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Aktuální informace ze skládky ve Vážanech n. Lit.
• OD ZÁŘÍ 2017 SE NA SKLÁDKU NENEVÁŽÍ. UŽ 9 MĚSÍCŮ JE TEDY NA KOMUNIKACÍCH A V OBCI KLID!
• SKLÁDKAŘI SE DOČASNĚ PŘESTĚHOVALI DO LOKALITY NĚKAM U ŽABČIC ČI ŽIDLOCHOVIC A ÚDAJNĚ
VYČKÁVAJÍ, JAK DOPADNOU LETOŠNÍ KOMUNÁLNÍ VOLBY VE VÁŽANECH N. LIT.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
toto další číslo Vážanského hlásku, ve kterém najdete informace a komentáře k dění na obci od
prosince 2017 do května
2018 je poslední v řadě, pod
stávajícím zastupitelstvem
obce.
Před tím, než se tradičně
Ing. Václav Matyáš
vyjádřím k aktuálním tématům a dění na obci, jež následně detailněji rozeberu, nemohu si odpustit komentář k našemu spo-

lečnému úspěchu v dlouhodobém boji se skládkou
v katastru naší obce.
Uvnitř tohoto čísla Vážanského hlásku naleznete kopii aktuálně posledního dopisu (z 10. 5.
2018) od spolku SVS Delta Racing Team, kde mne
skládkaři napřímo vyzývají a nařizují mi, abych
na náklady obce odstranil sesutý materiál na
skládce, jelikož jsem jim znemožnil vjezd na jejich
pozemky svou nezákonnou činností, ve které navíc hodlám pokračovat…!
Vážení občané, to že se na skládku již více jak
půl roku nenaváží, je dáno dlouhotrvajícím a neústupným tlakem z naší strany proti skládkařům,

za právní podpory Advokátní kanceláře JUDr. Františka Štourače a jeho týmu z Brna a samozřejmě
i korektními správními rozhodnutími příslušných
úřadů, která zakazují na skládku navážet další odpady, s akcentem na ochranu životního prostředí!
Za svoji osobu mohu konstatovat, že skládkaři
mají ve svém dopise jednu pravdu, a to že skutečně
bude nadále pokračováno v represích tak, aby se
naše obec od navážení odpadů úplně osvobodila!
To je tužba naprosté většiny místních občanů a povinností zastupitelů obce je tuto tužbu občanů maximálně naplňovat. Takže jedeme dál…!
(Pokračování na straně 4)
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Aktuální informace ze skládky ve Vážanech n. Lit.
Ukázky dopisů spolků SVS Delta Racing Team a Bike Park, kterými neustále napadají starostu obce, aby vyvolaly pocit napětí, neklidu, obav a pokusily se tak zastavit tažení proti
skládce ve Vážanech n. Litavou:
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Výňatky z dopisů…

ZE DNE 9. 4. 2018

ZE DNE 8. 2. 2018

ZE DNE 21. 5. 2018

Na pomoc v boji proti skládce se přidává i vedení naší MŠ (tato výzva byla zaslána na Kancelář
ombudsmana a na Odbor ŽP při KÚ JMK), spolu s dětmi, které tomu zatím naštěstí nerozumí.
Povinností nás dospělých je: Zanechat nastupujícím generacím co nejčistší životní prostředí. Za jeho kvalitu intenzivně bojovat
alespoň v místě bydliště – tedy tam, kde to můžeme osobně ovlivnit!
Naše nejmladší generace nebude mít, jak se
říká „ na růžích ustláno,“ a to především vlivem
přírodních změn. Pro život je důležitá voda,
vzduch, slunce, příroda kolem nás. Rádi jsme
chodili s dětmi na vycházky po okolí, pozorovali zvěř – zajíce, bažanty, srnky, ale to už je
dávno. Vše se změnilo před několika lety, kdy
se nedaleko za naší obcí ve směru na Kobeřice
začaly navážet tuny a tuny zeminy. Za plného
provozu obrovských, sutí a dalším odpadem
naložených nákladních aut, se mnohdy nedalo
přejít ani na druhou stranu silnice. Mnohdy až
do pozdních nočních hodin. Někdy se to zdálo
jako „zlý sen,“ ze kterého se probudíme a vše
bude vypadat jako dřív, ale ne, nic, jen hluk,
prach a další a další hory.
Někteří z těchto dětí jsou již několikátá generace rodáků a někteří jsou nově přistěhovaní.
A právě ti přišli na vesnici z důvodu čistoty životního prostředí – bez ruchu měst a velkoměst, dopřát svým rodinám ten „luxus“ dýchat čistější
vzduch, být blíže k přírodě a jejím krásám. To
vše jim nyní bere „jakási… společnost“, která se
rozhodla, že těm nejmenším vezme i to poslední,
že vše změní a „přírodě ukáže, že ona tady nic
neznamená, že pánem jsou oni“. …A ti, co tady
žijí? …co je jim po nich, vždyť oni si zbudují
svoje „nedobytné tvrze“, které získají za odvoz
všeho možného odpadu na nelegální skládku.
Všem se vždy malinko uleví, když vidí, že
jsou pro další navážení „hlíny“ dány zákazové

značky, některá omezení, prostě cokoli, co
tomu řádění zabrání. Ale cokoli naši zastupitelé, a především pan starosta Ing. Václav Matyáš udělají, zmaří některý z majitelů, či
nastrčených zástupců společnosti…
Někteří z nás zuří, někdo zoufá, další nadávají, ale všichni mají jedno společné a to, že už
toho mají vážně DOST! a ptají se „Existuje
v této společnosti, v této době nějaká spravedlnost? Proč my a naše děti máme tomuto řádění
přihlížet!“
A v neposlední řadě nejde jen ničení životního prostředí, přírody ale i o ohrožení životů
těchto dětí a všech občanů Vážan n. L. O povodni v naší obci v roce
1990 se toho již napsalo a namluvilo tolik,
že není třeba se o tom
rozsáhle rozepisovat.
Jeden zmařený lidský
život a spousta v nebezpečí – jak se říká,
kdo „nepoznal“ nedokáže popsat úzkost, se
kterou mnozí pohlíželi
při každém dešti k obloze a prosili, ať už se
nic takového nikdy nestane. Za tímto účelem
se nad obcí vybudovali
dva „poldry“ pro zá-
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chyt stékající vody. Náš stát to stálo nemalé finanční prostředky, lidé v obci se zase dokázali
podívat bez obav na zamračenou oblohu. Navážení další a další zeminy, ať již kontaminované,
či nikoli, jejich kapacitu pro zadržení vody mnohonásobně snižuje. Navezená půda se sesouvá
a opět hrozí reálné nebezpečí. Budeme všichni
jen němě hledět, spoléhat se na to, že se „nic
nestane?“ Anebo budeme čekat až se zase „něco
stane?“ „Prosíme, pomozte nám, pomozte
našim zastupitelům, panu starostovi, nenechávejme je v tom samotné! Vždyť to jsou právě
oni, kteří za nás a především za naše děti bojují.
St. Babušíková
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Slovo starosty
A nyní k věcem, které jsou pro nás radostnější zejména z toho pohledu, že vedou naši
obec do její krásnější podoby:

Strategie a plány rozvoje obce
1. Plán postupného zvelebování, udržování
a budování (zkráceně i ZUB) obecního majetku:
Tomuto tématu se věnuji podrobněji, výčtem aktivit, v článku „Budování na obci
v r. 2018“, ale chtěl bych zde v tomto úvodním
slovu prohlásit, že nastavený plán postupného
zvelebování, obnovy, udržování a budování
obecního majetku se daří ve spolupráci s novými i osvědčenými dodavateli a kvalitně postavenou pracovní skupinou při obci beze
zbytku naplňovat.
Za období od r. 2015 do nynějška se vybudovala spousta nových objektů (Oranžové
hřiště, Workoutové hřiště, hřiště Midigo (Discgolf), nová budova hasičky v zadním traktu
OÚ, vybudování inženýrských sítí pro RD, zavedení závlahy na fotbalovém hřišti, vybudování zpevněných povrchů na místních komunikacích – zejm. okolo budovy MŠ a jí
přilehlých RD), mnoho budov prošlo rekonstrukcí (generální rekonstrukce přední budovy hasičky, úplná rekonstrukce sociálky, výměna topení, zateplení a opravy mnoha
dalších prvků na budově dolní hospody,
oprava dvora MŠ a budování hracích prvků
pro děti v MŠ, rekonstrukce dětského hřiště,
oprava sochy sv. J. Nepomuckého, generální
oprava křížku u cesty na Hrušky, úprava zadní
části objektu OÚ – uzavření obecní zahrady
a oddělení pozemku od sousedních ploch)
a zaměřili jsme se rovněž i na běžné věci,
jako jsou údržby studen v obci, opravy chodníků, doplnění veřejné zeleně a další maličkosti, které naši obec dělají upravenější, krásnější a funkčnější.
Všechny výše uvedené činnosti se dějí v téměř dokonalém souladu celého zastupitelstva
obce, které je názorově na realizování „Plánu
postupného zvelebování, udržování a budování“ sjednocené.
2. Vylepšení občanské vybavenosti
a vzhledu obce:
Do seznamu, již občanům předaných nově
vybudovaných subjektů občanské vybavenosti
v obci, přibude letos na HODY 2018 další
stavba, a to nová budova hasičky v zadním
traktu budovy OÚ. Na hody bude rovněž otevřena a k prohlídce určena lokalita za hřbitovem, kde se začnou již letos stavět RD a navážou tak na nově vybudované IS k RD ve
Vážanech n. Lit.
3. Modernizace Mateřské školy:
Pokračujeme s obnovou budovy MŠ, kde byl
pořízen průkaz energetické náročnosti budovy
(PENB) a dle jeho výsledku začínáme zvažovat
zateplení budovy a kompletní rekonstrukci topení v budově.
Započaté stavební práce ve dvorním traktu,
mají již svůj finální efekt v podobě nových venkovních omítek na hospodářských budovách
MŠ. Nyní očekáváme dodávku pergoly a následně dvůr vymalujeme a doplníme ho o jednoduché herní prvky pro děti.

4. Výstavba bytů pro sociálně slabší občany:
Stavebně by měl být interiér sociálky letos
dokončen (celkem 7 jednotek, určených následně k pomoci s bydlením pro občany v momentální či dlouhodobější nouzi)!
Do dalších roků počítáme se zateplením budovy, jejím opláštění a zajištění dotace na tuto
investici. Úprava okolí sociálky bude finální tečkou za modernizací hojně využívaného objektu, který je v majetku obce. Opravou budovy
a vytvořením základny pro bydlení občanů
v nouzi obec plní již dopředně svoji budoucím
povinnost, která spočívá ve vytvoření standardních životních podmínek pro sociálně slabší
občany a pro občany v tísni.
5. Revitalizace veřejné zeleně:
I letos postupně ozdravujeme plochy v intravilánu obce. Zaměřujeme se nejen na nově
budované obytné plochy, ale rovněž na výsadbě
stromů a keřů ve stávající zástavbě obce.
Na podzim se obecní pracovníci vydají opět
do extravilánu obce za obnovou a dosadbou
stromů ve vytipovaných lokalitách. Obec se přihlásila do programu Klimagrün (Interreg Rakousko), ze kterého plánujeme získat dotaci na
ca 100 ovocných stromů. Lokality na výsadbu
budou u ČOV, za hřbitovem u areálu bývalého
JZD a v areálu bývalého JZD.
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 plánujeme obnovu staré hřbitovní zdi,
oddělující hřbitov od urnového hájku, vč. osazení brány mezi hřbitovem a urnovým hájkem.
Na tuto činnost jsme požádali o dotaci na KÚ
JMK.
Obec poskytla ŘKF v loňském roce finanční
příspěvek na restauraci obrazů, které znázorňují „Křížovou cestu“. Restaurovaná soustava
obrazů je od letošních Velikonoc opět vystavena
v místním kostele sv. Bartoloměje a působí, na
rozdíl od původní dřevěné sady, velice okázale
a korektně vyzdobuje stěny našeho kostela.
7. Tradice – jejich zachování a obnovování,
akce v obci:
Stejně jak v loňském roce, kdy bylo konáno
přes 80 různých sportovních, společenských
a kulturních akcí, tak i letos máme v plánu
uspořádat široké spektrum akcí, ze kterých si
může každý občan vybrat a potěšit se tím, co
ho zajímá. Aktivity místních spolků a několika
obětavých jednotlivců jsou základem pro konání každé akce. Bez nadšení pořadatelů by
nebylo tak pestrého dění v naší obci.
Nejvýznamnější akcí každého roku jsou tradiční Bartolomějské hody. Tuto tradici si stále
ochraňujeme a letos v r. 2018 vypravíme hody
(oproti loňskému pojetí, kdy bylo ve složení
starších stárků) s mládeží a mladšími ročníky
tak, jak to bývávalo v dřívějších letech. Doprovodným programem hodů bude letos slavnostní
otevření výcvikové místnosti a dvora hasičky.
Po jejich požehnání se půjde hodový průvod
podívat i na novou část obce – lokalitu, kde se
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započne výstavba RD. Pevně věřím, že na tuto
podívanou se sejde opět hodně místních i přespolních občanů, aby se potěšili postupným a viditelným rozvojem obce, představeným ve slavnostním, hodovém pojetí.
Mým cílem je, aby byla tradice zachována
a vždy doplněna o něco nového, zajímavého
tak, aby přilákala stále větší počet návštěvníků.
Ve Vážanech n. Lit. se v posledních letech
koná mnoho akcí a zde se odkážu na článek
L. Pilátové (předs. výboru pro kulturu a školství), která detailně popisuje jednotlivé akce na
obci a připisuje jim i jejich rámcový význam.
8. Údržba obecních budov a dalších objektů:
Na majetek obce ve formě nemovitostí kladu
osobně velký důraz, jelikož z pohledu finanční
hodnoty se jedná o stabilizující prvek v hospodaření obce. Pravidelná údržba majetku obce
pak přináší jeho další finanční zhodnocení.
Proto se také bráním prodeji obecních nemovitostí a pozemků a naopak vyhledávám možnosti pro nákup dalších nemovitostí a pozemků
do majetku obce.
V plánu udržování a budování máme na obci
zcela jasně koncipováno, které budovy a jak
budou do budoucna opravovány a modernizovány. V tomto zpravodaji je tomuto tématu věnován jeden samostatný článek.
Chtěl bych pouze dodat, že obec se letos postará i o majetek, který zatím není v jejím vlastnictví, konkrétně se jedná o sokolovnu, která
bude opravena nákladem přes 1 mio. Kč, za
podmínky zavedení břemena na tuto stavbu
tak, aby v budoucnu připadla obci za minimum
finančních výdajů. Hlavní cíl pomoci v opravě
sokolovny spočívá v tom, abychom už konečně
vytvořili pro místní děti a mládež kvalitní
a zdravé sportovní prostředí halového typu. Oddílů a skupin, které zde budou moci sportovat
je dostatek – fotbalisté (2 mužstva) a fotbalová
přípravka (1 mužstvo), dále cvičení rodičů
s dětmi, cvičení dětí a mládeže pod nově
vzniklým spolkem SOKOL, oddíl stolního tenisu
a dojednává se i možnost dalších zajímavých
tréninků.
Chceme mít na obci kvalitní a moderní občanskou vybavenost, dostupnou pro všechny
občany tak, aby ji mohli naplno využívat.
Závěrem mého slova mi dovolte popřát Vám,
všem občanům naší krásné obce Vážan n. Lit.,
pěkné prožití letních a podzimních měsíců, ve
kterých si přejme, aby nás obloha zásobovala
potřebným množstvím dešťových srážek a abychom konečně po dvou letech mohli sklidit nějakou tu úrodu, kterou následně můžeme v různých formách (pevné či kapalné) spotřebovat.
Těším se na další budoucí spolupráci. Jsem
zde pro Vás.
Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Vážanský hlásek můžete číst
také na internetu:
vazanynadlitavou.cz/
ostatni-dokumenty/
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce
Vážany nad Litavou, č. 22/2017 ze dne
20. 12. 2017
ZO schvaluje:
(4.) rozpočtové opatření č. 10 ze dne 30. 11.
2017, kde se celkový rozpočet obce zvyšuje
o 145.600 Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi
příjmy a výdaji činí 0 Kč.
(5.) rozpočtové provizorium, kde hospodaření
Obce Vážany nad Litavou se bude řídit pravidly
rozpočtového provizoria, a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření obce do doby
schválení rozpočtu roku 2018.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Obce Vážany nad Litavou čerpáním rozpočtových prostředků do doby, než bude schválen rozpočet
na rok 2018, nejdéle však do 31. 3. 2018.
Zastupitelstvo obce pro hospodaření obce stanoví tato pravidla rozpočtového provizoria:
- obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků,
- uhradí zálohové faktury a jejich vyúčtování
z roku 2017,
- obec poskytne MŠ Vážany nad Litavou finanční prostředky na nejnutnější výdaje na
zabezpečení jejího provozu,
- uhradí závazky vyplývající z již uzavřených
smluv,
- uhradí případné závazky z rozpracovaných
akcí roku 2017,
- uhradí věcné dary,
- uhradí uzavřené veřejnoprávní smlouvy,
- vrátí nevyčerpané dotace na volby.
Investiční výdaje budou do schválení rozpočtu
roku 2018 čerpané pouze výdaje související
a nevyhnutně nutné na přípravu investičních
akcí, které vychází z rozpočtového výhledu
a výdaje, které vyplývají z nedočerpaných výdajů minulých let na investičních akcích.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné
v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
(6.) Rozpočet MŠ Vážany nad Litavou na
r. 2018, dle výnosových a nákladových položek
a dále Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Vážany
nad Litavou na rok 2019 a 2020. Rozpočet MŠ
na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu MŠ
se stávají nedílnou součástí tohoto zápisu 22.
ZZO.
(8.1) pronájem polního mlatu takto:
- panu Z. D. spodní část uvedené nemovitosti
o výměře 300 m za cenu 40.000 Kč/ročně
- panu L. P. horní část nemovitosti o výměře 75
m za cenu 10.000 Kč/ročně
- a firmě DEPLOX, s.r.o. střední část nemovitosti
o výměře 300 m za cenu 40.000 Kč/ročně
(8.2) prodej pozemku parc. č.: 2037 a 2036 o výměře 2x 21 m panu J. S. a prodej pozemku
parc. č.: 2035 a 2033 o výměře 2x 21 m
paní M. G. Cena jednoho stavebního pozemku
je dána částkou 8.500 Kč.
(9.1) nahlášení sídla ohlašovny Obecního úřadu
Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou 125,
jako adresu místa podnikání pana R. J. na Živnostenském úřadě.
(10) kupní smlouvu na pozemek č. 1033/8
o celkové výměře 615 m za celkovou cenu
830.250 Kč (slovy: osm set třicet tisíc dvě stě
padesát korun českých) mezi Obcí Vážany nad

