém hřišti.

Stárkování vzali do svých rukou pro nezá-
jem místní mládeže opět jako vloni „ženáči“
a spolu s chasou a krojovanou drobotinou, která
je po celou dobu hodů doprovázela, předvedli
skvělý výkon a vnesli do naší obce to pravé ho-
dové kouzlo, které každý z občanů právě na
hody očekává.

Hodová nálada a atmosféra hodů byla velice
příjemná, což dosvědčují komentáře místních
občanů i přespolních hostů, kteří berou s po -
vděkem zejména ten fakt, že i při nezájmu mlá-
deže o stárkování se najdou z řad starších ob-
čanů ti, kteří obětují svůj drahocenný čas
a snaží se za každou cenu vesnickou tradici
zachovat.

Hody byly letos organizovány přímo Obcí
Vážany n. Lit., společně se Sleťáky, a to tak, že
v sobotu byla v dolní hospodě předhodová ve-
černí zábava a v neděli potom hodová odpo-
lední zábava, která navazovala na průvod stárků
a chasy obcí.

Všem stárkům a chase, pod vedením Miloše
Cenka, Aleny Májkové a Ivany Mixové (snad
se někdo neurazí, že zde není jmenován) patří
velký dík za jejich hodové nasazení a předho-
dové přípravy.

Naše hody chceme ctít i nadále, v dalších
letech…, otázkou však je, kdy se opět vrátíme
do tradičního pojetí hodů, když je hodová ne-
děle organizována dopoledním zvaním stárků
a odpoledním průvodem stárků, kteří si jdou
pro svoji „stárečku“ přímo do jejího domu.

Doprovodným prvkem v letošním hodovém
programu bylo slavnostní otevření sporto-
viště, na kterém mohli účastníci průvodu
zhlédnout skutečně originální vystoupení

work outových cvičenců, kdy některé jejich
cviky „braly až dech“.

Dalším, zajímavým prvkem hodového pro-
gramu, bylo stárkami organizované slavnostní
hodové požehnání vína, odehrávající se
před kostelem sv. Bartoloměje.

Co se statistiky týká, tak sobotní – předho-
dovou zábavu navštívilo téměř 250 hodovníků,
nedělní – odpolední hodovou zábavu 100 ná -
vštěvníků a nedělní odpolední hodový pro-
gram – průvod, svěcení vína a slavnostní ote-
vření workoutového hřiště zhruba 250
přihlížejících občanů. Uvedená čísla dokladují,
že o HODY ve Vážanech n. Lit. je stále velký
zájem – a to je moc dobře!

Program HODŮ 2017 byl jistě náročný. Při-
nesl nám všem pěkné momenty a prožitky, ze
kterých můžeme čerpat energii do dalších na-
stupujících všedních dnů.

Co dodat závěrem: Snad jen tužbu, aby se
místní mládež z Vážan n. Lit. do hodového dění
v r. 2018 už zase samostatně zapojila a stala se
tak opět nositelem tohoto ojedinělého kultur-
ního zážitku v naší obci.

Krátký komentář předsedkyně výboru pro
kulturu a školství L. Pilátové:

Letošní Bartolomějské hody spojily účastníky
tří generací v krojovaném průvodu. To samo
o sobě nese riziko, že věk, životní i „stárkovské“
zkušenosti, umění komunikace, rozdílné názory
a spoustu dalších faktorů, znemožní utvořit po-
hodovou skupinu, která by zajistila plynulý prů-
běh tradičních hodů. Myslím si, že se vše podařilo
zvládnout, díky přiměřené vstřícnosti a toleranci
všech zúčastněných. Já věřím, že kdo se – jakým-
koliv způsobem – podílel na průběhu hodů, musel
zaznamenat to, že je chuť naší mladé generace
v příštím roce pokračovat v tradičním pojetí hodů.
Je to svým způsobem další „vítání do života“, ten-
tokrát mladých mezi dospělé. Určitě každý cítí
ten rozdíl, že už se „nevozím v kočárku“, nepo-
třebuji tolik pomoc druhých, ale jsem to já, kdo
ukazuje ostatním, kteří mu s láskou pomáhali,
svoji sílu, krásu mládí, samostatnost a schopnost
udělat radost druhým…

Za skvělé prožití hodů v kolektivu stárků
a všech zúčastněných děkuji a na příští hody
se už teď těšíme.
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Výšlap na Pálavu 2017

Povedenou a nadmíru početnou akcí byl výlet
na Pálavu, který organizovali Sleťáci.

Informaci k výletu podala L. Pilátová:
V sobotu 7. 10. 2017 v 8 hodin vyrazilo 39

účastníků do CHKO Pálava, kde bylo v plánu
navštívit nejen zříceninu gotického hradu s ná-
zvem Dívčí hrady (Děvičky), ale udělat si i „vý-
šlap“ po okolí obce Pavlov, kde naše vycházka
začínala i končila.

Původní hrad byl většinou postaven ze dřeva,
v polovině 14. století byl přestavěn na gotický.
Vlastnil ho nejen český král Jan Lucemburský,
ale i šlechtický rod Lichtenštejnů  nebo Ditrich-
štejnů. V roce 1645 Švédové hrad vyplenili a za-
pálili. Z původního hradu jsme měli možnost
vidět dochované obvodové zdi s dělovými
 baštami a střílnami, kde tloušťka zdí byla až
2 metry. Děti, kterých bylo celkem devět ve
věku 3 až 14 let, pečlivě prozkoumaly všechny
přístupné sklepy a střílnová okénka.

Z hradu se nám naskýtal – v různých prů-
hledech – překrásný výhled na Nové Mlýny, Pa-
vlov nebo Dolní Věstonice. Někteří vyběhli i na
vrchol, kde se nachází televizní vysílač.

Každý dostal plánek a mohl si vybrat trasu,
kterou zvládl. Kratší asi 7 kilometrů – Pavlov –
Dívčí hrad – po turistické značce na Soutěsku
a pak pokračování po zelené turistické značce
zpět do Pavlova. Delší trasa, asi 14 kilometrů,
vedla po červené značce na rozcestí Perná
a dále po modré zpět do Pavlova.

V Pavlově si také mohl každý vybrat, co ho
zajímalo. Někteří si udělali procházku obcí,
nebo si prohlédli a navštívili místní vinné

sklepy, ochutnali burčák, hrozny, nebo využili
možnosti navštívit Archeopark.

Cestou, směrem na Zaječí, jsme jeli oblastí,
kde se natáčel seriál Vinaři. Závěr našeho puto-
vání byl v Šakvicích, kde bylo připraveno občer-
stvení. Příjemné prostředí restaurace jsme využili
k posilnění, popovídání a odpočinku. Děti vy-
užily všeho, co nabízel přilehlý dvůr a zahrada. 

Kdo se nezúčastnil, má možnost na fotogra-
fiích vidět, jak se nám všem dařilo si tento den
vychutnat. Ráno nás, po krátkém dešti, vítala
krásná duha. Večer jsme se vraceli s barevnou
paletou zážitků a pocitů, kterých se nám za

celý den vrchovatě dostalo. Děkujeme všem or-
ganizátorům, především Alce Májkové a Miloši
Cenkovi, kteří stejně jako dřívější organizátorka
„výšlapů“  Staňka Halamková, připravili akci
pro všechny věkové kategorie. A protože jsme
tentokrát jeli autobusem, děkujeme i panu řidiči
a všem účastníkům zájezdu, kteří vytvořili skvě-
lou atmosféru, která se bude zcela jistě i v dal-
ších společných akcích opakovat…  A víte proč?
Protože je to jako když se začnete dívat na tele-
vizní seriál … Také jsem zvědavá kdo, kam,
kdy a s kým naplánuje další „výšlap“ nebo ně-
jakou jinou zajímavou akci.

Vyhodnocení Cykloakce DSO ŽlaP ve Vážanech n. Lit.
Ambice naší Obce Vážany nad Litavou pře-

sahují místní rámec. Obec navázala na svoji ak-
tivitu pořádání akcí většího rozsahu (kdy
v r. 2016 realizovala jeden ročník Slavkovské
iniciativy smíření) a dne 28. 9. 2017 se u nás
konalo Vyhodnocení cykloakce ŽlaP 2017.

Letošní ročník byl co do počtu zúčastněných
cyklistů mimořádně úspěšný (téměř 250 cyk-
listů) a úspěšné bylo i jeho zakončení, které
pořádala obec Vážany n. Lit.

Pečlivě zvolený a připravený program s te-
matikou cyklistiky započal v sobotu ve 14 hod.
úvodním proslovem starosty obce a pokračoval
dvěma pevnými body programu – vystoupením
vícemistra světa v krasojízdě Arnošta Pokor-
ného a vystoupením siláka Franty.

Během akce byl k dispozici pétanque, ská-
kací hrad, cyklokuriozity, možnosti vyjížděk
po obci na přistavených koloběžkách a elek-
trokolech, přičemž nás svojí přítomností poctili
pánové Josef Zimovčák a Pavel Boudný. Oba

pobavili a zaujali přítomné sportovce svými
krátkými vystoupeními, ve kterých sdělili svoje
osobní poznatky o cyklosportu a jeho významu,
a to nejen z pohledu sportovního pojetí.

Velice významným bodem programu bylo
šlapání na oranžových kolech, kdy cílem pořa-
datele bylo vyšlapat co nejvíce peněz od Nadace
ČEZ na podporu místní MŠ a opatrovance obce
Vážany n. Lit. – Jirky Šubrta. A to se podařilo!
Pro MŠ i J. Šubrta bylo vyšlapáno každému
něco málo přes 50 tis. Kč, za což si MŠ může
pořídit do školní zahrady kolotoč a ještě zbude
na nějaké další herní prvky a Jirka Šubrt bude
moci nově rehabilitovat (pod dohledem odbor-
níka), aby se opět dostal úžeji do běžného, kaž-
dodenního života.

Akce se zúčastnili cyklisté z 27 obcí okresů
Vyškov a Hodonín a nemohli si během konání
a i při odjezdu vynachválit povedenost a gradaci
vyhodnocovací akce, která ve svém konci byla
završena tombolou s dvěma hlavními cenami:

2. místo – koloběžka za 6 tis. Kč a 1. místo –
kolo v hodnotě 12 tis. Kč.

Za obec Vážany n. Lit. byl vyhodnocen pouze
jeden občan – Roman Janšta, který dává cyklis-
tice hodně svého volného času a akcí tohoto
charakteru se pravidelně zúčastňuje. Přejme si,
aby ročník 2018 byl více obsazen vážanskými
občany…