Litavou, IČ: 00368725 a V. Z., bytem Vážany
nad Litavou, 684 01 a P. M., bytem Brno.
(11.1) podepsání Smlouvy o výpůjčce kontejnerů na tříděný odpad s firmou EKO-KOM, a.s.
ZO neschvaluje:
(9.2) povolení vjezdu nákladních vozidel nad
9 tun po obecní účelové komunikaci vedoucí
přes areál bývalého statku směr ke Kobeřicím,
k pozemku parc. č.: 1854/1 pro BIKE PARK,
z.s.
(9.3) povolení vjezdu nákladních vozidel nad
9 tun po obecní účelové komunikaci vedoucí
přes areál bývalého statku směr ke Kobeřicím,
k pozemkům parc. č.: 1852, 1854/2, 1854/3
a 1855 pro SVS Delta Racing Team.
ZO bere na vědomí:
(7.) jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá
předsedům výborů vedení evidence případů
a výsledků kontrol v archivační složce. Zpráva
kontrolního výboru se stává nedílnou součástí
tohoto zápisu 22. ZZO.
(11.2) návrh rozpočtu DSO ŽLaP na r. 2018
a platbu příspěvku ve výši 17.900 Kč/ročně.
(11.3) informaci o postupu veřejné zakázky,
která bude zadána ihned počátkem r. 2018 tak,
aby zůstal dostatečný časový prostor pro zvládnutí realizace IS, do 31. 7. 2018, jak je uvedeno
ve smluvní dokumentaci mezi Obcí Vážany nad
Litavou a jednotlivými stavebníky.

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce
Vážany nad Litavou, č. 23/2018 ze dne
14. 2. 2018
ZO schvaluje:
(4.) rozpočtové opatření č. 11 ze dne 29. 12.
2017, kde se celkový rozpočet obce zvyšuje
a zároveň snižuje ve výdajích o 188.600 Kč.
Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0 Kč.
(5.1) návrh rozpočtu na r. 2018, dle výše uvedených paragrafů a částek, s tím že doplňuje
paragraf 3111, položka 2324 nahodilé příjmy
na 26.100 Kč, paragraf 3639, položka 2324 nahodilé příjmy na 13.200 Kč, dále navyšuje výdej
paragraf 6171, položka 5168 zpracování dat
a služby o 8.000 Kč a paragraf 3639, položka
5329 DSO Ždánický les a Politaví, org. 152
o 14.400 Kč. Současně s tím se ve výdajích upravuje paragraf 3639, položka 6121 stavby na
částku 12.216.900 Kč.
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 se po schválení ZO stává rozpočtem obce na rok 2018.
(5.2) střednědobý výhled rozpočtu Obce Vážany nad Litavou, dle výše uvedených částek
na roky 2019–2022, kdy tento bude vyvěšen na
úřední desce, do doby schválení dalšího výhledu rozpočtu obce.
(5.3) rozpočet sociálního fondu na r. 2018.
(6.) zprávu o provedené inventarizaci majetku
k 31. 12. 2017, s ohledem na prohlášení inventarizační komise, ve složení Mgr. Anna Pišová,
Ing. Jaroslav Řezáč a pan Karel Škraňka, spolu
s pracovníkem hmotně odpovědným za inventarizovaný majetek, paní Hanou Urbanovou
a panem Oldřichem Slezákem odpovědným
pracovníkem za sklad, že inventarizace byla
provedena v souladu s ustanovením zákona
č.563/1991 Sb. o účetnictví a podle vyhlášky
č. 372/2015 Sb., o inventarizaci majetku a zá-
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vazků a plánem, k provedení inventarizace,
schváleného ZO Vážany nad Litavou dne 15.
11. 2017.
(9.) dodavatele IS k RD Vážany nad Litavou,
kterým je firma SWIETELSKY stavební s.r.o.
IČ: 48035599, adresa Jahodová 60, 620 00 Brno.
(10.2) podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, č.: 1030041668/002 stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad
Lit. kabel NN Hromek“ kabel NN od společnosti
E.ON, na pozemcích obce parc. č.: 638/12,
638/82, 638/83.
(10.3) podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, č.: 1030039153/002stavbu realizovanou pod názvem „Vážany nad
Lit. kabel NN DOSMILL 2x“ kabel NN od společnosti E.ON, na pozemku obce parc. č.:
638/12.
(10.4) neuplatnění předkupního práva při převodu poloviny nemovitosti paní B. panu S.
(12.1) vyvěšení záměru na prodej části pozemku 1033/1.
(12.2) zpevnění polní cesty vedoucí za zahradami na parc. č. 2132, a zařazení této investice
do plánu prací v r. 2018.
(13. 2) mimořádný členský příspěvek pro DSO
ŽlaP, ve výši 14.320 Kč na zajištění procesu
GDPR, na rok 2018.
(13.3) vyhlášení konkurzního řízení pro obsazení pozice ředitelky MŠ Vážany nad Litavou.
(13. 5) že se obec bude finančně podílet na obnově dolního poldru a jeho okolí.
ZO neschvaluje:
(13. 1) připojení naší obce dne 10. 3. 2018 k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
ZO bere na vědomí:
(7.) jednotlivé zprávy předsedů výborů a ukládá
předsedům výborů vedení evidence případů
a výsledků kontrol v obdržené archivační
složce.
(11.) případné vypracování a podpisy plánovacích smluv se stavebníky, pokud tyto budou
nutným prostředkem pro další jednání na stavebním úřadě.
(13.4) a pověřuje starostu obce vypracováním
návrhu smlouvy a zajištěním odhadu nemovitosti „Sokolovny“ kvalifikovaným odhadcem,
kdy další jednání v uvedené věci bude pokračovat po valné hromadě vlastníka nemovitosti,
TJ Vážany nad Litavou, z.s.
(13.6) probíhající proces reklamace mobilního
signálu v naší obci a ponechává na starostovi
další kroky.
ZO pověřuje:
(8.) starostu obce Ing. Václava Matyáše k jednání s pořizovatelem územního plánu a bere
na vědomí, dle sdělení SPÚ Vyškov, opětovné
zapracování dokumentace plánu společných
zařízení komplexních pozemkových úprav
do územního plánu obce Vážany nad Litavou.
(10.1) starostu obce Ing. Václava Matyáše k podpisu smlouvy na vybudování IS k RD Vážany
nad Litavou č. S18-033-0113, mezi Obcí Vážany
nad Litavou, IČ: 00368725, Vážany nad Litavou
125 a vítězem výběrového řízení, tj. společností
SWIETELSKY stavební s.r.o., adresa Jahodová
60, 620 00 Brno., IČ: 48035599. 왘
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce
Vážany nad Litavou, č. 24/2018 ze dne
21. 2. 2018
ZO schvaluje:
(5.) Zastupitelstvo obce Vážany nad Litavou,
příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
za použití § 47 odst. 5 stavebního zákona,
schvaluje Zadání územního plánu Vážany nad
Litavou.
(6.) sídlo Společenského centra Vážany nad Litavou, na adrese Obecního úřadu Vážany nad
Litavou, a to Vážany nad Litavou 125.
ZO bere na vědomí:
(4.) nutnost realizovaného setkání se stavebníky, které je zejména zacíleno na shodu při
budování IS k RD a výstavbám RD.
(7.) havarijní stav odpadů na sociálce a nutnost
vybudovat novou kanalizační přípojku.

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce
Vážany nad Litavou, č. 25/2018 ze dne
18. 4. 2018
ZO schvaluje:
(4.) rozpočtové opatření č. 1 ze dne 31. 3. 2018,
kde se celkový rozpočet obce zvyšuje v příjmech a ve výdajích o 292.700 Kč. Rozdíl v kontrolním odpočtu mezi příjmy a výdaji činí 0 Kč.
(5.1) zprávu o provedené inventarizaci MŠ k 31.
12. 2017, s ohledem na prohlášení inventarizační komise, ve složení K. Š., S. B., M. K. a M.
H., že inventarizace byla provedena v souladu

s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a s plánem, k provedení
inventarizace, schváleného ZO Vážany nad Litavou, dne 15. 11. 2017.
(5.2) účetní závěrku příspěvkové organizace
MŠ k datu 31. 12. 2017, s ohledem na její provedení dle § 4 odst. 8, písm. W, zákona
č. 563/91 Sb. o účetnictví a dle § 99 odst. 2 a §
102 odst. 4 zákona č. 128/2000 o obcích ve
znění pozdějších předpisů v plném rozsahu.
(6.) účetní závěrku obce Vážany nad Litavou,
za r. 2017, v plném rozsahu.
(7.) Toto projednání se uzavírá vyjádřením dle
par. 17 odst. 7 zák. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění platných předpisů
takto: ZO schvaluje závěrečný účet obce a souhlasí s celoročním hospodařením obce za
r. 2017, a to s výhradou, kdy přijímá opatření
k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze
zprávy přezkumu hospodaření za rok 2017.
(8.1) pronájem váhy firmě Bergwiese, s.r.o., Sadová 254/9, 664 48 Moravany, IČ: 27551555 za
cenu 3.600 Kč/rok.
(8.2) odložení prodeje části pozemku parc.
č. 1033/1.
(9.1) podpis smlouvy o připojení k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
č. 12362774 mezi Obcí Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou 125, IČ: 00368725 a provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce,
a.s.
(9.2) podpis smlouvy o zřízení věcného břemene, č.: 1030041769/001 – stavbu realizova-

nou pod názvem „Vážany nad Lit. kabel NN
Hložek“ kabel NN od společnosti E.ON, na pozemcích obce parc. č.: 142, 1781.
(10.2) úhradu opravy podlahy v objektu sokolovny a uzavření smlouvy s předkupním právem mezi Obcí Vážany nad Litavou a TJ Vážany
nad Litavou, z.s. na zakoupení výše uvedené
budovy za symbolickou částku.
(10.3) na základě výběrového řízení dodavatele: L. H., na zakázku oprava střechy a zateplení půdy Dolní hospody za cenu
1.003.947,80 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
(10.4) na základě výběrového řízení dodavatele
ÚPO: Studio Region, Zelná 104/13, 619 00,
Brno, IČO: 68090731, na zakázku vypracování
nového Územního plánu obce Vážany nad Litavou.
(10.5) částku za vícenáklady na dodávce IS k RD
ve Vážanech n. Lit. ve výši 211.450,44 Kč bez
DPH a pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 k SOD č. S18-033-0113.
ZO bere na vědomí:
(11.) jednotlivé zprávy předsedů výborů
a ukládá předsedům výborů vedení evidence
případů v obdržené archivační složce. Zpráva
finančního výboru, ze dne 17. 3. 2018, se stává
nedílnou součástí tohoto zápisu 25. ZZO.
ZO zplnomocňuje:
(10.1) starostu Ing. Václava Matyáše k účasti
na valné hromadě Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. dne 25. 5. 2018.

Bilance činnosti kontrolního výboru ve volebním období 2014–2018
Kontrolní výbor jako iniciativní a kontrolní
orgán zastupitelstva obce provádí kontrolní činnost, přičemž plán jeho činnosti nebývá předem podrobně sestavován a termíny jednání
jsou stanoveny vždy operativně. Kontrolní výbor ve tříčlenném složení Mgr. Anna Pišová
(předseda), Ing. Jaroslav Řezáč a Ing. Arch. Zuzana Menšíková (oba členové výboru) prováděl
průběžně kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce, kontrolu dodržování právních předpisů obecním úřadem a ostatními výbory a dále
se zabýval dalšími úkoly, kterými byl pověřen
zastupitelstvem obce.
V jednotlivých zápisech z kontrol vždy byly
vyvozeny závěry a stanoviska z kontroly a navrhnuta zastupitelstvu opatření ke zlepšení činnosti zastupitelstva obce.
Mimořádnou pozornost věnoval kontrolní
výbor podkladům ke smluvním vztahům (nájemním smlouvám, kupním smlouvám atd.)
a také provádění každoroční inventarizace
obecního majetku a skladu. Výbor se také zabýval procesy zadávání veřejných zakázek
s tím, že šlo pouze o činnost monitorovací.
Prostřednictvím kteréhokoliv člena kontrolního výboru je možné předložit k projednání
návrhy občanů obce, této možnosti bylo ve
třech případech občany využito a tyto podněty
byly vždy řádně projednány.
Kontrolní výbor inicioval v uvedeném období
na popud rodičů dětí ve zdejší mateřské škole
návrh na prodloužení provozní doby školky
a zajištění prázdninového provozu školky.
V obou návrzích vyšla ředitelka zdejší mateřské
školy rodičům vstříc a provozní doba školky

byla prodloužena a také byl zajištěn provoz
o letních prázdninách prvních 14 dní v červenci.
Tuto skutečnost rodiče velmi ocenili.
V rámci své činnosti za současné volební období předložil kontrolní výbor zastupitelstvu
obce mimo jiné následující návrhy:
- doporučil vytvořit aktuální verzi směrnice
k veřejným zakázkám malého rozsahu (jednoznačně bylo nutné specifikovat podmínky
a zásady, kterými se u takovýchto zakázek
obec řídí),
- doporučil vydat směrnici k příležitostnému
zapůjčování obecní techniky (evidence výpůjček a následné namátkové kontroly uložení
obecních strojů a nářadí ve skladu),
- doporučil zavést evidenci a vykazování jízd
služebními motorovými vozidly obce a evidenci spotřeby pohonných hmot. Kontrolní

výbor se v této oblasti zabýval několikrát prověřením knih jízd všech služebních motorových vozidel obce včetně prověření zajištění
a fungování činnosti autoprovozu. Směrnicí
došlo k jasnému vymezení kompetencí a odpovědností jednotlivých pracovníků obce,
konkrétních postupů, podrobnějším popisům
kontroly jízd, evidenci spotřeby pohonných
hmot.
Svoji práci členové výboru vykonávali
naplno, dle svých pravomocí, kompetencí
a zcela zodpovědně.
Celkově bych tímto na závěr jakožto předseda kontrolního výboru chtěla poděkovat všem
členům výboru za jejich snahu a odvedenou
práci v uvedeném období.
Mgr. Anna Pišová
předsedkyně kontrolního výboru

Výbor pro bezpečnost a pořádek
Výbor pro bezpečnost a pořádek neřešil
v uplynulém období žádné závažné jednání,
které by narušovalo občanské soužití, či poškozování majetku tak závažným jednáním,
že by musela být věc oznámena na policii či
správní orgán. To ovšem neznamená, že
v obci nedošlo k přestupku či trestné činnosti.
Výbor pro bezpečnost a pořádek pomohl
vyřešit několik drobných sporů, které se podařilo díky rozumnému přístupu dotčených
stran dořešit bez dalších jednání. Dále výbor
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upozorňoval na špatné dopravní značky, které
neodpovídaly stanoveným přepisům. Výbor
řešil i vegetaci, která dopravní značky překrývala nebo znemožňovala výhled na pozemní
komunikaci. Ve všech případech byla sjednána ze strany Obce náprava.
Členové výboru jsou pan David Halamka
a pan K. Zborovský. Výbor se schází na pravidelných schůzích, kdy se řeší poznatky jak
členů, tak občanů.
Petr Smejsík, předseda výboru
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Zpráva výboru pro kulturu a školství ve Vážanech n. L.
Výbor pracuje ve složení: Ludmila Pilátová,
DiS. – předsedkyně; BcA. Alena Stříbrná, DiS.
a Pavel Nezhyba – členové (do roku 2017 byla
členka výboru Hana Paseková, která na vlastní
žádost činnost ve výboru ukončila a na její
místo nastoupila A. Stříbrná).
Náš výbor si vzal za cíl vytvářet rovnováhu
mezi moderním rozvojem a zachováváním historického dědictví, integrovat nové bez ničení
starého a podporovat všestranný kulturní a společenský život v naší obci.
Naší snahou je rozvíjet aktivity probíhající
v obci především ve volném čase, který mají
naši občané k dispozici a to v oblastech
vzdělávání, kultury, cestovního ruchu, různorodých informací a sportovních aktivit.
Aktivit, které podporují fyzické a psychické
zdraví člověka, je v naší obci nabízeno
mnoho. Podíl na kulturním a společenském
životě mají všechny organizace, které ve Vážanech nad Litavou působí. Někteří občané
jsou členy i několika organizací nebo spolků.
Již několik let jsou k dispozici webové
stránky obce, kde mají občané možnost získat informace o pořádaných akcích „pozvánky“ nebo následně ve fotogalerii zjistit,
jak akce proběhla. Jsou tam umístěny nejen
fotografie, ale i krátké články, abychom
i v budoucnosti, pokud se do jednotlivých
galerií podíváme, věděli, kdo akci pořádal,
kolik bylo zúčastněných nebo případně
i jaké bylo počasí.
Většinu akcí, které byly v obci pořádány navštěvují nejen naši občané, ale také občané z jiných obcí v okolí nebo i vážanští rodáci, kteří
se sem tímto způsobem vrací.
Doba je rychlá a plná nových věcí, a proto je
třeba se dívat nejen do budoucnosti, ale i do
minulých let, protože se říká, že „obec bez minulosti je jako člověk, který ztratil paměť“.
Jen pro oživení paměti, dole uvádím akce, které
se v naší obci za poslední čtyři roky konaly.
Jsou zde uvedeny akce tradiční, pořádané
vícekrát (takže asi už příště budou v akcích tradičních), dále akce obnovené nebo nově zavedené. Další skupinou jsou akce, které jsou nazvány jako netradiční nebo ojedinělé.
A poslední jsou akce obecní knihovny.
Akce rozhodně nejsou seřazeny podle důležitosti, protože u každého z nás je důležitost jiná.
Pokud se na stránky podíváme, zjistíme, že
v roce 2015 je uvedeno 58 příspěvků, v roce
2016 je to už 77 příspěvků a v roce 2017 je příspěvků již 83. Za r. 2018 je na stránkách obce
aktuálně 38 příspěvků, takže bylo, je a bude
z čeho vybírat. Zajímavé je i to, že obec překračuje rámec své působnosti a zařazuje do svých
aktivit i akce z působnosti DSO ŽlaP nebo města
Slavkova u Brna.
O kulturním dění v naší obci jste se několikrát mohli dočíst i v denním tisku například
o akci „ochutnávky čajů“, nebo o „ zřízení knihovny na autobusové zastávce“, také o „snídani
na zámečku“ a naposledy o to byla zmínka
o akci „Noc s Andersenem“.

Tradiční akce ve Vážanech nad Litavou:
• Bartolomějské hody
• Košt slivovice
• Ostatky
• Jarmark a výstavy chovatelů

• Vzpomínková akce k ukončení II. světové války
• Turnaje v karetních hrách, šachu, stolním tenisu
• Tříkrálové sbírky
• Vítání občánků do života
• Pasování předškoláků
• Rozsvěcení vánočního stromku s ohňostrojem
• Hony, brigády myslivců
• Pravidelné výroční schůze jednotlivých organizací
• Rybářské závody
• Lampionový průvod
• Dětský den
• Vánoční koncerty

Akce pořádané vícekrát:
• Letní noci s doprovodným programem
• Vynášení Moreny
• Rybářské závody
• Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů
• Pouštění draků za poldrem
• Dětský karneval
• Vánoční čočková polévka
• Čarodějnice
• Různé „výšlapy“
• Divadelní představení

Obnovené nebo nově zavedené:
• Setkávání organizací a spolků se starostou ke
konci roku
• Vozatajské hry
• Komentované prohlídky obce, vždy s doprovodnou akcí
• Zájezdy (Kroměříž, Věžky, Pálava, Vánoční
Brno)
• Obecní ples
• Pravidelné tvoření v knihovně
• Zájezdy do termálních lázní
• Vánoční koncerty v kostele
• Ukliďme Česko

Netradiční a ojedinělé akce v obci:
• Setkání bývalých starostů působících v obci
• 120. výročí hasičů
• Prodejní výstava zahrádkářů
• Ochutnávky čajů, kávy
• Stanování rodičů a dětí
• Snídaně na zámečku
• Beseda s Městskou policií Slavkov u Brna
• Den pro princezny
• Dětský Silvestr
• Česko zpívá koledy
• Slavkovská iniciativa smíření 2016
• Vyhodnocení Cykloakce ŽlaP 2017
• Setkání s vážanským rodákem 2018
• Setkání vážanských žáků a učitelek 2018
• Přívesnický tábor – „Týden v knihovně“
• Svatý Hubert – mše
• Svěcení motorek

Akce pořádané v knihovně:
• od 18. 2. 2015 – Tvoření pro děti i dospělé
• Trénink paměti
• Tři večery v knihovně – „Kniha pokaždé jinak“
• Besedy v knihovně (Nepál, První pomoc,
Ovocné stromy, Vinná réva)
• Spolupráce s knihovnou v Hostěrádkách-Rešově a Slavkov
• Spolupráce se seniory v Rousínově
• Noc s Andersenem
• Pořádané malé výstavy (ukázky z Tvorby dospělých a dětí, výstava PF aj.)
• PC kurzy
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Výbor pro kulturu a školství se schází
v obecní knihovně a s knihovnou i úzce spolupracuje. Knihovna se nachází v I. patře budovy
MŠ a její prostory jsou neustále zlepšovány.
Byla provedena vyměněna okna, instalován
ohřívač na teplou vodu a realizováno nové čalounění na židlích a v dětském koutku. Knihovna je vybavena počítačem a tiskárnou s kopírkou. Obecní úřad přispívá na materiál pro
výtvarné tvoření.
Z důvodu, že zde byl vytvořen dětský koutek
s kobercem, prosíme návštěvníky knihovny,
aby používali na obuv návleky.
V dalším období se chceme zapojit do oslav
100. výročí vzniku Československa. V měsíci
říjnu se zapojíme do akcí k týdnu knihoven.
Dále budeme pořádat besedy a výstavky na
různá zajímavá témata. Chceme pořádat více
akcí pro seniory a vozíčkáře.
Co se nám v uplynulém období dařilo?
Zapojení „dobrovolníků“ do našich akcí, spolupráce s knihovnami v Hostěrádkách-Rešově
a ve Slavkově, spolupráce se seniory v Rousínově, pořádání netradičních akcí, pomoc všem,
kteří o naši pomoc požádali. Využívat knihovnu jako kulturní a společenské centrum.
Také se nám dařilo těšit se ze všeho, co jsme
dělali.
Co se nám zatím nedaří?
Vymyslet a uspořádat více akcí pro seniory.
Spolupracovat s ostatními organizacemi tak,
abychom se navzájem v pořádaných akcích více
podporovali.
Za co děkujeme
Za podporu a pomoc pracovníkům OÚ, MŠ,
Sleťákům, TJ, Hasičům, ČSSCH a všem, kteří
nám v minulém období pomáhali v rozšiřování
nabízených akcí.
Závěrem chceme říci, že práce našeho výboru je velmi zajímavá a různorodá, proto nás
baví a rádi se jí věnujeme. Rádi vyslechneme
názory věkově starších občanů, u kterých převládá zkušenost a znalost historie. U mladších
zase převládá ochota zkusit něco nového a přirozená schopnost se pro věci nadchnout.
A protože se stále něco nového děje, věříme,
že letošní rok bude na nové a zajímavé kulturní,
společenské i sportovní akce zase o něco bohatší
a spokojených účastníků bude zase o něco víc.
Z podkladů zpracovala: L. Pilátová

Finanční výbor
Finační výbor ve složení Karel Škraňka,
Ing. Eva Dudová, Iveta Střížová provedl
v tomto volebním období 7 kontrol hospodaření obce s finačními prostředky. Při kontrolách finančních výkazů, výpisů z bankovních účtů, faktur a pokladních dokladů
nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky,
drobné nedostaky byly následně odstraněny.
Karel Škraňka
předseda finančního výboru
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Výbor pro životní prostředí informuje občany
Výbor pro životní prostředí byl ustanoven
a schválen dne 7. 11. 2014 jako poradní orgán
Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou. Složení
výboru: Ing. Jaroslav Řezáč, předseda, Viktor
Zachoval a Miroslav Žampach členové výboru.
Za své období se výbor zabýval především
těmito úkoly:
a) Vznik černé skládky – dřevo, papír, textil
a jeho pálení,
b) Odpadové hospodářství – zejména tříděním
a umístění kontejnerů na tříděný odpad, nepořádku okolo kontejnerů a možnosti posílení o další kontejnery,
c) Předložení návrhů dvou obecně závazných
vyhlášek a to na regulaci hluku a klidu v obci
a regulaci spalování bioodpadu,
d) Povolování kácení stromů a jejich náhradní
výsadbu,
e) Veřejnými vyhlášky Ministerstva zemědělství
ČR,
f) Nařízeními hejtmana JMK,
g) Podpora výsadby nových stromů,
h) Akce Uklidíme Česko.
Výbor pro životní prostředí obdržel a nachystal celkem 21 rozhodnutí o povolení kácení
stromů a uložení náhradní výsadby dle zákona

číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
ve znění pozdějších předpisů. Celkem bylo povoleno odstranit 68 stromů a uloženo provést
náhradní výsadbu celkem 136 stromů.
V odpadovém hospodářství se podařilo zajistit rozšíření sběrných hnízd pro separaci odpadu. V obci jsou dvě sběrná místa a to za pomníkem a u dolní hospody, kde došlo k posílení
kontejneru na třídění plastů a zlepšil se i pořádek okolo kontejnerů. Po obci jsou rozmístěny
popelnice na bioodpad. V některých lokalitách
jsou přeplněné. Do popelnic na bioodpad rozhodně nepatří plasty, papír, kalíšky od svíček
apod. K tomu jsou určeny jiné popelnice. Bohužel zejména u hřbitova se nedaří, aby občané
tyto věci neházely do biopopelnice.
Podle dostupných informací (leták o separaci
odpadu) v roce 2017 každý občan ČR vytřídil
20,7 kg papíru, 13,7 kg plastů a nápojových
kartonů, 12,6 kg skla, tj. celkem 47 kg odpadu,
který neskončí v popelnicích, ale na recyklačních linkách. Za to všem občanům, kteří takto
třídí, patří poděkování.
Již třetím rokem se člen výboru, pan Viktor
Zachoval, účastnil celostátní akce „Ukliďme
Česko“. Při úklidu je zajímavé kde všude se
může najít odpad, který někteří občané místo
do popelnic vyhodí do přírody a tím znečišťují

tuto přírodu, která slouží všem. Nejvíce odpadu
bylo uklizeno v roce 2016, kdy byl prolezen
doslova každý keř a kdy někdo dokonce vysypal i kontejner s odpadem do keřů místo aby
jej odvezl do sběrného dvora, kde občané za
to nic neplatí. V dalších letech už toho odpadu
nebylo tolik, i když odpadu bylo víc než dost.
Kdyby však nebyl v přírodě odhozen žádný
odpad, bylo by to určitě lepší. Takže uvidíme
v příštím roce. A ještě jedna zajímavost – při
úklidu se v jednom roce našel dopis, který byl
připevněn na balónku a byl vypuštěn v Německu.
Jak to tak vypadá, tak rok 2018 bude pravděpodobně rokem méně bohatým na deštivé
srážky. Letošní začínající sucho se v mnohém
podepíše na vegetaci v přírodě. Doufám a pevně
věřím, že nějaké srážky přijdou. Pokud trvající
sucho bude trvat i nadále prosím všechny občany, aby nerozdělávali oheň v přírodě a předešli tak k možnosti požáru, který by měl za následek škody v přírodě a krajině.
Závěrem děkuji za úzkou spolupráci celému
výboru, za jejich podměty a názory při řešení
situací v oblasti ochrany přírody a krajiny
v tomto období.
Ing. Jaroslav Řezáč
předseda výboru pro ŽP

Kulturní, společenské a sportovní akce ve Vážanech n. L.
LEDEN 2018
1. 1.
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA (pořádá
ŘK farnost)
14. 1. SETKÁNÍ S VÁŽANSKÝM RODÁKEM
(Obec - výbor KŠ)
27. 1. SETKÁNÍ ŽÁKŮ A UČITELEK VÁŽANSKÉ ŠKOLY roč. nar. 1950-1956 (Obec –
výbor KŠ)
ÚNOR 2018
4. 2.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES (Obec – výbor KŠ)
9. 2.
OBECNÍ PLES S ORIGINÁLNÍM DOPROVODNÝM PROGRAMEM A TOMBOLOU (Obec)
11. 2. CHOVATELSKÁ VÝSTAVA A JARMARK
(ČSCH)
14. 2. VEČERNÍ ČTENÍ V KNIHOVNĚ PRO
DOSPĚLÉ – Valentýn (Obec – výbor KŠ)
17. 2. OSTATKY – PRŮVOD MASEK (Sleťáci)
18. 2. CHOVATELSKÁ VÝSTAVA – PRODEJNÍ
TRHY DROBNÉHO ZVÍŘECTVA (ČSCH)
25. 2. CHOVATELSKÁ VÝSTAVA – PRODEJNÍ
TRHY DROBNÉHO ZVÍŘECTVA (ČSCH)
BŘEZEN 2018
6. 3.
PŘEDNÁŠKA – PĚSTOVÁNÍ VINNÉ
RÉVY(výbor KŠ)
8. 3.
ZAHÁJENÍ PC KURZŮ
9. 3.
PŘEDNÁŠKA – BANÁT (výbor KŠ)
10. 3. KOŠT SLIVOVICE – 17. ROČNÍK (ČZS)
23. 3. NOC S ANDERSENEM (výbor KŠ)

DUBEN 2018
7. 4.
UKLIĎME ČESKO (Obec za účasti
spolků a organizací v obci)
15. 4. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - DÁMSKÝ
KREJČÍ (Sleťáci)
21. 4. OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM
SPORTU (SDH)
25. 4. TICHÁ VZPOMÍNKOVÁ AKCE K OSVOBOZENÍ OBCE Vážany n. Lit. (Obec)
26. 4. KLOBOUKOVÉ VÍTÁNÍ JARA (výbor
KŠ)
28. 4. MOTO ŽEHNÁNÍ (Obec a ŘK farnost)
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC (Sleťáci)
KVĚTEN 2018
12. 5. JARNÍ VÝŠLAP NA JALOVÝ DVŮR (Výbor KŠ a děti z tvoření)
26. 5. SOUTĚŽ DRUŽSTEV VE VAŘENÍ KOTLÍKOVÝCH GULÁŠŮ (SDH)
ČERVEN 2018
17. 6. VŠESOKOLSKÝ SLET – UKÁZKY SKLADEB (Sleťáci)
24. 6. VELKÝ DĚTSKÝ DEN S ANIMAČNÍM
PROGRAMEM A ATRAKCEMI (Obec,
TJ, Sleťáci a SDH)
29. 6. HASIČSKÁ SOUTĚŽ (SDH)
ČERVENEC 2018
16.–20. PŘÍVESNICKÝ TÁBOR (Výbor KŠ
a Obec)
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7. 7.

28. 7.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ (Vážanští
sportovci a Obec)
LETNÍ NOC (Sleťáci)
FOTBALOVÝ TURNAJ (TJ)

SRPEN 2018
25. a 26. 8. BARTOLOMĚJSKÉ HODY S DOPROVODNÝM 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,
PŘÍCHOD 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.
BARTOLOMĚJE (Obec a ŘK farnost)
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Budování v obci v roce 2018
- obnova zeleně – výsadba
ovocných stromů (ca 100
ks) a okrasných stromů
(ca 50 ks),
- a další budoucí plánované akce…
Z uvedeného je evidentní, že ne všechno je
zvládnutelné pouze pracovníky obecní pracovní
skupiny, kteří se zapojují
zejména do údržby a do
očisty obce a jejího majetku.

V letošním roce jste vážení občané jistě zaznamenali zvýšenou iniciativu obce při budování,
opravách a rekonstrukcích obecního majetku.
Tento trend navazuje na r. 2017 a pokračuje dle
původně nastaveného plánu.

Přehled činnosti pracovní skupiny za posledního půl roku:
- úklidy odpadkových košů, zastávek a u všech
kontejnerů v obci,
- úklidy na hřbitově a na všech hřištích v majetku obce,

Zaměřujeme se zejména na:
- dobudování IS pro výstavbu RD,
- vybudování přístupového chodníku okolo garáží k lokalitě za hřbitovem,
- terénní úpravy vedle garáží u lokality za hřbitovem,
- vybudování zpevněné polní cesty v lokalitě
za hřbitovem,
- vybudování polní cesty, navazující na uličku
u RD manž. Cenkových, za zahradami ke Střížovému,
- oprava účelové komunikace u Litavy,
- oprava povrchu u garáží u Litavy,
- dobudování místní komunikace u RD pí
Vlčkové,
- zpevnění plochy před RD manž. Bajerových
- doplnění a rozšíření vedení VO v obci (za MŠ,
u workoutového hřiště, v areálu býv. ZD),
- osazení nového bezdrátového místního rozhlasu v celé obci,
- vybudování parkoviště za RD manž. Dudových,
- vybudování odstavného plochy v ulici mezi
RD p. Vitoula a manž. Řihákových,
- terénní úpravy za garážemi v obci – zásypy
a osázení okrasnými keři a stromy,
- vybudování hřbitovní zdi u urnového hájku,
- opravu budovy sociálky – celkem bude vybudováno 7 samostatných jednotek,
- vybudování nového kanálu u sociálky,
- opravy na budově dolní hospody – zateplení
stropu sálu a výměna střešní krytiny na budově,
- vybudování odpočinkové zóny u workoutového a fotbalového hřiště, vč. účelové výsadby
stromů,
- oprava dvora na hasičce,
- obnova propustku na polní cestě,
- terénní úpravy pro vznik Bike Park II., určeno
pro místní děti a mládež u polního mlatu,
- oprava obchodu – výměna dveří, zateplení
a nová fasáda, úprava prostoru před obchodem,
- oprava sokolovny,
- chodníky – v obci na ulici k ČOV, před obchodem, v Pekařové uličce,
- opravy mnoha poškozených částí místních komunikací v obci,
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- úklidy zastávek, vč. jejich důkladného zametení vně i uvnitř,
- odvozy velkoobjemového odpadu,
- stavební a úklidové práce na sociálce,
- posezonní prohlídky strojů a nářadí,
- zimní pohotovost,
- příprava Vážanského jarmarku,
- zapravení oken a parapetů v MŠ,
- kácení stromů, úklid dřeva po výškovém kácení,
- úklidy na sběrném dvoře,
- vydláždění plochy na dvoře OÚ,
- sečení trávy,
- zalévání stromů a další činnosti dle aktuální
potřeby...
Děkujeme všem občanům za trpělivost, kterou se je nutno obrnit při opravách a budování
na obce, kdy vznikají určitá omezení provozu
a dočasný stavební „nepořádek“, který je však
vždy následně uváděn do pořádku a estetického
stavu.
Ing. Václav Matyáš, starosta obce
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Společenská kronika
Narození (2017)
5. 11.
14. 11.
19. 12.