Komentář podal V. Matyáš

Svatohubertská mše
První neděli v říjnu uspořádal myslivecký

hospodář pan David Halamka spolu se svými
přáteli a rodinou v našem kostele sv. Bartolo-
měje Hubertskou mši svatou. O půl třetí od-
poledne přivítal přítomné před kostelem za
zvuku úvodních fanfár trubačů Mendelovy
Univerzity pan farář Vít Červenka. Následně
vešel   slavnostní průvod za doprovodu fanfár
do chrámu páně vyzdobeného chvojím paní
Mgr. Helenou Halamkovou. Hned za panem
farářem a ministranty, nesl David Halamka
dřevořezbu  s vypodobněním sv. Huberta. Za
ním byl na březových marách, pokrytých
chvojím nesen čtyřmi mysliveckými
kamarády obětní dar, srnec ulovený
v naší honitbě kamarádem panem
Lubošem Michálkem. Srnce přinesli
do kostela kamarádi Leoš Audy, Pa-
vel Nezhyba, Luboš Michálek a ing.
Radim Hložek. Vážanská mše nebyla
originální Hubertskou mší, ale byla
prakticky ranní bohoslužbou přesu-
nutou na odpoledne a zabalenou do
mysliveckého stylu. Pan farář Čer-
venka skvěle hovořil o sv. Hubertu
a poukázal nejen na jeho souvislost
s myslivostí. První čtení z knihy

přednesl David Halamka, druhé čtení Pavel
Nezhyba. Mši provázel na varhany pan Jan
Kundera a s ním trio lesnic Mendelovy les-
nické a zemědělské univerzity pod vedením
pana Mgr. Ondřeje Matějky dodalo akci ne-
opakovatelný ráz. Na závěr požádal pan farář
mysliveckého hospodáře o pár slov a jeho
krátké poděkování a zdravice pomalu uzavřela
mši svatou. Po jejím ukončení se zúčastnění
přesunuli do obecní hospody k družným roz-
hovorům za zvuků vynikající cimbálové mu-
ziky Pramen z Bzence.

Komentář napsal D. Halamka
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3. Vážanská drakiáda
Dne 28. 10. 2017 se v deštivém odpoledním

čase konala v prostoru u dolního poldru „DRA-
KIÁDA“, kterou pořádali místní Nohejbalisté,
za podpory Obce.

Podrobnější informaci dodal hlavní orga-
nizátor akce M. Žampach:

Po roce jsme se zase znovu sešli na dnes již
tradiční, Vážanské drakiádě pořádané již třetím
rokem vážanskými nohejbalisty a obcí. I přes
nepříznivé počasí byla účast hojná a všichni
účastníci si akci pěkně užili.

Sešli jsme se jako každý rok v 15 hod. na
Poldru a bylo se opravdu na co dívat, co jíst
i co pít! Všechny děti dostaly za odměnu
a snahu teplý čaj, lízátka, muffiny a špekáčky,
které si opékaly nad ohýnkem. Dospělí se pak
za symbolickou částku mohli posilnit „svařáč-
kem“ nebo si do čaje na zahřátí přilít rum.

Na nebi poletovala spousta krásných draků,
jak domácí výroby, tak i zakoupených. Byli roz-
manitých tvarů a barev, a protože nám pěkně
foukal vítr, téměř každému se podařilo udržet

svého draka dlouho ve vzduchu. Pořadatelé ob-
zvláště hodnotili vytrvalost některých účast-
níků, kteří se ani po opakovaném neúspěchu
nevzdávali, a proto se pořadatelé rozhodli, vedle
dalších kategorií, také vyhlásit vítěze v kategorii
Drak, který ne a ne vzlétnout, což vyhrál Eriček
Gargula. 

Kategorii Největší drak vyhrála Jůlinka
Stříbrná, Nejmenšího draka měl Šimon Tůma,
Nejvýše vyletěl drak Jakuba Fuksy, Nejhezčího
koupeného draka měl Jirka Hložek a po do-
mácky vyrobeného pak Emička Tůmová, nejza-
jímavějšího draka Elenka Wear, Draka s nejdel-
ším ocasem měla Emička Dupalová a náš
nejmladší „pouštěč“ draků byl Šimon Záhorec,
ale za něj museli převzít ocenění rodiče, protože
je ještě v kočárku.  

Všichni výherci obdrželi diplom, dostalo se
jim velkého potlesku a byli odměněni sladkostí.

Akce se nám opravdu vydařila a rádi bychom
příští rok opět přivítali všechny domácí i přes-
polní „drakomily“.

Vystoupení kouzelníka
Dne 14. 10. 2017 pořádala obec Vážany n.

L. vystoupení kouzelníka, které mělo za cíl
pobavit zejména naše děti a současně se jed-
nalo o poděkování za úklid obce na akci
„Ukliďme Česko“.

Na kouzelnické vystoupení se přišlo podí-
vat zhruba 60 lidí, převážně děti, které
s úsměvem a napětím sledovaly zajímavé
triky a kouzelníkovy kousky na jevišti.
 Některé děti se kouzlení rovněž aktivně účast -
nily, jak si je kouzelník postupně, jako svoje
asistenty, na jeviště přivolával.

Občerstvení bylo k dispozici a na závěr pro-
běhla malá dětská tombola.

Byla to příjemná akce, která přítomné jistě
pobavila a potěšila.

Info podal V. Matyáš

„Tvoření“ v knihovně
 Vážany n. Lit.

K akci podávají komentář L. Pilátová
a A. Stříbrná:

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 odpoledne začalo
v obecní knihovně podzimní „Tvoření“. Z fo-
tografie je zřejmé, že jsme se nechali inspiro-
vat pondělní odpolední procházkou obcí smě-
rem k poldru. Několik obrázků zachycuje
podzimní výzdobu před jednotlivými domy.
V prostoru kolem „Boží muky“ jsme viděli
i dva krásné draky prohánějící se po modré
obloze.

V knihovně se nás sešlo celkem dvanáct,
z toho osm děti. Za dýně, ze kterých pod ši-
kovnýma rukama dětí vznikla tři nádherná
strašidla, děkujeme paní Evě Krčové. Ani
menší děti nezůstaly pozadu. Z tvrdého pa-
píru vytvořily barevné draky s dlouhými
ocasy. Škoda jen, že nelétají.