Adam Reichl
Michael Sebeš
Adéla Kubová

Božena Sigmundová (ve věku 88 let)
Oldřich Hložek (ve věku 82 let)
Oldřich Slezák (ve věku 89 let)

Únor
70 let

Jiří Hoffman

2018
9. 1.

Jubilea (2018)
Ludmila Chalupová
Marie Spáčilová
Jiří Svoboda
Josef Hrabovský
František Audy

Tobiáš Kocman

Úmrtí (2017)
25. 12.
27. 12.

Jiří Hložek (ve věku 69 let)
Jan Gottwald (ve věku 61 let)
Marie Kosíková (ve věku 89 let)

Leden
80 let
75 let
80 let
90 let
85 let

2018
5. 5.

25. 1.
10. 3.
25. 4.

Březen
89 let
Helena Oujezdská
85 let
Josefka Matyášová
87 let
Marie Kleková
Duben
75 let
75 let
86 let

Leoš Brumla
Miroslav Čermák
Radmila Loubalová

Květen
70 let
Marie Kamarádová
90 let
Marie Babušíková

Co nového v naší školce aneb od zimy do léta
Spolupráci s rodiči a příbuznými dětí považujeme v naší MŠ za velmi důležitou a tak již
k tradičné, společné „Mikulášské nadílce“ ve
vesnici, jsme letos poprvé připravili a zorganizovali „Adventní dílničku“ – tvoření a posezení
u vánočního stromečku. Společně s rodiči, prarodiči a sourozenci si děti vyrobily krásné svícínky, přáníčka a různé vánoční ozdůbky.
Atmosféru dotvářela vůně vánočního čaje a zpívání koled. Tato zdařilá akce se v budoucnu
určitě stane tradicí.
Letos jsme se poprvé taky účastnili celostátní
akce Česko zpívá koledy. U stromečku na návsi
se nás sešlo bezmála 60 zpěváků. Za doprovodu
elektronických kláves paní Veroniky Nezhybové, jsme si zazpívali 5 vybraných koled, které
se zpívaly v celé republice. Přišel nás podpořit
i pan starosta a zastupitelé obce, kteří v ten večer měli zasedání. Nálada byla výborná, a kdo
chtěl, mohl se občerstvit teplým čajem.
I letos jsme navštívili kostelík ve Vážanech,
který je na Vánoce vždy krásně nazdoben. Zazpívali jsme si koledy za doprovodu varhan
paní Veroniky Nezhybové. Děkujeme panu
Janu Kunderovi st. za milé přijetí, a panu Petru
Hofírkovi za přípravu Betlému. I letos nám Ježíšek nadělil ve školce pod stromeček spoustu
dárků. Ale to pravé nadělování od Ježíška nás
ještě jen čeká doma...
Leden
Po vánočních svátcích a prázdninách jsme
se v novém roce opět setkali v naší školce.
Pochlubili jsme se co nám Ježíšek nadělil a jak
jsme si to všechno doma užili. Na svátek Tří
králů jsme si vyrobili koruny a se zpěvem jsme
koledovali po vesnici. V lednu jsme si taky povídali o lidském těle – pojmenovávali jsme
části obličeje i těla, obkreslovali jsme kamarády, čímž vznikly kresby v životní velikosti.
V pracovních sešitech jsme vystřihovali, nalepovali, dokreslovali. Seznámili jsme se s vnitřními orgány, kde je máme a k čemu slouží,
prohlíželi jsme si kostru a z vatových tyčinek
ji pak sestavili. Vyprávěli jsme si, jak je důležité chránit si zdraví. Povídali jsme si o nemocech a nakreslili jsme si, jak si představujeme
bacily.
Taky nám konečně napadl sníh a tak jsme si
jej užívali na kopečku za zahradou. Naučili
jsme se nové říkanky a písničky o zimě.

V odpoledních hodinách proběhla ukázková hodina „Tanečků“ z kroužku paní Šárky
Ningerové. Tento kroužek je velmi populární
a oblíbený. Děti předvedly velmi pěkné vystoupení, které rodiče odměnili dlouhým potleskem.
Únor
V únoru jsme si přiblížili tradice „Ostatků“.
Vyrobili jsme si čepice, masky, vůz, basu, naučili jsme se nové písničky a říkanky. Jelikož
v plánovaný den, kdy jsme chtěli vyjít v průvodu po vesnici, nás zaskočilo počasí s neplánovanou bohatou, sněhovou nadílkou – jsme
si Ostatky a pochovávaní basy udělali ve
školce. V únoru se v jihokorejském Soulu konaly zimní olympijské hry, které jsme pečlivě
sledovali a prožívali. Poznali jsme spoustu
zimních sportů a taky některé sportovce. Vyráběli jsme medaile a taky olympijské kruhy.
Ale nejvíce ze všeho jsme drželi palce naši Ester Ledecké, která vyhrála dvě zlaté medaile
v lyžování. My jsme si Ester dokonce „vyrobili“. Taky jsme se naučili olympijskou písničku.
Pak jsme si ještě vykládali o povoláních, jakou práci mají dospěláci, co dělají, ale taky čím
budeme, až vyrosteme.
Březen
V březnu jsme se připravovali a těšili na návštěvu knihovny. Poslouchali i vyprávěli jsme si
pohádky, kreslili pohádkové postavy, a vyrobili
si „Večerníkovu čepičku“. V knihovně jsme si
povídali, jak si můžeme knížky vypůjčit. Zazpívali jsme si písničku, jak se máme ke knížkám chovat, aby dlouho vydrželi hezké. Berušky a Motýlci zahráli Kuřátkům divadlo
O boudě Budce. Dále se v naší MŠ uskutečnilo
preventivní vyšetření očních vad.
A protože se blíží konec zimy a jaro je tady
„co by dup“ vyrobili jsme si Moranu a pěkně ji
nastrojili. Pak jsme ji za zpěvu vynesli za vesnici
a hodili do Litavy. ,,Snad zima odplave do moře
a už se nevrátí...!“ Nazdobili jsme si zelené větývky a přinesli do vesnice i do školky „Litečko“.
,,Jaro může přijít...!“ Ve školce jsme zasázeli
obilíčko a pustili jsme se do malování kraslic.
Vyrobili jsme zajíčky, kuřátka i slepičky, nazdobili jsme šatnu, i naší třídu a zahráli jsme se
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na „mrskačku.“ Na hřišti jsme hledali vajíčka
od velikonočního zajíčka.
V letošním roce přišel Deník Rovnost s projektem „Moje první předškolní tablo“. Naši
předškoláci se vyfotili a jejich fotografie byla
pak v novinách otištěna, což bude pro ně určitě
hezkou vzpomínkou.
Duben
S příchodem jara je taky pořád více sluníčka,
příroda se probouzí, zelená se travička, kvetou
stromy a kytky, zpívají ptáci… Nastal tedy čas
probudit naše broučky, které jsme na podzim
uspali. Nazdobili jsme si šatnu i třídu a broučkům, beruškám, včelkám a motýlkům jsme zazpívali, zatancovali a tak je probudili. Na opravdové včelky jsme se byli podívat v rozkvetlé
zahradě tety Mirky Hégrové a dozvěděli jsme
se z jejich života spoustu zajímavého.
Z příležitosti „Dne Země“ jsme si povídali
o naší planetě, jak je důležité o ni pečovat, aby
byla taky zdravá a aby se nám na ní dobře žilo,
jak chránit přírodu, jak mít čistý vzduch i vodu.
Absolvovali jsme exkurzi do ČOV ve Vážanech
nad Litavou, kde nám správce pán Raušer vše
ukázal a vysvětlil. Bylo to moc zajímavé a poutavé vyprávění.
Koncem dubna se do MŠ slétli čarodějnice
a čarodějové ze všech koutů vesnice. Přiletěli
na košťatech v hojném počtu. A tak se ve školce
čarovalo, kouzlilo, vařily se lektvary. Pak jsme
na košťatech odletěli do „kouzelnické zahrady“
na konci Vážan, kde jsme si soutěžili v čarodějnických disciplínách a parádně si to užili.
Naši předškoláci se ještě účastní plaveckého
výcviku, kde se naučí správně dýchat do vody,
dělat bubliny a splývat.
Je dokázáno, že předčítání
výrazně stimuluje mozek.
Když dítěti pravidelně
čteme, rozvíjíme tak jeho
znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní zásobu.
V rámci celostátní akce „Česko čte dětem“ realizujeme společně projekt „Babiččino pohádkové čtení“.
Naší čtecí babička je paní Stanislava Halámková – babička od Vojtíška. Čtení babičky je
pro nás vždycky velkým přínosem. Paní Halámková se na čtení pečlivě připravuje a vždy
nás mile překvapí pěknou pohádkou, za což
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jí moc a moc děkujeme. Letos nám přečetla
pohádku O řepě, O pirátech a pokladu, O zlaté
rybce, O pejskovi Dášence, O zvířátkách
z volné přírody, O jaru a velikonočních zvycích, O zvířátkách a kamarádech ze světa lidí.
A to se již teď už těšíme na další...
Divadla, pohádky, hudební vystoupení
Letos jsme zhlédli divadelní představení
O perníkové chaloupce, Televarieté, Písničky
o zvířátkách a pro zvířátka pana Vojkůvky, Rockové řádění, Scénické divadlo, Divadlo Rolnička – O krtečkovi a jeho kamarádech.
V květnu nás ještě čeká návštěva Divadla
Bolka Polívky v Brně. Den dětí oslavíme spo-

lečně s rodiči. Bude to taková oslava rodiny
spojená s hledáním pokladu pohádkovou stezkou a opékáním špekáčků na zahradě. K tomu
všemu bude ještě dopoledne předcházet karneval (mimochodem na zahradě přibily nové
hrací prvky – kolotoč a pružinová houpačka).
Pak nás letos ještě čeká Zmrzlinová párty ve
Slavkově a konečně PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ. A to už je závěr školního roku a „Hurá
na prázdniny!“
Co dodat na závěr? Snad jen to, že v naší
MŠ chceme i nadále využívat týmovou spolupráci k dalším aktivitám a tím obohacovat život
dětí v MŠ.
A ještě bychom chtěli naznačit, že spolupráce

u nás doopravdy funguje a za vstřícnost a pomoc poděkovat jmenovitě Petře Svobodové za
materiál na pracovní výchovu Honzovi Hanušovi za materiál na výtvarnou výchovu Zdeňce
Javůrkové za skvělé sladké mňamky k svátkům,
které nám vždycky s Kájou a Markétkou upeče,
Miroslavu Babušíkovi za táborák na ,,Čarodky“
a Janě Minaříkové za sladkosti na Čarodějnice.
Obrovský dík bude naposledy patřit lektorce
Šárce Ningerové a její taneční skupině-kteří naší
obec Vážany n. Litavou budou reprezentovat
dne 26. 5. na folklórním festivale „Pod Křenovskó májó“.
Za třídu motýlků a berušek
Kolenčíková Milada, učitelka

Vzdělávání v naší MŠ
V dubnu proběhl zápis do prvních tříd. Zápisu se zúčastnilo 12 dětí, v ZŠ Slavkov u Brna,
ZŠ Křenovice a ZŠ Šaratice. A následně na to
v květnu zápis do Mateřské školy ve Vážanech
nad Litavou. Všem uchazečům bylo v jejich žádosti vyhověnu a v příštím školním roce se můžeme opět těšit z naplněné kapacity.
Velký důraz klademe na přípravu předškoláku do základní školy. Děti se vzdělávají v šesti
oblastech:
Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho psychika – rozvoj řeči
Dítě a jeho psychika – rozvoj matematických
představ
Dítě a ten druhý
Dítě a společnost
Dítě a svět
Podporujeme u dětí zájem o učení, rozvíjíme
smyslové vnímání, pozornost, paměť, tvořivost
a zvídavost.

Dítě a jeho tělo
Procvičujeme všechny oblasti důležité pro
rozvoj dítěte a jeho úspěšný nástup do školy.
tj. rozvoj zrakového a sluchového vnímání,
slovní zásobu, pravolevou a prostorovou orientaci, slovní zásobu, jemnou motoriku i smysl
pro rytmus.

Dítě a jeho psychika – rozvoj řeči
Rozvíjíme řečové schopnosti, naslouchání,
vnímání, porozumění, pochopení pojmů, výslovnost, mluvený projev a vyjadřování, dramatické dovednosti.

Dítě a jeho psychika – rozvoj matematických představ
Rozvíjíme matematickou gramotnost, děti se
učí pracovat se základními číselnými a matematickými pojmy i souvislostmi. Procvičují si
zrakové a sluchové vnímání, slovní zásobu, pravolevou a prostorovou orientaci, jemnou motoriku.

Dítě a ten druhý
Vedeme děti k zájmu o přirozenou komunikaci a formování vlastního názoru. Seznamujeme je s pravidly chování k druhým a s nutností respektovat práva ostatních lidí.

Dítě a společnost
Seznamují se s materiálními i duchovními
hodnotami světa. V průběhu školního roku se
zúčastňují různých oslav a kulturních akcí.

Dítě a svět
Získávají povědomí o okolním světě a základy pro utvoření pozitivního vztahu k přírodě. Seznamují se s prostředím, ve kterém
žijí, orientují se v dopravních situacích, pozo-

rují živou i neživou přírodu, počasí, životní
prostředí.
Pro děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou
věku pěti let, je od 1. září 2018 předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do mateřské
školy nedochází, musí ho zákonný zástupce
přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské
škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte
nebo zanedbání péče o povinné předškolní
vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje
na děti s hlubokým mentálním postižením.
V MŠ jsme od letošního školního roku zapojeni do projektu „Vítáme naše nejmladší kamarády“ v rámci „šablon pro MŠ“. Jde o vzdělávání
dětí 2letých. Pro zajištění kvalitních podmínek
pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let bylo
třeba ve škole přijmout opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, psychosociálních, věcných (materiálních) a personálních podmínek, životosprávy včetně stravování,
organizace vzdělávání, obsahu vzdělávání, financování a spolupráce.
Personální posílení mateřské školy chůvou
přineslo mnoho pozitiv. Chůva pomáhá paní
učitelce s péčí o dvouleté děti, a to zejména
v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte. V tomto
projektu budeme i nadále pokračovat i dalším
školním roce.
Stanislava Babušíková, ředitelka MŠ

Školní rok 2017/2018 ve třídě Kuřátek
V letošním školním roce navštěvovalo třídu
nejmladších dětí 6 děvčat a 13 chlapců. Poprvé
byly přijaty i děti dvouleté, a tak paní učitelce
s jejich adaptací pomáhala chůva Hana Fáberová. A všichni to zvládli úspěšně.
V MŠ připravujeme pro děti denní program
plný her, písniček, říkadel, logopedických chvilek, tvořivých činností i jazykových dovedností.
Děti se učí navazovat kamarádské vztahy, upevňují si návyky z domu, učí se přijímat pravidla
ve skupině dětí v MŠ, respektovat druhé a zároveň být respektovány.
Tradiční součástí školního programu, který
navazuje na roční období, bylo letos opět
„Uspávání broučků“, „Mikulášská nadílka s programem na návsi“, Tříkrálová koleda“, Vynášení Morany, Čarodějnický den. Letos jej do-

plnily akce, které měly premiéru – „Tvoření
z dýní“, a „Vánoční dílny“. Děti si s rodiči užili
nejen vyrábění, ale i společné chvíle v MŠ. Další
novinkou našeho programu „Čtení s babičkou“
a „Myslivecké vyprávění“. Velký dík patří paní
Stanislavě Halamkové, která dětem četla 2x do
měsíce pohádky a tatíkovi Davidu Halamkovi,
který dětem poutavým vyprávěním přiblížil přírodu, volně žijící zvířata, práci myslivců.
Náš pobyt v MŠ obohacují i kulturní zážitky,
které sdílíme společně s kamarády z MŠ z Hrušek. V letošním školním roce jsme obdivovali
triky a dovednosti varietních umělců a kouzelníka, také jednotlivá divadelní představení Lakomá myška, Rolničky a Dlouhý Široký a Bystrozraký se nám líbila. Při hudebních pořadech
Dětským srdíčkům, Rockování a Perníkové cha-
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loupce si děti nejen zatančily, zazpívaly, poznávaly melodie z pohádek, ale také si vyzkoušely hrát na netradiční hudební nástroje. Úžasným zážitkem bylo scénické divadlo –
„Tajemství stromů“ – 3D promítání ve stanu
o symbióze živočichů a rostlin v přírodě.
A co nás ještě čeká v květnu a červnu? Navštívíme divadlo B. Polívky v Brně a pojedeme
na školní výlet. Akcí „Cesta za pokladem“ oslavíme spolu s rodiči MDD i Svátek matek.
A pak už: „AHOJ ŠKOLKO, AHOJ PRÁZDNINY!“ a po nich se o kousek větší a trošku
starší znovu setkáme v MŠ s novými kamarády.
Tak vám všem – děti i rodiče přejeme krásné
léto!
Za třídu kuřátek
Zdeňka Chudárková, Hana Fáberová
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Český zahrádkářský svaz Vážany n. L. hodnotil rok 2017
Dne 17. 2. 2018 se uskutečnila v sále Lidového
domu výroční členská schůze ZO ČZS Vážany
nad Litavou. Z celkového počtu 40 členů se výroční členské schůze zúčastnilo 31 členů. Členskou schůzi zahájil pan Jaroslav Řezáč, který
přivítal jak přítomné členy organizace, tak naše
hosty, kterými byli předseda ÚS (Územní sdružení) ČZS ve Vyškově pan Jaroslav Kolečkář,
přednášející pan Jiří Svoboda z ČZS Slavkov
u Brna a Ing. Václav Matyáš, starosta obce. Zároveň omluvil předsedkyni Jarmilu Černákovou, která přišla později. Pan Jaroslav Řezáč
zhodnotil rok 2017 a přednesl plán činnosti na

rok 2018. Paní Marie Zachovalová předložila
rozbor hospodaření za rok 2017 a rozpočet na
rok 2018. Předseda kontrolní komise pan Josef
Holub přednesl zprávu kontrolní komise. Pan
Jaroslav Řezáč připomněl, že v roce 2018 si organizace připomíná 70 let vzniku. Při této příležitosti byly vydány pamětní skleničky a brožura o historii organizace. Pan Jaroslav Kolečkář
pozdravil členy ČZS Vážany nad Litavou, poděkoval za spolupráci a předal členům blahopřání k 70. výročí založení organizace. Dále hovořil o dotacích na sběr dešťové vody a jak se
bude postupovat v oblasti placení členských

známek u členů nad 70 let. Pan Jiří Svoboda
přednesl přednášku na téma voda a zadržování
vody v krajině. K této přednášce se rozvinula
diskuse, poněvadž nedostatek vody začíná pomalu trápit i naše okolí. Starosta obce Ing. Václav Matyáš poděkoval za spolupráci, popřál
k výročí založení a pohovořil o současné situaci
v obci, a co obec čeká v roce 2018. Rovněž v diskusi pohovořil o zadržování vody v krajině.
V druhé části pak následovalo posezení u harmoniky, kde pan Černý z Blažovic zahrál k poslechu známé písničky.
Ing. Jaroslav Řezáč, ČZS Vážany nad Lit.