Na další tvořivé setkání s dětmi i dospělými
se těší Alena Stříbrná a Ludmila Pilátová.

Volby do PS ČR 2017 ve
Vážanech n. Lit. – výsledky

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR 2017 ve Vážanech n. Lit.

Pořadí podle získaných hlasů:
1. ANO 2011 89
2. SPD – Tomio Okamura 58
3. KSČM 56
4. ČSSD 41
5. KDU–ČSL 40
6. ODS 33
7. Česká pirátská strana 24
8. Starostové a nezávislí 12
9. Strana svobodných občanů 8
10. TOP 09 5
11. ROZUMNÍ 4
12. Strana zelených 3
13. SPORTOVCI 2
14. ODA 1

Národ sobě 1

Voleb ve Vážanech n. Lit. 
se zúčastnilo téměř 67 % 
občanů oprávněných volit.

Tvoření 
Čtvrtek 26. 10. 2017

Knihovna se stala oblíbeným místem, kde si
děti mohou nejen něco vytvořit podle své fan-
tazie, ale pohrát si a popovídat si s ostatními
dětmi a dospělými, kteří se našeho „Tvoření“
také zúčastňují.

Není důležité, jaké téma je na ten den zvo-
leno, protože dětská fantazie je mnohem „tvo-
řivější“ než si my, dospělí, myslíme. Proto se
snažíme na našich fotografiích zachytit jednot-
livá díla všech malých i velkých účastníků.

Už nerozlišujeme „Tvoření“ pro malé a velké,
protože jsme si ověřili, že naše aktivity mohou
fungovat i společně. Chce to jen chvilku se vžít
do pocitů toho druhého. Také čas pro každého
má jinou hodnotu, takže někdo přijde jen „na
chvilku“ a někdo si vychutná tu tichou atmo-
sféru, která nastává při skončení veškeré tvořivé
činnosti.

Jedinou změnou oproti minulým rokům je
používání návleků na obuv, které jsou umístěny
při vstupu do budovy. Děti mohou mít papuče
nebo jinou pohodlnou obuv na přezutí. Za po-
chopení a dodržování tohoto opatření všem
moc děkujeme.

Komentář podala L. Pilátová
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Vítání občánků 11/2017 Vážany n. Lit.

Tři večery v knihovně ve Vážanech nad Litavou
Pondělí 30. 10. 2017 od 17 do 19 hodin
Do knihovny jsme přišly s paní knihovnicí

Alenou Zobačovou už na čtvrtou hodinu.
Možná to, že jsme přišly tak brzy, bylo i tím,
že se měnil čas a my si neposunuly hodiny.

Tento den byl věnován knihám, trošku jejich
historii, ale hlavně působení knih na naše
emoce. My, čtyři odvážné, jsme si to vyzkoušely
samy na sobě. Hned po příchodu do knihovny
jsme si každá nakreslila svůj strom. Bylo to
tady a teď. Nakreslené bylo odloženo a každá
z nás si intuitivně vybrala knihu, která měla
změnit naši náladu a emoce. Kniha byla ote-
vřena na náhodně zvolené stránce a každá jsme
se začetla do zvoleného díla. Četlo se tak
dlouho, dokud nám to bylo příjemné. Po chvilce
povídání o knihách jsme opět kreslily strom.
Tentokrát pod vlivem přečteného. Potom jsme
obě kresby vyhodnotily. Emoce a důležité sku-
tečnosti vyjádřené v „Baum-testu“ se změnily
a bylo velmi zajímavé si popovídat o tom, jaká
změna u nás nastala během 30–40 minut. Zby-
tek času se paní knihovnice věnovala novým
členům knihovny, pro které bude zajímavé další
setkání s knihou, protože je zajímali především
detektivky, které budou na pořadu úterního se-
tkání v knihovně. 

KNIHA – ještě než vznikla kniha (což je sešitý
nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch
papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného mate-
riálu, popsaný, potištěný s vazbou a opatřený
přebalem) bylo téměř vše uchováváno v ústní
podobě. Takto se rozšiřovaly zprávy a různé za-
jímavé a poučné příběhy. Už si nedovedeme ani
představit, že před objevem tiskařského lisu bylo
v Evropě vytvořeno ročně jen asi 1000 různých
knih.  V polovině 20. století bylo v Evropě vytiš-
těno přes 200 000 titulů ročně. Nyní je dostupný
internet a docela běžná je i elektronická kniha…
A kolik knih je vytištěno ročně?  Každý z nás
má svou oblíbenou knihu, autora, ilustrátora,
námět, nakladatelství, atd. Každý z nás se ne-
chá někdy knihou ovlivňovat a vzdělávat. Ne-
záleží ani tak na tom, kolik knih za svůj život
přečteme, ale na tom, jak na nás knihy působily,
jak se při čtení cítíme a co kniha v našem životě
změnila, nebo by změnit mohla…

Každý si píšeme svoji „knihu Života“. A jen na
nás záleží, kolik postav, zápletek a dějů bude právě
ta naše kniha obsahovat… a každý jeden den je
jen jednou za život. A tak skončilo pondělí…

Je úterý 31. 10. 2017 a dveře knihovny se
znovu v 17.00 hodin otvírají. Dnešní podvečer
je věnován detektivkám. Často si stěžujeme, že
nám paměť už neslouží tak jako dříve. Také
prostorová orientace je na ústupu, vázne i po-
zornost a koncentrace, znepokojující  se stává
naše rychlost a pohotovost při zpracování in-
formací a o snížené schopnosti vyjadřování už
také nepochybujeme. Všechno toto je u člověka
propojené a mělo by fungovat. Jenže výzkumy
ukazují, že narůstá počet nemocných demencí.
V ČR v roce 2014 takto nemocných bylo přes
sto tisíc lidí a každých 5 let se počet nemocných
prý zdvojnásobí… To už je důvod udělat něco
proto, aby nás nemoci tohoto typu nepotkaly,
nebo se posunuly do daleké budoucnosti. A bez
trénování paměti se to prý neobejde…

Proto nám paní Alena Stříbrná na dnešní den
připravila řadu aktivit, které se zaměřily na
shora uvedené. Různé detektivní testy, hádanky
nebo odhalení pachatele z přečteného příběhu.
Rychlost a pozornost  jsme vyzkoušeli při zjiš-
ťování odlišností na obrázcích – barevných i čer-
nobílých. Čarou jsme spojovali  klíče a zámky.
Naše skupinka pracovala přesně, s radostí, za-
ujetím a téměř bezchybně.

Při úterním setkání nechybělo povídání
o současných detektivkách, ať už v knižní nebo
televizní podobě. Bylo toho tolik, co by stálo
za probrání, že by na to nestačil celý den. De-
tektivka v knihovně a aktivity s ní spojené jsou
zdrojem zábavy, poučení a dlouhých diskuzí.

Pan David Halamka nám přinesl časopisy
„Myslivost“. Ve výtiscích jsme – jako správní de-
tektivové – našli i několik zajímavých článků od
D. Halamky. Věřili byste tomu, že v tomto celo-
státním časopise se, díky němu, ví i o naší obci
Vážany nad Litavou? Je to v čísle 12/2016 na
straně 98. Kdo má zájem, může si výtisky přijít
přečíst do obecní knihovny. Přítomnosti pana
Halamky jsme využili k prodiskutování možné

spolupráce pro konec letošního roku a hlavně
pro příští rok. Děti v MŠ se mohou těšit na jeho
zajímavou přednášku už v měsíci listopadu.

Čas je hodnota, která se nedá ničím nahradit.
Příjemně prožitý čas je nad všechny léky. A čas
prožitý tvořivě je i skvělou společenskou aktivi-
tou. A tak skončilo úterý…

Ve středu 1. 11. 2017 v 17 hodin to v knihovně
krásně voní. Je připraven čaj, káva a různé dob-
roty, které jsou přichystány pro dnešní hosty
paní knihovnicí. Dnešním tématem bylo vaření
a všechno co je s tím spojené. Knihovnice Alena
Zobačová přinesla ukázat i svoji první kuchařku,
která byla zajímavá i tím, že recepty byly uvá-
děny pro deset osob. Každá z nás přinesla něja-
kou svoji oblíbenou, nebo něčím zajímavou,
knihu o vaření. Tak se četlo, předávaly se re-
cepty a zkušenosti a ochutnávaly se přinesené
dobroty. Každý dostal recept na „Vážanské špa-
gety“. Vyzkoušíme, ochutnáme a doporučíme
našim čtenářům. Stihlo se všechno – i půjčování
knih. Pan Jaroslav Jebáček, který dnes knihovnu
také navštívil, vzkazuje ostatním čtenářům naší
knihovny. „Ať všichni čtou severské autory, stojí
za to. Jsou to vynikající knihy.“

A zase, kdo z přítomných chtěl, mohl si udělat
různé testy na procvičení paměti a vědomostí.  Já
jsem chybovala v otázkách, které se týkaly dětských
knih. V tom nechybovala paní Staňka Halamková,
protože knihy pro děti teď pečlivě studuje a vybírá.
I dnes se zaměřila na knihy pro děti, které jsou ve
výměnném fondu z KKD ve Vyškově. Jak by taky
ne, když už dvakrát byla číst dětem v MŠ a chystá
se je znovu – s nějakou zajímavou knihou – na -
vštívit. A tak končí středa v naší knihovně.

A co říci na závěr? Vyzkoušeli jsme, že kni-
hovna je skvělé místo pro setkávání na jakékoli
téma. A přítomné návštěva knihovny vždycky
něčím potěší a obohatí. A že na návštěvu kni-
hovny nemáte čas?

Jeden neznámý autor napsal „…Neříkejte,
že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně
stejně hodin denně, kolik měl Michelangelo,
Kryštof Kolumbus, T. A. Edison, Albert Einstein
nebo Winston Churchill.“ … my k tomu dodá-
váme … ano, všichni máme denně k dispozici
stejně hodin, ale někdy je prostě musíme nebo
chceme věnovat něčemu jinému…

Tak někdy příště se na vás zase těší A. Zo-
bačová, A. Stříbrná a L. Pilátová, které podá-
vají komentář.

V sobotu, 4. 11. 2017, přivítal starosta obce, spolu s dětmi
z naší MŠ a ZŠ Slavkov u Brna, za účasti ředitelky MŠ, paní St.
Babušíkové a paní H. Urbanové, do řad občanů obce Vážany nad
Litavou naše nové, malé občánky.

Účast byla při počtu 6 nově narozených občánků více než
hojná a zasedací místnost OÚ ani na takové množství hostů,
 rodičů, prarodičů a sourozenců téměř nestačila. V doprovodu
občánků se dostavilo více jak 50 lidí.

Jmenný seznam našich nových občánků:
Barbora ČUDRNÁKOVÁ, Valerie KOMÍNKOVÁ, Viktorie

 PAVLYUK, Filip ÚJEZDSKÝ, Jakub RŮŽIČKA, Šimon ZÁHOREC.
Přejme našim malým spoluobčanům, aby si užili radostné dět-

ství v naší krásné obci a jejím okolí a přilnuli k ní tak, že se sem
budou v dospělosti vždy rádi vracet nebo zde přímo zůstanou
a založí si zde rodiny...