Český zahrádkářský svaz ve Vážanech nad Litavou
si připomněl výročí vzniku
V roce 2018 si ZO ČZS
ve Vážanech nad Litavou
připomíná 70. výročí,
kdy v roce 1948 byl založen spolek pečující a zajímající se o zahrádkaření.
Z prvních let existence
organizace se nedochovaly žádné zprávy.
Známí jsou předsedové
až od roku 1963 do současnosti. Dovolte, abych všechny předsedy připomněl. V roce 1963 to byl pan Karel Petráš,
další byli pan Josef Novotný (1965), pan Alois
Raušer (1966), pan Václav Vrána (1968), pan
Alois Šichtář (1970), pan Milan Štěpánek
(1973), pan František Kamarád (1980), pan Jan
Michálek (1993), paní Jarmila Černáková
(1994), pan František Kamarád (2000). Současnou předsedkyní je paní Jarmila Černáková.
Není možné ale pominout činnost všech postupně se proměňujících a obměňujících členů
výborů organizace a aktivitu členské základny.
Výbor se scházel pravidelně nejčastěji jedenkrát
za měsíc a navrhoval činnost organizace v daném roce.
Zahrádkáři se pravidelně scházeli na výročních členských schůzích, kde hodnotili právě

uplynulý rok. Zhodnotili, jak se jim dařilo či
nedařilo, kolik odpracovali brigádnických hodin, zdali zorganizovali nějakou akci a jak hospodařili. Stalo se pravidlem, že na výroční členské schůzi byl i blok odborných přednášek
např. o okrasných stromech, jak pěstovat ovoce
a zeleninu, vinnou révu, pokojové květiny, pěstování bylin, promítání odborných filmů apod.
Kromě odpracovaných brigádnických hodin
na zvelebení obce, jako úprava parčíku, výsadba a údržba okrasných růží u školy, výsadba, ošetřování a stříkání ovocných stromů
a keřů, pomáhali také v místním družstvu. Ale
pamatovali i na svoje zařízení. Pro občany moštovali ovoce, vařili povidla, někdo říká trnky,
a vykupovali ovoce. Rovněž organizovali výstavy ovoce a zeleniny, květin a pořádali soutěže jako „Rozkvetlá obec“ či „Soutěž 7x7“.
Mezi kulturní a společenské akce pak patří
pořádání vinobraní a koštu slivovice. Pro členy
zahrádkářů se pravidelně prováděl nákup a objednávky hnojiv, sadbových brambor, postřiků,
ovocných stromků a keřů apod.
Rovněž se pořádali zájezdy a to např. do Olomouce, Brna, Bratislavy, Litoměřic, Českých
Budějovic, Buchlovic, na Velehrad, Luhačovic,
Lednice, Mikulova, Valtic, Trenčína a dalších
míst, zájezdy do divadla, zájezdy do vinného
sklepa.

K 60. výročí založení vysadil výbor ČZS ve
Vážanech nad Litavou v přilehlém parčíku dne
10. 10. 2008 památný strom, a to lípu velkolistou
a uskutečnila se slavnost, na které zazpívala
známá a populární dvojice Eva a Vašek.
V roce 2018 si základní organizace připomíná
70. výročí založení. K této příležitosti byly vydány pamětní skleničky připomínající toto výročí a brožurka, která připomíná v kostce historii zahrádkářů. Dne 17. 2. 2018 se uskutečnila
slavnostní výroční členská schůze. Vrcholem
oslav byl dne 10. 3. 2018 již 17. ročník Koštu
slivovice, kde pro degustaci pálenek byly přichystány pamětní skleničky.
V roce 1963 měla organizace 25 členů. Členů
postupně přibývalo, až jich v roce 1986 bylo
celkem 115. V roce 2018 má organizace 40
členů.
Co říci závěrem: je to jen hrstka toho, co se
v této organizaci za tu dobu událo. 70 let je
prakticky jedna generace lidí, ale na počty členů
je to několik generací lidí, kteří pro svoji organizaci a občany žijící v této obci byli zapáleni
něco udělat. Vzpomeňme na všechny členy zahrádkářské organizace, kteří svým umem, vtipem, radostí a prací přispěli trochou do mlýna
pro rozkvět této obce. Těm všem patří upřímné
poděkování.
Výbor ZO ČZS Vážany nad Litavou

Sokol Vážany nad Litavou
Na počátku tohoto roku byl v naší obci obnoven spolek – Sokol Vážany nad Litavou.
V současné době probíhá intenzivní nácvik
několika sokolských skladeb. Nejmenší děti
s rodiči cvičí skladbu Méďové, děti z prvního
stupně základní školy nacvičují skladbu Děti
to je věc. Starší děti trénují skladbu Cirkus a Siluety. Dále probíhá nácvik skladby Cesta (ženy)
a Borci (muži). V červnu se cvičenci zúčastní
Župních sletů ve Vyškově a v Brně. Skladby
budou v naší obci prezentovány 17. června na
obecním sokolském sletu na fotbalovém hřišti,
na který srdečně zveme všechny naše příznivce.
V prvním týdnu měsíce července pojedou
cvičenci do Prahy na XVI. Všesokolský slet

2018. V rámci tohoto týdne se v Praze uskuteční
sportovní soutěže, pódiová vystoupení, několik
divadelních a loutkářských představení, výstavy
a další kulturní a společenské akce, kterých se
cvičenci během svého pobytu také zúčastní.
Případní zájemci si již mohou lístky na vystoupení v Praze zakoupit prostřednictvím sítě Ticketportál.
Přestože se v současné době Sokol soustředí
zejména na nácvik skladeb, má za sebou již
první úspěchy. V sobotu 21. 4. 2018 se děti
zúčastnily Župního přeboru sokolské všestrannosti v atletice ve Vyškově. Za Vážany nad Litavou se za žáky zúčastnil Matěj Paseka a za
žákyně Kristýna Kolejková, Marie Havlíčková

12

a Julie Stříbrná. Počáteční pochybnosti vystřídaly příjemné zážitky a radost z medailí. Na
to, že děti jely jen „vyzkoušet“ svoje sportovní
umění, dokázaly vybojovat i medaile. Matěj získal stříbrnou, stejně jako Kristýna. Bronzovou
získala Julie a zlatou Marie.
Vzhledem k vysoké zátěži členů, kteří požádali o obnovení Sokola, jsou v současné době
veškeré aktivity soustředěny na nácviky skladeb. Nicméně od podzimu jsou plánovány další
aktivity a po diskuzi s dalšími spolky bude dětem nabídnuto mnoho dalších možností, a to
nejen sportovního vyžití, v naší obci.
za Sokol Vážany nad Litavou
Z. Javůrková
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Vánoční koncert
dané veselým vyprávěním konferenciérky
a kapelníka Vojty Ducháčka. Po krátké přestávce nás kapela pozvala na druhou hodinu svého vystoupení, věnovanou koledám a krásným vánočním písničkám.
Dvě hodiny uběhly jako voda a kapela
se se všemi přítomnými rozloučila. Že se
koncert líbil, dokazoval dlouhý potlesk ve
stoje na rozloučenou od diváků. Jako projev díků, obdarovali pořadatelé zpěvačky
kytičkou, poděkovali kapele za krásný zážitek a divákům, kterých bylo letos 85
místních i přespolních za to, že si přišli
zpříjemnit adventní čas.

Vážanští zahrádkáři navázali na tradici a uspořádali opět po roce vánoční
koncert.
Informaci o akci podává M. Zachovalová:
V sobotu 9. 12. 2017, v odpoledních
hodinách, zavítala do naší obce známá
dechová kapela ŠOHAJKA, aby všem
přítomným, kteří přišli do sálu Lidového domu, zpříjemnila předvánoční
čas. A že se jí to podařilo! V 16 hodin
nás konferenciérka pozvala na první
část koncertu, která se skládala z písní
a skladeb z repertoáru kapely, proklá-

Výstavka PF a naše malá „miniburza“
Ve čtvrtek 14. 12. 2017 jsme se v knihovně
opravdu nenudili. Hned po třetí hodině nám
byl nadělen velký pytel různých věci pro naše
tvoření od firmy Bono Bijou. Zvláště děti se
tentokrát, místo výroby vánočních přáníček
a ozdob, věnovaly třídění všech prstýnků, náramků, čelenek, sponek, náušnic, zrcátek, taštiček, náhrdelníků a ostatních věcí. Přebíraly
ty věci, které nebyly poškozené zvlášť, a ty
ostatní na využití při naší další tvořivé práci.
Za vše děkujeme a budeme uveřejňovat fotografie toho, jak darované věci postupně zpracováváme.
Také jsme měli možnost si prohlédnout většinou firemní vánoční přáníčka, která byla
rozložena různě po celé knihovně. Ti nejmenší taková přáníčka neznají, protože už několik let se vánoční pozdravy posílají e-mailem, e-pohlednicemi, jako sms. Hodně je
využíván i facebook, takže klasická pohlednice je stále více vytlačována. Zkratka PF je
vynálezem nejvyššího purkrabího českého
hraběte Karla Chotka z Chotkova a Vojnína
a je odvozena z francouzského Pour Féliciter
– „pro štěstí“ nebo „k blahopřání“. Tehdy byla
francouzština jazykem diplomatů, šlechty
a vzdělaných lidí a francouzské zkratky se
používaly velmi často. Vánoční a novoroční
pohlednice se začaly posílat v polovině 19.
století v Anglii, kdy se jednomu obchodníkovi

nechtělo psát dlouhé blahopřejné vánoční dopisy desítkám známých, obchodním partnerům a zákazníkům. Zvyk přát si do nového
roku znali ale již staří Egypťané. Na přelomu
19. a 20. století se posílání novoročenky stalo
společenským zvykem nezávisle na sobě v několika zemích.
Asi nevíte, že v malé obci Bříza, která má asi
čtyři sta obyvatel, na strojích starých téměř jedno
století vznikají vánoční přání, která čte bez nadsázky celý svět. Dostávají je nejen státníci většiny zemí na naší planetě, ale i mnohé známé
osobnosti – domácí i zahraniční.
V knihovně jsme si ještě mohli prohlédnout
nabídku naší malé „miniburzy“. Nabídka bude
umístěna v jedné části knihovny tak, aby
všechny věci, o které nebude zájem, byly následně využity při našem tvoření a při ostatních
našich aktivitách v knihovně.
Nový rok znamená nový začátek – potkáme
nové lidi, začneme nová přátelství, zažijeme
nová dobrodružství, něco nového se naučíme,
něco nového přečteme, shromáždíme nové zážitky a historky. Je toho hodně, co na nás v příštím roce čeká, tak přejeme všem, aby měli
krásný zbytek roku a do toho nového přejeme
hodně štěstí, zdraví a spokojenost.
Na stálé čtenáře, na ty nové i na všechny
návštěvníky knihovny se společně těší Alena
Zobačová, Alena Stříbrná a Ludmila Pilátová.
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Adventní dílnička
a Česko zpívá koledy
Ve středu 13. 12. 2017 se v naší mateřské
škole ve Vážanech nad Litavou uskutečnila
„Adventní dílnička“ s posezením u stromečku. Udělali jsme si krásná vánoční přáníčka a dekorace na výzdobu domova a společně si užili hezký podvečer, který pak
pokračoval na návsi, kde se sešlo asi 40 rodičů
a dětí z MŠ aby se letos poprvé účastnili celostátní akce “Česko zpívá koledy“ s Deníkem.
Jelikož akce byla oznámena místním rozhlasem a dána na stránky MŠ i obce, u stromečku
už postávali první účastníci a zanedlouho se
prostor u stromečku zaplnil dalšími zpěváky.
Nálada byla výborná a kdo chtěl, mohl se občerstvit teplým čajem. Zazpívali jsme všech
5 domluvených koled a na konec jsme si vybrali tu legrační – Vánoce přicházejí.
Zpívání za doprovodu elektronických varhan v podání Veroniky Nezhybové vytvořilo
tu správnou vánoční atmosféru. Sešlo se bezmála 60 zpěváků a všem patří velké poděkování.
Velké uznání patří i našemu panu starostovi se zastupitelstvem, kteří přerušili svoje
pracovní zasedání a přišli nás společně ve
zpěvu podpořit.
O akci podala zprávu ředitelka MŠ paní
Stanislava Babušíková.
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Hon Vážany n. Lit. 2017
Dne 9. 12. 2017 se v honitbě Vážany nad Litavou konal druhý společný hon na drobnou
zvěř. Tentokrát se pro změnu v pohostinství
Sokolovna scházeli v tradiční čas po sedmé hodině ranní myslivečtí kamarádi opět z celé České republiky a jsme právem hrdí, že nás navštěvují přátelé nejen z nejbližšího okolí, ale
cestu k nám rádi najdou i myslivečtí kamarádi
z velmi dalekých měst a obcí. Tedy kromě nejbližších z Dražovic, Němčan, Hrušek, Otnic
a Kobeřic k nám našli cestu také přátelé z Kozlan, Židlochovic, Želešic, Božic, Šlapanic,
Mokré-Horákova ale i Jihlavy a Hradce Králové.
K snídaňové klobásce se každý probojoval
přes registraci a po kávě se všichni shromáždili
k nástupu v počtu který dosahoval téměř padesátky včetně třinácti lovecky upotřebitelných
psů. Úvodní zahájení obstarali opět vynikající
trubači dvou našich lesnických univerzit (Mendelu Brno a ČZU Praha) a poté již Ing. Radim
Hložek přivítal všechny přítomné. Myslivecký
hospodář David Halamka seznámil s průběhem
honu, kdy na programu byli čtyři leče a to Prostřední, Poldr, Žlíbky a Hejda. Úvodní lovu zdar
odstartovalo hon a všichni se přesunuli k první
leči. Zde jsme se rozběhli dvaceti ulovenými

zajíci a nějakým tím kohoutkem, takže pro druhou leč byl zvolen postup, kdy se lovil pouze
bažantí kohout. Skládka zeminy a stavebního
odpadu prorostlá travinami a plevelem skýtá
navzdory ostatním nevýhodám vynikající podmínky pro drobnou zvěř, a když postavíte do
čela výtečné střelce a do tlaku neméně vynikající lovecké psy, výsledek 24 kohoutů v jedné
leči rozzáří úsměv na tváři nejen mysliveckého
hospodáře. Následuje přestávka s kávou, čajem,
koláči a nějakou tou sladkostí. Třetí leč je zároveň lečí poslední a když k ní v 11:45 nastupujeme, všichni jsou plni očekávání, co nabídne
lokalita Hejdy. Tuto jsme si dva roky šetřili
a i dnes, ji zatahujeme jen zčásti abychom dostáli předsevzetí, že vždy čtvrtinu až třetinu revíru zcela ušetříme a lovit v ní nebudeme. Leč
Žlíbky byla úmyslně vynechána úplně.
Padají rány, tu a tam nese někdo zajíce, psy
pracují s nadšením. A výsledek? Druhých 21
zajíců v jedné leči. S poděkováním svatému
Hubertu je třetí leč ukončena, s ní i celý
hon a celá společnost se přesunuje do remízu
Cihelna k závěrečnému výřadu.
Zde u slavnostního výřadu mohu směle konstatovat, že bylo uloveno 41 zajíců a 27 kohoutů

ve třech lečích za necelé čtyři hodiny včetně
přestávky. Plán pro letošní rok byl tedy naplněn
a oproti roku loňskému je zde opět mírné zlepšení. Po slavnostním výřadu proběhly ještě tradiční „taškařice“ jako je hromadná fotka na památku a čestná salva na počest české myslivosti.
Poté se již všichni přesunuli do hospody Sokolovna k poslední leči. Zde se podávala vynikající
polévka a řízek jako mlýnské kolo. Jelikož
nejen lovem živ je myslivec, na řadě byla i nějaká ta kultura. Letos se nekonal myslivecký
soud a namísto něj jsme provedli pasování na
lovce srnčí zvěře (Pavel Nezhyba), černé zvěře
(Ing. Radim Hložek) a lovkyně vysoké (Ing.
Klára Košinová). Následně byla zvolena královská družina, kdy nejlepší honkyní byla po zásluze zvolena paní Lucie Adámková, která u nás
loví společně se svým manželem již několikátý
rok, vždy s vynikajícími psy. Namísto titulu
nejlepšího psovoda, jsem se rozhodl udělit
čestné uznání za celoživotní přínos české myslivosti a lovecké kynologii vzácnému hostu
panu Ivo Bébarovi, nestoru, letitému funkcionáři a vůdci Německých krátkosrstých ohařů.
Králem honu byl pak zvolen zcela po právu
pan Petr Hlaváček a jemu a nejen jemu, byla
věnována sborová „Lovu zdar“.
Tombola, která následovala, byla už jen třešničkou na už tak sladkém dortu a opět díky
dobrým přátelům jsme se přes spousty věcných
i zvěřinových cen dostali k vrcholu v podobě
dvou selátek prasete divokého.
Závěr už patřil mistrům, a tak se jedlo, pilo
a rokovalo do pozdních hodin, Sborový zpěv
písní „Muzikant a Rumcajs“ patřil k vrcholům
večera a nikomu se nechtělo odcházet od příjemné a pohodové zábavy.
Závěrem mi tedy opět dovolte, abych poděkoval nejen všem, co se pozitivně zúčastnili
dnešního honu, ale všem, co se jakýmkoliv způsobem zaslouží a zasloužili o slávu a zdar české
myslivosti, zahodili závist a nenávist a dělají
myslivost srdcem, tak jak se naše krásná česká myslivost dělat má a musí.
Myslivosti zdar!
David Halamka, myslivecký hospodář