Komentář podal V. Matyáš
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Hon na drobnou zvěř
Dne 18. 11. 2017 se v honitbě Vážany nad Li-

tavou konal první letošní společný hon na drob-
nou zvěř. Po sedmé hodině ranní se v sále
obecní hospody začali scházet místní myslivci,
ale také pozvaní hosté z blízkého i velmi širo-
kého okolí. Pozvání přijali kamarádi z Mělčan,
Dražovic, Suché Lozi u Uherského Brodu,
 Židlochovic, Bohutic, Hevlína, ale i zástupci
Vojenských lesů a statků až z daleké Libavé.
Po tradiční klobáskové snídani a ranní kávě se
k nástupu na dvoře obecní hospody seřadilo
celkem 39 střelců, 4 honci a 11 lovecky upotře-
bitelných psů. Hon zahájilo a slavnostní ráz do-
dalo trio trubačů z Mendelovy lesnické univer-
zity Brno a České zemědělské univerzity
v Praze. Poté již předseda honebního společen-
stva ing. Radim Hložek přivítal všechny pří-
tomné a myslivecký hospodář David Halamka
seznámil s průběhem honu. Na programu byli
„leče“: „Rybníky, Dolní, Vinohrady a Záhume-
nice“. Po fanfáře: „začínáme vesele, jako dobří
přátelé“ již nic nebránilo zahájení samotného
honu. Počasí přálo a vzhledem k dobré péči
v průběhu roku se dařilo v pohodě a s úsměvem
plnit plán odlovu. Krátce po půl jedné tak mohl
myslivecký hospodář u slavnostního výřadu
v remízu „Cihelna“ konstatovat, že bylo uloveno
24 zajíců polních a 24 bažantích kohoutů což
byl výsledek víc než uspokojivý. Společný lov
byl ukončen slavnostním „Halali“ a poté se již
všichni odebrali do obecní hospody k poslední
leči a dobrému obědu. Podávala se zabijačková
polévka, guláš z jelena a spousty a spousty dal-
ších pochutin. Ještě před samotným vrcholem
a tombolou došlo na tradiční vyhlášení králov-
ské družiny, kdy nejlepším honcem byla vy-
hlášena Hanka Staňková, nejlepším psovodem
Jirka Novotný z Dražovic a králem honu Ondra

o zvěř a tlumení škodné zvěře. Tento systém
se nám velmi osvědčuje a nyní již čtvrtým ro-
kem lovíme konstantní množství divoké
drobné zvěře, což je vzhledem k celkovému
úpadku stavu drobné zvěře na úrovni nejen
okresu situace více než potěšující. V naší ho-
nitbě nejen že nedochází k prudkému poklesu
stavů jako je tomu v mnoha jiných honitbách,
ale v případě bažantí zvěře stále držíme uspo-
kojivý stav a v případě zaječí zvěře se dokonce
stavy každoročně vždy mírně zlepší oproti
roku minulému. Zde je proto na místě podě-
kovat všem, kteří se o současnou situaci jak-
koli zasloužili a svědomitě a soustavně pečují
o přírodu a zvěř v našem katastru. Myslivosti
zdar!

Lampionový průvod

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se u nás ve Vážanech
nad Litavou uskutečnil další ročník lampiono-
vého průvodu.

V prostoru autobusové zastávky se sešlo hodně
dětí, rodičů, prarodičů a dalších občanů, kteří si
nenechali ujít tradiční lampionový průvod. Tento
vyšel, za úplné tmy a zvuků hudby z místního
rozhlasu v 17 hod. směrem k hřišti. Pokračoval
k dolní hospodě, přes státní silnici a přes areál
bývalého ZD. Zde měli možnost ti, kteří byli una-
veni, jít přímo na hřiště MiDiGo, kde měli Sletáci
připravené občerstvení, v podobě svařeného vína,
čaje a špekáčků. Jenže se stala celkem nečekaná

věc. Většina účastníků, včetně
těch nejmenších i maminek
s kočárky, pokračovala dále až
k naší „staré lípě“ a pak teprve
vesnicí zpět do prostoru Mi-
DiGo. Zde následovalo občer-
stvení a vzájemné setkávání ob-
čanů místních i přespolních.
Celkem se nás tu vystřídalo přes
200. Naši hasiči zajišťovali regu-
laci dopravy. Tentokrát to pro ně
bylo velmi náročné, protože
byla odkloněna část dopravy
přes naši obec v důsledku ne-
průjezdnosti dálnice.

Sleťákům, hasičům a všem pracovníkům
obce patří velké poděkování za zajištění zdár-
ného průběhu lampionového průvodu, protože
se stalo tak, jak pan starosta v „zajišťovacím
e-mailu na akci“ všem organizátorům napsal:
„Pokud jsem na něco zapomněl, reagujte samo-
statně a kreativně“…Tak díky všem za vše
a zase příště.

Výtěžek z prodeje svařeného vína bude ten-
tokrát použit na potřeby cvičenců, kteří nacvi-
čují na sokolský slet, který se bude konat v příš-
tím roce 2018.

Komentář podala L. Pilátová

A ještě pár zajímavostí

Věděli jste, že:
Lampiony pocházejí z Asie. V Číně byly sou-

částí většiny svátků – narození dítěte, svatby,
pohřbu – a to už před naším letopočtem.

Výroba lampionů z bambusových tyček
a jemného papíru byla záležitostí celé rodiny.
Nejoblíbenější byl tzv. Běžící kůň, který má
více než tisíciletou historii.

Lampionové průvody, jejichž účastníci nosí
lampiony, svíčky nebo jiná světelná zařízení,
se konají se na celém světě k různým příleži-
tostem převážně náboženského, manifestač-
ního či vzpomínkového charakteru.

V ČR se v současnosti přeneslo konání lam-
pionového průvodu na data blízká k 7. listo-
padu. Vznikl tak průvod na Den vzniku samo-
statného československého státu (28. 10.)
Svatomartinský (11. 11.) či na Den boje za svo-
bodu a demokracii (17. 11.).

Někdy se lampiony vypouštějí do vzduchu.
Mají donést přání k bohům. K tomuto účelu
bývají uzavřené a dosahují výšky až několika
metrů. Fungují na principu horkovzdušného
balonu.

Lampionové průvody se chodily také při na-
rozeninách Tomáše Garrigua Masaryka.

Matějka, trubač z Mendelovy univerzity. Tom-
bola se jako tradičně stala vrcholem večera
a spousta věcných cen byla protkána sedmi za-
jíci a osmi kohouty a vyvrcholila v podobě kusu
srnčí zvěře a dvou kusů divočáků. Po tombole
bylo stále o čem rokovat a nikomu se nechtělo
vstávat od příjemného posezení při dobrém
jídle a pití.

Komentář podal D. Halamka:
V naší honitbě pořádáme od roku 2012

pouze dva společné hony na drobnou zvěř,
přičemž část honitby úmyslně vynecháváme
a ve zbytku lovíme vždy jen jednou, i když
nám zákon umožňuje opakování. Lovíme vždy
jen nejnutnější množství dané kmenovým sta-
vem a celý rok se intenzivně věnujeme péči
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Zájezd do termálních lázní
z Vážan n. Lit.

Druhý zájezd do termálních lázní byl ten-
tokrát uskutečněn v pondělí 27. 11. 2017. Nás
dvanáct účastníků vyjíždělo – spolu s dalšími
klienty CK Čebus – z Brna asi v 7 hodin a na-
šim cílem tentokrát byly termální lázně v ma-
ďarském Mosonmagyaróváru. Cesta rychle
ubývala a dvě hodinky uběhly jako nic.

Po krátkém zastavení v šatně a ve sprchách
následovala společná prohlídka celého areálu
a zjištění s jak teplou vodou můžeme počítat
v dětském bazénku, v plaveckém bazénu,
nebo ostatních sedacích venkovních bazénech.
Nejteplejší voda měla 38 stupňů a byla velmi
bohatá na různé minerály. Návštěvníků v tento
den nebylo mnoho, tak jsme si příjemné pro-
středí odpočívárny, občerstvení, plaveckých
bazénů a jiných služeb mohli plně užít.

Také slunečné počasí podpořilo naši dob-
rou náladu, a když se blížila pátá hodina, ni-
komu se ještě odjíždět nechtělo. Tentokrát
jsme společnou fotku všech účastníků ne-
mohli udělat, protože zvědavost – jak vypadá
vánoční výzdoba v městě „zubařů“  - vytáhla
některé na podvečerní procházku městem.

Cesta domů uběhla ještě rychleji a bez
komplikací, takže v teple domova jsme byli
ještě před devátou večer.

Opět jsme všichni načerpali pozitivní ener-
gii a těšíme se, že nám vydrží zase do dalšího
zájezdu…

Zprávu z akce podala L. Pilátová

Setkání spolků a organizátorů akcí ve Vážanech n. L.
Na den 24. 11. 2017, v 18 hod. svolal starosta

obce zástupce místních spolků a občany, kteří
se svojí aktivní činností prezentují, jako orga-
nizátoři nejrůznějších akcí v obci Vážany nad
Litavou, na společné setkání, které proběhlo
v horní hospodě.

V úvodním slově provedl starosta vyhodno-
cení činností a aktivit v r. 2017, s výhledem do
konce roku 2017 a upřesněním zbytku akcí,
které budou ještě pořádány.

Starosta dále poděkoval všem přítomným zá-
stupcům spolků a aktivním jednotlivcům, za
jejich akční přístup a volný čas, který pořádání
věnují a konstatoval, že r. 2017 se odvíjel v taktu
kvalitních standardních akcí, k nimž byly při-
dávány akce zcela nové, jako je např. Příves-
nický tábor (ojedinělá akce, která nemá v širo-
kém okolí, co do pořádání obcí obdobu!) či
Hubertská mše (dle odezvy velice povedená
a milá akcička) nebo akce periodicky obnovo-
vané, např. 120. výročí založení SDH, dále akce
překračující rámec obce, např. Vyhodnocení
Cykloakce ŽlaP, spojené s nadační aktivitou,
která přinesla naší MŠ a J. Šubrtovi nemalé fi-
nance (jedná se o více jak 50 tis. Kč každému

subjektu). Velice pozitivní fakt je to, že ke stan-
dardním akcím přibyla nová, silná aktivita vý-
boru pro kulturu a školství, pod vedením L. Pi-
látové, jejímž výsledkem je mnoho akcí
a akciček typu: Tvoření v knihovně, přednášky,
zájezdy, výšlapy, výlety, výstavy, burzy, foto-

grafování, knihovnická činnost, práce s dětmi,
práce s důchodci, meziobecní spolupráce a další
aktivity, které ani nevnímáme, ale ony okolo
nás probíhají. Nelze opomenout tu největší
místní tradici, a to Vážanské hody, za které je
každý občan moc rád, že se konají a tradice se
stále drží.