Výlet do Brna na „Vánoční trhy“
Náš výlet do Brna o Vánocích nepatřil mezi
velké akce. Byla to aktivita v naší obci, v takovéto formě a obsahu, doposud nepořádaná.
Chtěli jsme vyzkoušet, jestli se dá uskutečnit
výlet minibusem za hranice naší vesnice, kterého by se mohly zúčastnit všechny věkové
skupiny a udělat takový program, který by zaujal.
Našim cílem bylo Brno a návštěva trhů na
náměstí Svobody, „Zelňáku“ a návštěva stánků
na Moravském náměstí. Z Vážan jsme vyjeli
přesně v půl desáté dopoledne. Náš program
nebyl závazný, takže kdo chtěl, mohl si zvolit
program vlastní. Závazná byla jen společně domluvená doba odjezdu.
Na fotografiích na webu můžete vidět, že
jsme stihli všechno. Dokonce i trochu historie
a posezení u kávy v kavárně Café, která je součástí knihovny Jiřího Mahena na Kobližné ulici.
Než dospěláci vypili kávu, tak jsme s Marečkem

Přerovským, prozkoumali, co všechno nabízí
oddělení dětské knihovny. Vyzkoušeli jsme
i prosklený výtah a naplánovali, že příští rok
se do knihovny určitě podíváme i s ostatními malými
čtenáři z Vážan n/Lit. Zbyl
čas i na nakoupení malých
dárků.
Ze společné fotografie
u vánočního stromu na autobusové zastávce je patrné,
kdo je největší čtenářka naší
skupinky. A ten pán, kterého
neznáte, je pan Pokorný, se
kterým je radost jezdit na výlety. Není nic problém
a i s přepravou vozíčků má
bohaté zkušenosti. Jemu děkujeme za příjemnou a bezpečnou cestu a všem účast-
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níkům za společně prožitý pohodový předvánoční výlet.
K akci podává zprávu paní Ludmila Pilátová
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Knihovna 21. 12. 2017
Nikdy neuškodí přečíst si pár citátů o knihách od moudrých lidi. Tady jsou:
John Ruskin „Knihy jsou pro lidi tím, čím
jsou pro ptáky křídla.“
Franćois-René de Chateaubriand „Knihami
mrtví poučují živé.“
Georges Elgozy „Dva největší lidské vynálezy – knihtisk, který vedl k rozšíření knih, a televize, která lidi odnaučuje číst.“
Denis Diderot „Bojte se člověka, který přečetl
jen jednu knihu.“
Oscar Wilde„Ten, kdo čte, žije s každou další
knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“

Tento den byla poslední možnost navštívit
obecní knihovnu, buď v našem „Tvoření“ nebo
jen tak posedět u čaje, kávy a i malé ochutnávky
vánočního cukroví. Sešlo se nás devět dospělých a třináct dětí. Konec starého roku má být
veselý, tak jsme věnovali většinu našeho času
svému „zdobení“. Využili jsme všechnu „parádu“, kterou jsme dostali minulý týden.
Na fotografiích na webu obce je zachycena
nejen atmosféra našeho setkání a to, jak nám to
všem slušelo, ale i to, že paní knihovnice po našem odchodu zkontrolovala, jestli je knihovna
v pořádku a připravena v příštím roce přijmout
všechny své čtenáře a ostatní návštěvníky.

Článek pro nás napsala Ludmila Pilátová

Čočková polévka aneb Tekutý kapřík
Štědrý den ve Vážanech n. Lit. znamená už
několik roků i vzájemné setkávání místních občané a jejich příbuzných u vánočního stromu,
který se nachází na návsi.
Letošní akce započala ve 12:00 hod. Podávala
se čočková polévka, kterou nám připravila
Sabka Pazourková z Horní hospody, dále vánoční punč, připravený paní Marií Zachovalovou, která k němu přidala ještě výbornou vánočku a pro děti byl k dispozici horký čaj, který
vzal nakonec za své tím, že po vypití punče se
čaj doléval rumem a dospěláci jej rovněž zkonzumovali...
Občané si přinesli různé vzorky pálenek a likérů na ochutnávku a doplnili tím vzorky starostovy meruňkovice. Do ochutnávky patřilo
i občany přinesené cukroví.
Vytvořila se báječná atmosféra svátečního
dne, která trvala do ca 14:00 hod., kdy se občané začali pomalu rozcházet do svých domovů, aby se připravili na štědrovečerní po-

krmy a rozdávání dárečků pod vánočními stromečky ve svých domovech.
Počet návštěvníků odhadujeme na 150 přítomných, což je oproti loňským 120 zase vyšší

číslo, svědčící o tom, že tradice se ujala a občany je vnímána jako jedna ze standardních
akcí, naplánovaných pro daný rok.
Komentář podal starosta Václav Matyáš

Vycházka okolo Vážan n. Lit.
Sleťáci zorganizovali na 28. 12. 2017 tradiční
vycházku do okolí naší obce.
Informaci o akci podává L. Pilátová:
Kvůli hlášenému špatnému počasí, zajímavým televizním programům, nebo nachlazení,
jsme nečekali velkou účast na letošní vycházce
okolo Vážan n. Lit., která začínala jako obvykle

v 9.00 hod. na autobusové zastávce. Sešlo se
nás jedenáct, ale vyšlo nás jen devět. Bylo milé,
že nám přišly dvě kamarádky popřát pěknou
vycházku.
Po cestě jsme hodně vzpomínali, co všechno
jsme na daných místech zažili. Podívali jsme se
ke „stoleté lípě“, jak se jí daří. Lípa vzpomínala
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na mnoho světýlek, které kolem bylo vidět při
lampionovém průvodu. U poldru jsme zavzpomínali na rybářské závody, výlov, drakiádu
a všechny akce, které tu končily opékáním špekáčků. U „Boží muky“ jsme vysbírali odpadky,
které tu nechali nějací nepořádní návštěvníci,
kteří se určitě nezapojili do dubnové akce
„ukliďme Česko“. V nedalekém lesíčku jsme
v loňském roce zažili stanování rodičů s dětmi
a také tam letos končily oba hony. Smutný pohled byl na „skládku“, ale bylo vidět, že nyní
zvěř neruší neustálé ježdění nákladních souprav,
protože jsme mohli pozorovat hned několik skupinek srnek, ze kterých měly radost především
děti. Nejvíce foukalo u stavby propustku a dokonce spadlo i několik kapek, ale naštěstí se neobjevila žádná předpovídaná přeháňka.
Vycházka na kteroukoli stranu Vážan n. Lit.
nám vždycky přinese velmi zajímavé a krásné
pohledy na naši vesnici a určitě stojí za to se,
v každém ročním období, trochu projít nejen
obcí, ale i jejím okolím.
Celkem tradičně, tj. opékáním špekáčků, ale
v netradičním prostředí skončila naše poslední
letošní vycházka. A právě včas na odpočinek
a pěknou televizní pohádku...
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Vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje
Dne 29. 12. 2017 se v kostele sv. Bartoloměje
konal koncert, který nám už druhým rokem
prodlužuje vánoční atmosféru konce roku.
Protagonistou večera byl opět, stejně jako
v loňském roce, rakouský mistr Martino Hammerle – Bortolotti, který byl tentokrát doprovázen na klavír paní Helenou Fialovou a na klarinet panem Alešem Janečkem.
Na programu koncertu bylo 25 ukázek písní
a skladeb, zpívaných v italštině, angličtině a německém jazyce, prokládaných slovy našeho
pana faráře Víta M. Červenky, který po každé
zpívané skladbě pronášel úryvky evangelia. Zazněla zde i zpívaná čeština, a to ve skladbě „Tichá noc“ a v závěrečné písni večera „Narodil
se Kristus Pán“, kterou si zazpívali všichni přítomní.
Atmosféra koncertu byla skvělá. Návštěvníků
se dostavilo něco přes stovku a všem se vystoupení mistra Martina nesmírně líbilo. Dlouhotrvající potlesk svědčil o zájmu přítomných o ko-

nanou akci a respektu k protagonistům – umělcům, kteří jsou ve svém oboru jednoznačně
profesionály.
Komentář podal Ing. V. Matyáš

Pingpongový turnaj
Ve středu 27. 12. 2017 se sešlo 11 hráčů
stolního tenisu (mezi nimi i 2 žáci), aby
v přátelské atmosféře vypotili všechny ty
řízky, kapry, cukroví a chlebíčky, které byli
nuceni o vánočních svátcích spořádat. Osm
vážanských a tři „přespolní“ hráči od jedenácté hodiny dopolední měřili své síly až do
pozdních odpoledních hodin. Princip hry
„každý s každým“ umožnil silnějším i slabším, aby si vyzkoušeli své hráčské dovednosti a schopnosti. Nejlépe se umístili: na
třetím místě Roman Šamšula (Vážany nad
Litavou), druhé místo obsadil Milan Ondruš
(Brno) a na prvním místě byl Oldřich Stráněl
(Újezd u Uničova).
Po tomto sportovním počinu následovalo
ocenění vítězů a zasloužené občerstvení
spolu s volnou zábavou.
Děkujeme všem účastníkům a těšíme se
na další ročník 2018.
Pingpongu zdar.
Komentář podal František Dvořáček

Vánoční karetní turnaj
V období mezi Vánocemi a Novým rokem,
v pátek 29. 12. 2017, pořádal v horní hospodě
pan Emil Novotný karetní turnaj, kterého se
zúčastnilo 17 borců, ovládajících karetní hru
„66“. Konečná tabulka a umístění jednotlivých
hráčů je ke zhlédnutí níže.
Konečné pořadí – Karetní hra „66“:
Skupina A: 1. Novotný Luděk – 6; 2. Jochman
Josef – 2; 3. Hoffman Jiří – 2; 4. Cenek Miloslav –
4; 5. Partyka Miroslav – 3; 6. Kolejka David – 3;
7. Boleslav Josef – 3; 8. Novotný Michal – 2
Skupina B: 1. Novotný Emil – 6; 2. Krejčíř
Vlastimil – 5; 3. Boleslav Svatomír – 3; 4. Bayer
Milan – 3; 5. Kuba Jiří – 3; 6. Šujan Karel – 2;

Hasičská zabíjačka
7. Hégr Miroslav – 1; 8. Staňek Jaroslav – 1;
9. Hégr Petr – 0.

Vánoční šachový turnaj
V období mezi Vánocemi a Novým rokem,
pořádal v horní hospodě pan Emil Novotný šachový turnaj, který byl tentokrát navštíven kvalitními borci, tuto hru ovládajícími. Konečná
tabulka umístění hráčů je ke zhlédnutí níže
a k této zprávě je přiloženo poděkování pana
Novotného a stručná informace o průběhu akce.
Vážanští šachisté děkují za sponzorské dary,
kterými sponzoři pomohli ke zvýšení atraktivity
šachového turnaje ve Vážanech n. Lit. Turnaj

byl pořádán dne 27. 12. 2017 pro všechny kategorie hráčů v pohostinství Sokolovna. Turnaje
se zúčastnilo 16 šachistů z blízkého okolí,
z toho čtyři patřili do kategorie mládež. Kromě
amatérských hráčů se do turnaje přihlásili i šachisté z ligových šachových soutěží. I díky jejich účasti byla úroveň hry velmi vysoká. Role
rozhodčích se zhostili Vít Vykoukal a Vladislav
Sládek.
S pozdravem „Šachu zdar“, Emil Novotný

Tabulka umístění na 22. ročníku šachového turnaje ve Vážanech n. Lit.:
1. Nepomucký Ondřej – 6; 2. Kulová Eva – 5,5; 3. Sládek Vladislav –
5; 4. Jeřábek Petr – 4; 5. Duda Jiří –
4; 6. Paulík Karel – 4; 7. Vykoukal
Vít – 4; 8. Buček Jaromír – 4; 9. Kropáček Roman – 4; 10. Robeš Vojtěch – 3; 11. Mixa Martin – 3; 12.
Novotný Emil – 3; 13. Novotný Luděk – 2; 14. Dvořák Jakub – 2; 15.
Robešová Terezie – 1; 16. Nepomucký Tomáš – 0.
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I v roce 2017 proběhla tradiční hasičská
zabíjačka. Ve středu 28. prosince se na hasičce sešla parta „správných“ chlapů, hasičů,
kteří se hned po osmé hodině ranní pustili
do práce, jakoby tuhle práci dělali každý
den. Mužským nože, vařečka i šufánek neuvěřitelně slušeli a vepřové půlky se jim pod
rukama měnily v kotlety, panenky, kosti na
pečení, polévku, tlačenku a další zabíjačkové
pochoutky. Dvůr se proměnil v improvizovanou kuchyň, kde pod pokličkou klokotala
zabíjačková polévka. Vše vonělo cibulí, česnekem a hlavně masem. Věřím, že z přiložených fotek k vám také trocha té vůně zavane.
Komentář podala A. Stříbrná
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Setkáním s vážanským rodákem
V naší obci, ještě když se Vážany jmenovaly
Linhartské, se narodil pan Oldřich Prnka a prožil
zde část svého dětství. Jeho rodina mu k devadesátým narozeninám připravila řadu dárků a mezi
nimi byla i krátká návštěva jeho rodné obce.
Ve spolupráci obce, výboru pro kulturu
a především díky vstřícnosti vedení mateřské

Tříkrálová sbírka Vážany
Dne 6. 1. 2018 se ve Vážanech n. Lit. konala
Tříkrálová sbírka 2018.
Organizátorky akce opět standardně vytvořily 4 skupiny s očíslovanými kasičkami
a obešly v dopoledních hodinách celou naši
obec.
Výsledkem sbírky byla částka ve výši
21.605 Kč.
Tuto částku předala pověřená osoba obce,
pí L. Nováková, přímo pracovnici Charity Hodonín, aby se peníze dostaly na určené místo,
kde budou pomáhat potřebným lidem.
Poděkování patří všem občanům, kteří přispěli, byť i malou částkou a poděkování patří
rovněž děvčatům, která příspěvky vybrala,
jmenovitě: M. Gottwaldová, E. Krčová, J. Lopatková, H. Hofírková, M. Paseková, E. Šimoníková, M. Novotná a L. Nováková.

Prezidentské volby 2018
ve Vážanech n. Lit.
Výsledky voleb na post prezidenta
ČR – 1. kolo:
1. Miloš Zeman 160 hlasů
2. Jiří Drahoš 101 hlasů
3. Pavel Fischer 52 hlasů
4. Marek Hilšer 45 hlasů
5. Michal Horáček 24 hlasů
6. Jiří Hynek 6 hlasů
7.–8. Mirek Topolánek 5 hlasů
7.–8. Vratislav Kulhánek 5 hlasů
9. Petr Hannig 3 hlasy
Ve Vážanech n. Lit. přišlo volit 72% občanů.
Dle celostátních výsledků postupoval do
2. kola M. Zeman a J. Drahoš.

Výsledky voleb na post prezidenta
ČR – 2. kolo:
1. Miloš Zeman 244 hlasů
2. Jiří Drahoš 173 hlasů
Ve Vážanech n. Lit. přišlo volit 76% voličů.