Starosta uvedl, že jeho cílem vždy bylo a stále
je, naši obec propagovat jako aktivní a činoro-
dou obec, což se nám všem úspěšně daří. Proto,
aby se o naší obci hodně vědělo i v okolních
obcích a v místech za dohledovým horizontem,
tak se nebráníme, aby naše obec pořádala akce
přesahující rámec místního charakteru, jako
byla např. v loňském roce SIS (Slavkovská
 iniciativa smíření) a letos Vyhodnocení Cyklo-
akce ŽlaP. A právě vědomí občanů z jiných obcí
a měst, ovlivněné nadstandardní akceschop-
ností naší obce, dává naší obci více významu.

Obec Vážany n. Lit. se tak stává známější, na -
vštěvovanější a s tím přichází i zájem nových
občanů o žití v ní…

Bylo konstatováno, že v letošním roce bylo re-
alizováno už 56 akcí, což nejen překonalo  realitu
roku 2015, ale útočí na loňský rekord, kdy bylo
celkem v obci realizováno 77 různých akcí.

Cíl setkání spolků a aktivních občanů spočí-
val zejména v tom, že se sešli ti lidé, kteří udá-
vají kulturní a sportovní rytmus v obci, aby se
podělili o svoje poznatky s kolegy z jiných
spolků.

Všichni přítomní diskutovali a vzájemně se
informovali o tom, jaké akce kdo v r. 2018 bude
pořádat.

Na setkání byl zaznamenán evidentní pokrok
ve sbližování jednotlivých spolků, který se pro-
jevuje např. jejich vzájemným organizačním
podílem na různých akcích.

Na závěr, jako poděkování za aktivitu všech
zúčastněných a jejich práci pro obec a občany,
bylo servírováno malé občerstvení.

Komentář podal V. Matyáš

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V pondělí 4. 12. 2017 se v naší obci rozsvěco-

val vánoční stromeček. Akci, kterou spolu s Obcí
pořádá tradičně naše Mateřská škola, letos pod-
pořili členové Českého zahrádkářského svazu,
kteří obstarávali kompletní servis občerstvení.

Program byl zahájen v 16 hod. prodejní vý-
stavkou výrobků dětí z MŠ. Od 16.30 hod. za-
čalo hrou na hudební nástroje vystoupení žáků
Základní umělecké školy a potom následovala
roztomilá vystoupení dětí Ma-
teřské školy. Jejich písničky
a secvičené tanečky byly odmě-
něny zaslouženým potleskem
přihlížejících. Kolem 17 hod. se
za dětmi přišel podívat Mikuláš
v doprovodu čertů a andělů,
kteří mu pomáhali s rozdává-
ním dárků všem přítomným dě-
tem. V průběhu akce bylo k dis-
pozici občerstvení – dobroty
z udírny, svařené víno, čaj a čaj
s rumem, takže přítomní se
měli čím zahřívat a pokud i toto
bylo málo, protože počasí ne-

bylo příliš vlídné (byť teploměr ukazoval teplotu
lehce nad nulou), tak okolo ohrazeného pro-
storu byla rozestavěna ohniště pro účely ohří-
vání těch zimomřivějších, kterým horké nápoje
na zahřátí nestačily. Akci navštívilo bezmála
250 občanů z Vážan n. Lit. a blízkého okolí.

Závěr akce patřil již tradičně ohňostroji, který
rozzářil večerní oblohu.

Komentář podal V. Matyáš
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Ceny jsou bez DPH,
obec není plátcem
DPH. Platba: převo-
dem nebo osobně na
základě vystavené
faktury Obci Vážany
nad Litavou. Objed-
návky inzerce na adrese: starosta@vazanynadlitavou.cz. Podklady přijímáme ve formátech:
PDF, JPG, popř. DOC, DOCX. Inzerce nezahrnuje grafické zpracování samotného inzerátu.
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NABÍDKA INZERCE – nabízíme možnost inzerce podnikatelům i fyzickým osobám. 

Velikost inzerátu Rozměr Černobíle Barevně

A5 – půl strany 180x133 mm 500 Kč 1000 Kč

A6 – čtvrt strany 88x133 mm 400 Kč 800 Kč

A7 – osmina strany 88x65 mm 250 Kč 500 Kč

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

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

POHOSTINSTVÍ (horní hospoda) –
Sabina Pazourková
Otevírací doba:
Pondělí: 17.00–22.00 hod
Úterý–čtvrtek: 16.00–22.00 hod
Pátek: 16.00–24.00 hod
Sobota: 14.00–24.00 hod
Neděle: 14.00–22.00 hod 

OBCHOD SMÍŠENÉ ZBOŽÍ – 
Jan Kundera
Otevírací doba:
Pondělí–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

Anvete senior nabízí bezpečný
a komfortní domov seniorům, kteří
chtějí prožít aktivní stáří v kruhu
svých vrstevníků. Nacházíme se
pouze 15 km od Brna v obci Holubice.
Nabízíme soukromí v 39 nájemních
bytech, o velikostech 1+kk, 2+kk
s vlastní kuchyňkou a sociálním zaří-
zení. Byty jsou rozděleny do dvou
propojených budov, kde naleznete
kromě soukromých bytových jedno-
tek také centrum aktivit a služeb (spo-
lečenské místnosti, kavárnu, zimní
zahrada, tělocvičnu, prádelnu, míst-
nost pro služby jako je např. kadeřník,
pedikúra…). Součástí uzavřeného
areálu je okrasná zahrada s jezírkem,
venkovním altánem a hřištěm na
 pétanque. Anvete senior je určen pro
soběstačné seniory, kteří nejsou trvale
odkázáni na péči cizí osoby. V případě
zájmu lze tyto služby nabídnout ex-
terní pečovatelskou službou.

Bližší informace:

Veronika Křížová Aneta Šmerdová
mob: 724 793 301 mob: 728 944 363

www.anvete-senior.cz info@anvete-senior.cz

Otevření Anvete senioru: prosinec 2018