školy bylo toto setkání uskutečněno v neděli
14. 1. 2018 od 14.00 hodin.
Je až neuvěřitelné jak příjemná a pohodová
atmosféra se dá vytvořit mezi lidmi, kteří se
neznají a spojuje je láska k rodné obci, nebo
touha poznat, kde až sahají kořeny mé rodiny.
Nás „vážanské“ zase zajímalo, kam až se naši
rodáci v životě dostali. Zjistili jsme, že „svět je
malý“ a že někteří přítomní jsou spojeni rodinnou vazbou, nebo mají společné přátele, známé
atd. Do naší besedy se zapojil i starosta Ing. Václav Matyáš.
Setkání, jako bylo to dnešní, nutí člověka
k zamyšlení nad tím, že nemáme odkládat nic
někdy na „příště“. Někdy potom by se to nemuselo už uskutečnit… Proto věříme, že pana
Prnku a jeho rodinu ve Vážanech n. Lit. budeme
moci přivítat na nějaké z dalších našich tradičních či netradičních kulturních a společenských
akcí. A na to se těšíme, protože bylo vidět, že
tato rodina si dokáže udělat čas na své rodiče,
děti, sebe navzájem a dovedou se těšit jeden

z druhého ale i z přítomnosti nás ostatních. Poděkování za příjemné nedělní odpoledne patří
všem, kteří se na něm, jakýmkoliv způsobem
podíleli – celé rodině pana Prnky, S. Babušíkové,
Z. Chudárkové, R. Dvořákové, V. Ševčíkové,
A. Raušerovi, M. Partykovi, L. Chalupové,
A. Stříbrné a H. Kadrnožkové.
Informace z krásné akce podala L. Pilátová

Setkání učitelek a žáků ve Vážanech
Další lednovou netradiční akcí bylo setkání
učitelek D. Svobodové a Z. Ryšánkové se svými
žáky narozenými v letech 1950–1956. Toto setkání se konalo v sále dolní hospody v sobotu
27. 1. 2018 od 15.00 hodin. Před zahájením se
nás sešlo přes čtyřicet a v průběhu se ještě několik žáků dostavilo, takže na společné fotografii je nás padesát.
Paní učitelky jsme přivítali kytičkami a byly
jim předány knihy o Vážanech. Paní učitelky projevily zájem, aby se jim jejich přítomní žáci na
památku do knihy podepsali. Napřed nám paní
učitelka Ryšánková pověděla, nejen jaká byla její
další životní cesta, ale zavzpomínala i na humorné příhody s „panem řídícím Šujanem“. Paní
učitelka Svobodová učila v nedalekých Křenovicích a obě se v křenovické škole znovu setkaly.
Hodně času bylo věnováno vzájemnému povídání, prohlížení nových i zažloutlých fotografií a vzpomínání na školu a na ty, kteří už
mezi nás nikdy nepřijdou…
V průběhu odpoledne za námi zavítal pan
starosta Ing. Václav Matyáš a paní ředitelka mateřské školy, která nám následně umožnila navštívit a prohlédnout si budovu školy. Ti, co se
prohlídky zúčastnili, měli možnost navštívit
místa, kde začínaly jejich první kroky za vzděláním. Nyní je škola využívána jako mateřská
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škola, kterou navštěvuje 39 dětí. Další prostory
jsou využívány jako obecní knihovna. Děkujeme paní ředitelce MŠ Stanislavě Babušíkové
za velkou vstřícnost, milý přístup a zodpovězení všech našich dotazů.
Náš společný čas byl vymezen do 18.00 hodin, ale tentokrát jsme rádi zůstali i po „zvonění“, protože bylo pořád o čem povídat a také
bylo připraveno dobré a rozmanité občerstvení,
za které moc děkujeme všem šikovným „žákyňkám – sponzorkám“, ostatním pak za příspěvek. Děkujeme obsluze dolní hospody za
připravení akce a příjemnou atmosféru.
Děkujeme všem přespolním i vážanským
účastníkům našeho setkání a věříme, že se potkáme na některé z kulturních akcí v naší obci.
Nebo se jen tak zastavte v naší knihovně. Rádi
vás uvidíme. Posedíte v místech, na které jste si
oživily dávno zapomenuté vzpomínky a možná
zde najdete i knihu, která vám připomene, o jak
barevné budoucnosti jste kdysi snili…
Největší poděkování patří našim milým učitelkám paní Zdeňce Ryšánkové a paní Dobromile Svobodové za to, že mezi nás přišly a přinesly nám především pozitivní přístup k životu
a radost z něho. Oběma přejeme hlavně hodně
zdraví.
Zprávu z akce podala L. Pilátová
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Dětský karneval
V neděli 4. 2. 2018 pořádal výbor pro kulturu
a školství, pod Obcí Vážany n. Lit., dětský karneval.
Informaci k akci podává L. Pilátová, DiS.:
Bylo velmi těžké naplánovat termín karnevalu pro děti, protože v naší obci se stále něco
děje a kromě toho, začaly jarní prázdniny, kdy
některé rodiny odjížděly na hory a akce se nemohly účastnit.
Po domluvě se skupinou „KAMARÁDI“
z Brna byla pro náš karneval vybrána neděle
4. února 2018 a začátek „DĚTSKÉHO KARNEVALU“ byl stanoven na půl čtvrtou odpoledne,
aby si ty nejmenší děti mohly po obědě odpočinout.
Pan starosta se dostavil ještě před zahájením
akce, takže viděl jen prázdný sál, který čekal
na všechny ty krásné masky, které přišly se
svým doprovodem. Celkem nás bylo více než
120 přítomných (dětí a dospělých).

Nádherné princezny, Karkulka s vlkem, Sněhurka, piráti, vodník, dráček, kostlivec, tanečnice a ostatní úžasné masky si mohly užít dvě
hodiny tanečků, písniček a her, které pro ně
připravila skupina „Kamarádi“. Rodiče se také
zapojili, buď jako porotci nebo i jako tanečníci.
K odpočinku unavených masek byly připraveny
lavičky na posezení. Nechyběla dobrá nálada,
fotografování, spousta bublinek, balonků a odměn za absolvované soutěže. Tentokrát ale chyběla tombola. Nikomu to však zjevně nevadilo,
protože byla nahrazena malým pytlíčkem sladkostí pro každou masku.

Děkujeme horní hospodě za sponzorský dar,
příjemnou obsluhu a pomoc při přípravě karnevalu. Také skupině „KAMARÁDI“ děkujeme za
vytvoření „pohádkové“ atmosféry. Děkujeme i rodičům, babičkám, dědečkům, tetám…, ale hlavně
dětem za pohodu a radost, která naši akci po celou
dobu provázela. Děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravou nebo následně s úklidem sálu.
Poslední z nás ještě, než se zavřely dveře
naší „Sokolovny“, mohli vidět zase jen prázdnou a tichou tělocvičnu, která je připravena na
další cvičení, začínající zase hned po jarních
prázdninách…

Spolupráce MŠ a obecní
knihovny ve Vážanech n. L.
Stálé čtenářky naší obecní knihovny se aktivně zapojují do všech akcí, které se v obci
pořádají, ale jsou činnosti, které bychom
s provozem knihovny vůbec nespojovali. Takovým spojovacím článkem mezi mateřskou
školkou a knihovnou se stala paní Stanislava
Halamková. Už po několikáté byla jako „babička“ číst dětem pohádku.
Přípravu na čtení zahájila v obecní knihovně a za spolupráce paní knihovnice Aleny
Zobačové byla tentokrát vybrána pohádka
„O veliké řepě“. Babička Staňka pohádku
upravila tak, aby dětem mohla popovídat
o tom, jak se z řepy vyrábí cukr a ukázat jim
něco málo ze své velké „cukrové“ sbírky.
A tak věříme, že z dětí v naší mateřské škole
vyrostou nejen velmi pozorní čtenáři, ale třeba
i herci, protože na závěr společného setkání
děti pohádku „O veliké řepě“ i zahrály.
Podívejte se na fotografie, jaké to pro
všechny bylo obohacující setkání…
Článek napsala L. Pilátová

VS ČSCH Vážany n. Lit. 2018

Tvoření v knihovně
V letošním roce pokračují aktivity výboru
pro kulturu a školství, obce Vážany n/Lit.
Informaci o Tvoření v knihovně dne 8. 2.
2018 podává L. Pilátová:
O jarních prázdninách byla obecní knihovna
otevřena celý den ve čtvrtek 8. 2. 2018. Začínali
jsme v 8.00 hodin ráno a končili v 17.00 hodin
odpoledne.
Do našeho programu se vešlo nejen kreslení,
malování, vybarvování, práce s vlnou, ale různé
hry, příprava občerstvení, polední čtení pohá-

Dne 27. 1. 2018 se konala, v chovatelské
klubovně, Výroční schůze ČSCH.
Hned v úvodu schůze vzpomněli chovatelé
na svého přítele, který opustil řady našich občanů a rovněž řady chovatelů. Minuta ticha
byla držena za J. Hložka.
Následně pánové E. Novotný a P. Piše ml.,
přednesli referáty o činnosti v r. 2017 a plán
činnosti na r. 2018.
ČSCH zajišťuje již po dlouhé roky tradiční
Vážanský jarmark a burzu drobného zvířectva
a rovněž i Dětský den.
Akce jsou směrovány vždy na konec zimy
a jaro v daném roce a jsou občany oblíbeny,
což dokladuje i dobrá návštěvnost.
Na rozdíl od loňského roku, kdy byla výstava DZ omezena nemožností vystavovat
pernatou zvěř, bude letos akce v plné síle a za
účasti velkého počtu exponátů.
Komentář: Ing. Václav Matyáš
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dek a malá soutěž v létání vlastnoručně vyrobených papírových vlaštovek. Dopoledne se na
nás přišly podívat i děti z mateřské školy.
V průběhu dne naše „Tvoření“ navštívilo 11
dětí a 6 dospělých. Při práci máme všude „tvořivý nepořádek“, ale před opuštěním knihovny
je zase vše uklizeno a na svém místě. Z přiložených fotografií je vidět, jak se nám podařilo
plodně vyplnit jeden prázdninový den.
Děkujeme všem dětem a dospělým za společné tvořivé zážitky.
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Obecní ples ve Vážanech n. Lit.
Dne 9. 2. 2018 se ve Vážanech nad Litavou
konal další Obecní ples.
O letošním ročníku Obecních plesů můžeme
hovořit jako o klidné a pohodové akci, která
byla doplněna třemi vystoupeními profesionální, taneční country skupiny s názvem „Virginia Brno“.
Hudební a pěvecké vystoupení osvědčeného
kvarteta „Karel Gott revival Morava“, bylo přijato návštěvníky plesu s ohromným nadšením
a velkou chutí do tance, a to již od první taneční
série.
Obecního plesu se zúčastnilo ca 150 hostů,
účinkujících a obsluhujících, kteří si užívali tanečních kreací a výborné hudby.
Bohatá tombola, kde bylo celkem 155 kusů
cen, byla rozdělena do malé a velké tomboly
(hlavní výhrou byl letos notebook).
Obec Vážany nad Litavou takto pokračuje
nadále v obnovené tradici konání obecních
plesů, spočívající svým významem zejména
v setkávání občanů a vzájemným, společenským kontaktem i se zastupiteli obce, kteří by

se měli tak důležitých akcí účastnit na 100%.
Závěrem ještě poděkování všem sponzorům,
kteří věnovali ceny do tomboly a rovněž i poděkování týmu obsluhy na dolní hospodě.

Do budoucna se můžeme těšit na další akce
tohoto typu a zejména na 5. ročník Obecního
plesu v r. 2019.

ších masek doprovázených koňským povozem
a harmonikářem prošli obcí za značného ryku
dětí i zpěvu dospělých. Mnoho sousedů otevřelo a srdečně zvalo na menší pohoštění i nějaká ta koruna či dokonce bankovka skončila
v pokladničce výběrčích v půvabných kloboučcích. Děti se v letošním roce velmi aktivně účastnili. Dokonce nás doprovázela i menší „ozbrojená hlídka“ doplněná kovbojem. To abychom
se cítili v bezpečí. Atmosféra přes ne úplně přívětivé počasí byla báječná a mnozí jsme pokračovali i v přísálí Sokolovny, kde na nás čekal
teplý čaj a bohaté občerstvení. Děkuji všem
zúčastněním za to, že přes značnou pracovní
i osobní vytíženost si najdou čas a udržují tradice, které jsou právě v dnešní době tak důležité. Věřím, že se příští rok při této akci opět
sejdeme a vůbec se budeme setkávat i při dalších akcích v naší obci.
A ještě něco o ostatcích:
Masopust (lidově ostatky, fašank, voračky, voráčí, končiny či obecně karneval) je třídenní svátek jakož i slavnostní období mezi Vánocemi
a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné

datum, tak jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od
poloviny února do počátku března. Masopustní
zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských
slovanských oslavách konce zimy. Podobně se
slaví i v jiných slovanských zemích, třeba v Rusku
se tento svátek nazývá maslenica a figurují v něm
i některé podobné postavy jako v českém masopustu, například kobyla nebo medvěd. Jiný výklad původu masopustu vychází z římského náboženství, které s předjařím spojovalo vegetační
a plodnostní božstva, jako je Bakchus.
Masopust, a zvláště několik posledních dní
tohoto období (fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec masopustu), byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během
kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny,
ve městech tancovačky, na vesnici vepřové
hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala
bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná
„šperky“ a v Čechách „zabijačka“. Výslužka většinou obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy,
jelítka, jitrnice, ovar, škvarky.

Komentář k akci: Ing. Václav Matyáš

Ostatky
Třetí únorové sobotní odpoledne (17. 2. 2018)
bylo v naší obci ve znamení masopustního reje.
Komentář k akci podává členka výboru pro
KŠ, Alena Stříbrná:
Téměř stovka masek i jejich doprovodu se
vydala od domu našeho starosty, pana Ing. Václava Matyáše, kde průvod převzal symbolické
právo, kterým na tento den vládne nad obcí.
Medvěd s vodičem, smrtky, klauni, zvířátka,
čarodějnice, dědek, muchomůrky a mnoho dal-

Vážanský jarmark – 23. ročník
Dne 11. 2. 2018 pořádali chovatelé první
výstavu z tříkolového seriálu výstav drobného
zvířectva a jarmarku ve Vážanech n. Lit.
Počasí se letos nadmíru vyvedlo a návštěvníci akce (odhadem v počtu přes 400) si mohli
v teplotách nad 0 °C se zájmem a v klidu prohlédnout vystavované exponáty.
Na jarmarku bylo účastno téměř 30 trhovců, o jejichž zboží byl ze strany návštěvníků středně velký zájem.
Chovatelé vystavovali (po roční vynucené
pauze s pernatou zvěří) téměř vše, co kdysi
bývalo ke zhlédnutí na selských dvorech a ve
vesnických chalupách. Je dobře, že se v naší
obci nachází ještě hrstka nadšenců, kteří svou
láskou ke zvířectvu a přízní k chovatelství tak
stále drží určitý vesnický ráz naší obce.
Komentář podává: Ing. Václav Matyáš
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Valná hromada SDH Vážany n. Lit.
Členové SDH Vážany nad Litavou absolvovali
v pátek 16. 2. 2018 na „chovateláku“ valnou
hromadu, kde zhodnotili svou práci za rok 2017.
Informaci k akci podává: A. Stříbrná:
Hovořilo se o oslavách 120. výročí založení
hasičského sboru ve Vážanech nad Litavou, o akcích, kterých jsme se zúčastnili (netradiční soutěž
v Partyzánské Ľupči, uložení zvonů do kostelní
věže v Šaraticích, tematické cvičení v Kobeřicích,
atd.), o údržbě svěřeného majetku a plnění dalších rutinních povinnostech členů sboru. Tématem, které zaznělo, byl i plán na letošní rok, který
zahrnuje dostavění zasedací místnosti a dobudování výcvikového dvora na hasičce, organizaci
netradičních závodů v naší obci a tradiční soutěže

ve vaření kotlíkových gulášů, účast na
akcích okolních sborů a další běžné
i nové aktivity našeho sboru. Naší snahou do budoucna je rozšíření řad sboru
nejen o naše vrstevníky, ale především
bychom rádi obnovili práci s dětmi. Důležitá pro náš sbor je přízeň obce v podobě podpory zejm. od starosty obce,
ale i od spoluobčanů, za kterou děkujeme. Doufáme, že se nám podaří dosáhnout alespoň větší části toho, co jsme si
předsevzali a naše účast bude především
u veselých a dobrých událostí, méně
u těch smutných a nepříjemných. Sv. Floriáne, ochraňuj nás.

Přednáška – Ovocné stromy na zahradě
Při návštěvě knihovny dne 21. 2. 2018 mohli
čtenáři zůstat na přednášku pana Jaroslava Jebáčka. Tématem byly naše zahrádky, konkrétně
ovocné stromy.
Přednášející přišel v předstihu a přinesl si
i „materiál“, na kterém nám názorně ukázal
správné zásady řezu ovocných stromů. Nakreslil, jak má vypadat výsadba nových stromků
a popsal všechno, co je třeba udělat před samotnou výsadbou. Podělil se s námi ostatními
o zkušenosti s výběrem vhodných odrůd pro
pěstování v naší obci, s ochranou stromů proti
plísním a škůdcům. Zdůraznil význam ochrany

Návrh plánu činnosti SDH
Vážany n. Lit. na rok 2018
1. Pokračovat ve spolupráci s Obecním úřadem na výcviku a „dovybavování“ zásahové
jednotky obce
2. Dokončit přístavbu klubové místnosti
sboru včetně zařízení nábytkem a spotřebiči,
upravit prostranství dvoru zbrojnice
3. V květnu uspořádat „4. ročník soutěž
družstev ve vaření kotlíkových gulášů“
4. V červnu uspořádat hasičskou soutěž
a zajistit návštěvu dětí z mateřské školy ve
zbrojnici
5. Dle možností provádět cvičení soutěžního družstva
6. Řádně provozovat a udržovat vozidla zapůjčené SDH, absolvovat u nich technickou
prohlídku a měření emisí, řádně vést knihy jízd
7. Celoročně provádět kontrolu a údržbu
materiálního vybavení SDH a využívaných
prostor, dle finančních možností pořídit materiál nový
8. Řádně se zapojit do činnosti okrsku Hostěrádky-Rešov, účastnit se akcí pořádaných
okrskem a sbory sdruženými v okrsku
9. Zajistit účast členů na schůzích a odborných školeních pořádaných Okresním sdružením hasičů Vyškov, především pravidelné
školení velitelů a strojníků.
10. Aktivně spolupracovat s Obecním úřadem (vzpomínková akce k osvobození obce,
velký dětský den, slavnostní otevření přístavby
zbrojnice, lampionový průvod…), dále spolupracovat s občany a místními organizacemi.

hrádce. A když si nebudu vědět rady, tak vím,
koho požádat o radu nebo kam pro radu nahlédnout…
Komentář k přednášce podala:
Ludmila Pilátová

Přednáška – Pěstování vinné révy
na zahradě

zdraví a bezpečnosti při práci s postřiky. Vše
prokládal nejen ukázkami, ale uváděl i zajímavé
příklady ze své praxe.
Byli jsme upozorněni na oborné knihy, postřiky a pomůcky, které se probírané tématiky
týkaly. Protože do hodinové přednášky se nevešlo zdaleka všechno, může se každý přijít
podělit o své zkušenosti za čtrnáct dnů opět
do knihovny nebo využít nabídky pana Jebáčka
a navštívit jeho zahradu.
K předávání zkušeností a správnému vyjadřování nemáme všichni stejné schopnosti, ale
bylo vidět, že pan Jebáček přesně ví, jak vybírat
vhodná slova, aby jeho přednáška zaujala i takového laika, jako jsem já.
Děkuji přednášejícímu a všem přítomným
za další nevšední zážitek v naší knihovně a já
určitě využiji získané poznatky k tomu, abych
se mohla těšit z bohaté a zdravé úrody na za-

Tématem přednášky byla vinná réva a pan
Jaroslav Jebáček při ní postupoval podle bodů
slíbených v pozvánce, takže jsme všichni věděli, co nás čeká. Opět hodně odkazoval na
knihy, ze kterých čerpá odborné informace.
Protože sleduje patřičnou literaturu a má bohaté
zkušenosti v této činnosti, odpovídal i na
všechny dotazy s velkým přehledem a nadšením. Konkrétní dotazy se týkaly jak vinné révy,
tak i ovocných stromů.
Na přednášku jsem se těšila. A víte proč? Setkám se tam s lidmi, které téma nějak oslovilo
a pak proto, že za krátký čas získám základní
a potřebné informace o tom jak a kde začít. Po
dvou přednáškách asi nebudu velký zahrádkář,
ale určitě to změnilo můj pohled nejen na naši
zahrádku, ale i na to, jak užitečné jsou odborné
knihy a rada někoho, kdo se tomu věnuje s radostí.
Děkujeme panu Jebáčkovi za obě zajímavé
přednášky.
Napsala: Ludmila Pilátová

Návštěva v knihovně 8. 3. 2018
Byl březen – měsíc knihy a naše obecní knihovna se těšila na již tradiční návštěvu dětí
z mateřské školky. V knihovně můžeme dělat
spoustu věci. V necelé hodince našeho setkání –

děti, za pomoci svých učitelek, zazpívaly, zahrály pohádku, prohlédly si knihy a vyzkoušely
různá kouzla. Všechny děti byly moc šikovné.
Zbyla i chvilka na popovídání o tom, jestli děti
mají doma svou knihovničku, nebo poličku
na knížky. Před odchodem jsme udělali společnou fotku před největší knihovnou, co
v místnosti máme.
Možná, že při tom všem děti nezaznamenaly, že viděly i knihu 121 let starou… Kdo
byl její první čtenář se asi už nikdy nedozvíme, ale na svého posledního čtenáře ještě
čeká…
Dětem a jejich učitelkám děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání.
Komentář podala paní Ludmila Pilátová.
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Rybářská schůze
Na den 9. 3. 2018 byla narychlo svolána
schůze rybářů z Vážan n. Lit.
Hlavní organizátor akce, pan Mirek Žampach, chtěl s členskou základnou projednat
to, co vyjednal na Povodí Moravy, a.s., a to
příslib pomoci při obnovením vážanského
poldru, který jak všichni víme je od loňského
podzimu vypuštěn a čeká na své vyčištění,
prohloubení a obnovení provozu v mokré variantě.
„POLDR“ byl hlavním a skoro jediným bodem jednání rybářské schůze. Velice důležité
bude zajistit na obnovu poldru finanční prostředky, kdy i zastupitelstvo obce přislíbilo
pomoc, ale prvotní aktivity jsou očekávány
od rybářů.
Všichni občané Vážan n. Lit. určitě vnímají
potřebu obnovení poldru a s tím i otevření
krásného místa v lokalitě naší obce.
Předpoklad obnovy poldru je naplánován
na r. 2019, takže ten letošní rok musíme vydržet a při návštěvě tohoto místa se kochat
okolím, a ne pohledem na vodní hladinu, jak
bývalo zvykem.
Komentář zpracoval: V. Matyáš

České vesnice
v Rumunsku – Banát
Výbor pro kulturu a školství, pod vedením L. Pilátové pokračuje zdatně ve svých
naplánovaných aktivitách, k nimž přináleží
i výjezdy do okolí, za poznáním, krásou okolí
a navazování nových přátelství s přespolními.
Jednou z přespolních akcí byla i přednáška
o Banátu, v Hostěrádkách-Rešově, info podává L. Pilátová:
V rámci spolupráce s knihovnou v Hostěrádkách - Rešově jsme v pátek 9. 3. 2018 navštívili přednášku na téma „České vesnice
v Rumunsku – Banát“. Účastníci besedy nebyli jen občané Hostěrádek, ale i okolních
vesnic – Vážany, Šaratice a dokonce přijeli
i tři posluchači až od Znojma.
Čeští osadníci přišli do rumunského Banátu
v polovině 19. století. Založili zde vesnice
jako Gernik, Rovensko, Svatá Helena atd.
V jižní části srbského Banátu založili vesnice
také – např. Česko Selo.
Jejich současný život nám svým povídáním, fotografiemi i krátkými videi přiblížil
Petr Nazarov, který pravidelně tuto oblast navštěvuje a má tam i řadu přátel. V roce 2013 se
v jedné z českých vesnic – Eibenthalu uskutečnil kulturní festival, který se od té doby
koná každoročně a získal si své stále příznivce.
Milým překvapením v závěru přednášky
bylo i odměnění třech návštěvníků přednášky
knihami. Dvě z nich vyhrály paní knihovnice
Alena Zobačová a naše nejpilnější čtenářka
Stanislava Halamková, takže se výhry dostaly
do těch správných rukou.
Přednáška byla velmi zajímavá a pan Nazarov přislíbil, že za rok je tu opět s novým
tématem.
Velké poděkování patří i paní knihovnici
Jarmilce Urbánkové, která nás pozvala i na
další akce, které v nejbližší době v knihovně
pořádají.

Valná hromada TJ Vážany n. Lit.
Dne 11. 3. 2018 se konala v horní hospodě
Valná hromada TJ Vážany n. Lit.
Valnou hromadu zahájil předseda Ladislav
Drkal, který přivítal řádné členy TJ. Pozváno
bylo 42 členů TJ s hlasem rozhodujícím podle
klíče schváleného výborem TJ. VH se zúčastnilo
22 členů s hlasem rozhodujícím, což je 52,4 %
a valná hromada byla schopna se usnášet.
Zprávu o činnosti TJ přednesl předseda p. Drkal – informoval o hlavních událostech v činnosti
TJ, tentokrát hlavně se zaměřením na majetek
a potřeby finančních prostředků na údržbu.
O jednotlivých sportovních oddílech podali
zprávy jejich předsedové p. Tůma Ludvík za
kopanou, p. Dvořáček František za stolní tenis
a cvičitelka pí. Škraňková Marcela za oddíl
ZRTV.
Pan Drkal s přítomnými zastupiteli ozřejmili
členům záměr výboru TJ prodat část majetku
Obci Vážany n/Lit. Důvodem této transakce je
fakt, že TJ nemá a nikdy mít nebude dostatek fi-

nancí na nutnou údržbu svých zařízení, které
tak jak tak slouží celé veřejnosti. Pokud by k tomuto nedošlo, v blízké budoucnosti by bylo
nutno tělocvičnu uzavřít. Bylo předneseno několik variant, o kterých se rozvinula rozsáhlá diskuze a nakonec vítězila varianta, že TJ odprodá
Obci Vážany n/Lit. 50% tělocvičny za polovinu
odhadní ceny s tím, že Obec bude mít předkupní
právo za symbolickou cenu na druhou polovinu.
TJ Vážany nad Litavou, z.s. by v objektu zůstalo
užívání ve stejném rozsahu jako doposud i s povinností provádění údržby a provozování. O této
variantě se hlasovalo a z přítomných bylo 14
pro, 7 proti a 1 se zdržel. TJ teď bude čekat na
rozhodnutí zastupitelů obce.
Výbor TJ Vážany a kontrolní komise mají
mandát až do roku 2019 a žádné změny ve vedení nenastaly.
Závěrem poděkoval předseda p. Drkal všem
za účast a Valnou hromadu ukončil.
Komentář zpracoval: V. Matyáš

17. ročník koštu slivovice
V sobotu 10. 3. 2018 byl ČZS Vážany n. Lit.
pořádán další ročník tradičního koštu slivovice.
Komentář k akci podala Marie Zachovalová:
S velkými obavami jsme čekali, jak dopadne
letošní ročník, protože jak všichni víme, poslední dva roky se následkem jarních mrazů
ovoce neurodilo. Ale nakonec naše obavy nebyly na místě a počet vzorků překročil naše
očekávání. I když zdaleka nedosáhl na počet
v posledních letech, tak jsme za ně vděční a děkujeme všem dárcům.
V sobotu, 24. 2. 2018 se sešlo 11 degustá-

torů, aby ohodnotili 72 vzorků (22x slivovice,
15x meruňka, 10x hruška, 13x letní a 12 likérů).
V sobotu 10. 3. 2018 proběhlo vyhodnocení,
s taneční zábavou, bylo možné zakoupit malé
občerstvení a na zpestření bylo i losování
o pěkné ceny. Pohár pro absolutního vítěze
si letos, po delší době, odnesl vážanský občan
Javůrek Filip.
Celkem se akce zúčastnilo téměř 150 platících návštěvníků, ochutnali vzorky pálenek dle
své chuti, zazpívali a zatancovali s hudební skupinou LALIA.
ČZS Vážany letos slaví 70. výročí založení
a právě k této příležitosti jsme nechali udělat na
skleničky na stopce připomenutí k tomuto výročí
a každý účastník Koštu obdržel tuto skleničku.
Výbor zahrádkářů touto cestou děkuje všem,
kteří se nějakým způsobem podíleli na této
akci, přispěli vzorkem pálenky, do tomboly
nebo jen svou účastí na akci.
Doufáme, že letos nás počasí opět nezklame
a mi s úspěchem a očekáváním budeme moci
uspořádat již 18. ročník Koštu slivovice.

Úspěšná sezona pingpongového družstva
TJ Vážany n. Lit. 2017/2018
V letošní sezoně 2017/2018 pingpongové
družstvo TJ Vážany nad Litavou odehrálo 22
zápasů, a to jak v našem domovském sále TJ
Vážany nad Litavou, tak i jako hosté u našich
soupeřů v okrese Vyškov.
Sezónu můžeme považovat za velmi úspěšnou, protože se 17 vyhranými
zápasy a 57 body se naše „A“
družstvo umístilo na prvním
místě a postupuje do okresního
přeboru!
Výsledky družstva „B“ a žáků
jsou k nahlédnutí na přiložených fotografiích článku a na vývěsce TJ Vážany n. Lit.
Sezóna byla ukončena přátelským setkáním všech hráčů
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v horní hospodě Sokolovně, kde se oslavila
úspěšná sezóna a nastínili se plány do budoucna.
Čeká nás spousta trénování, práce a soustředění, abychom dokázali dál hájit dobré jméno
ping pongu pod TJ Vážany nad Litavou.
Komentář podal: Fr. Dvořáček
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Noc s Andersenem
Opět velice zajímavá a svou náplní jedinečná akce Výboru pro kulturu a školství Obce
Vážany n/Lit. se konala v pátek 23. 3. 2018
v naší obecní knihovně.
Komentář nám předkládá paní L. Pilátová –
hlavní organizátorka akce:
Hned, jak v knihovně skončila výuka ZUŠ, začaly se scházet děti na „Noc s Andersenem“. Postupně jsme si všichni připravovali místa, kde se později uložíme ke
spánku. Něco se měnilo, když nám paní
ředitelka MŠ zapůjčila několik lehátek.
Jak byla připravena místa na spaní, mohl
začít náš připravený program. Děti si připravily večeři ve stylu „vaření pejska
a kočičky“. Na všechno „vaření“ dohlížely a kde bylo potřeba pomohly
A. Stříbrná, A. Zobačová a Z. Javůrková.
Přečtený příběh ze života pejska a kočičky byl doplněn mnoha otázkami. Odpovědi dětí byly naprosto přesné a vyčerpávající. Plně využita byla i tabule,

Velikonoce a hrkání
Na velikonoční svátky 2018 se u nás v obci
opět rozeznělo hrkání. Je potěšující, že Vážany n. Lit. patří ještě do skupiny obcí, ve
kterých se tento zvyk udržel a je mládeží podporován.
Hrkat se začíná na Zelený čtvrtek, kdy po
zpěvu gloria při večerní mši svaté umlkají kostelní zvony. Říká se, že zvony odletěly do Říma.
Zvonění kostelních zvonů, a to ráno, v poledne i večer až do sobotního poledne, nahrazuje hrkání.
Hrkat chodí většinou chlapci do 15 let. Ti
nejstarší, organizují celé hrkání. Hoši se scházejí u kostela, seřadí se (dříve museli jít seřazeni přesně podle velikosti, od největších po
nejmenší a za tím účelem byli na začátku
všichni změřeni) a v průvodu obejdou celou
vesnici. Malé skupinky, zaběhnou i do postranních uliček. V sobotu odpoledne nebo
někdy až v neděli dopoledne obcházejí potom
vesnici dům od domu a vybírají za hrkání.
Dříve se při vybírání říkaly i různě koledy,
jako je například tato: „Tetičko a strýčku, přišli
k Vám páni, abyste nám dali něco za hrkání.“
K Velikonocím patří celá řada krásných
zvyků. Užívejme si je a zachovávejme si je
pro naše budoucí generace.
Muži a chlapci se ale těší zejména na pondělí. Velikonoční pondělí je totiž jediným
dnem v roce, kdy mohou ženy beztrestně „vyšlehat“.
Krásné Velikonoce přálo všem občanům
zastupitelstvo obce Vážany n. Lit.
Komentář: V. Matyáš

kde vznikaly obrázky hradu, autobusu a nechyběla různá zvířátka nebo les. Ze zapůjčených
lehátek děti postavily domeček pro pejsky a kočičky nebo obchod, kde se prodávalo. Děti vymyslely i takovou věc, jako je vítání zákazníků.
Nechybělo večerní čtení pohádek, které vybrala a přečetla teta Alka, protože „čtecí babička

Staňka“ tentokrát nemohla. Největší úspěch
měla pohádka z jednoslabičných slov. K provedení stezky odvahy nám stačilo 25 schodů, asi
30 kroků chodbami a přesné zadání úkolů.
Všechny statečné a odvážné děti usínaly před
desátou hodinou, aby se jim mohly zdát krásné
sny, nebo příběhy, které byly obsaženy v knihách uložených v regálech. Pro některé
byl „budíček“ už před šestou hodinou.
Ještě než jsme se rozešli byl čas na snídani, oblíbené kreslení a třeba i na „tichou poštu“. Za deset minut deset už
byla knihovna zase uklizená a bude odpočívat do 29. 3. 2018, kdy se sejdou
děti k dalšímu odpolednímu tvoření…
Na památku všechny děti dostaly
„Pamětní list“ na Noc sAndersenem.
Děkujeme všem, kteří nám s touto
akcí pomáhali a všem dětem za pěknou,
tvořivou a neopakovatelnou atmosféru
společných šestnácti hodin pobytu
v obecní knihovně.

Divadelní představení – Dámský krejčí
Divadelní spolek Slavkov u Brna zahrál v neděli 15. 4. 2018, ve Vážanech n. Lit. situační komedii Dámský krejčí, podle Georgese Feydaua,
který tuto svou první slavnou hru napsal ve 24
letech.
Hru představila a všechny přítomné (i herce)
srdečně přivítala paní Marie Gottwaldová.
Na představení se přišlo podívat asi padesát
občanů. Vzhledem k tomu, že je do sálu bezbariérový přístup, navštívili komedii i tři občané
na vozíčku. Po dlouhé zimě tak měli nejenom
pěkný kulturní zážitek, ale mohli se setkat
s přáteli a následně si popovídat.
Hodinu a půl jsme sledovali příběh, kde
hlavní postava – lékař – byl lhář a snaží se skrýt
svou nevěru před mladou manželkou a tchyní.
Když si pro schůzky pronajme bývalou krejčovskou dílnu a musí předstírat, že je dámským
krejčím, vše se dál zamotává… Feydeau chtěl,

aby všechny role byly obsazeny muži, protože
hra byla napsána, když vykonával vojenskou
službu a toužil po tom, aby ženské i mužské
role v divadle hráli jen muži, jak tomu bylo
např. v antickém Řecku.
Pan režisér Stanislav Olbricht, takto obsadil
roli tchyně a svěřil ji Milanu Hrazdílkovi, kterého jsme naposledy u nás ve Vážanech n. Lit.
viděli jako Harpagona v Moliérově komedii Lakomec.
Poděkování ovšem patří i ostatním hercům
a všem z Divadelního spolku ze Slavkova
u Brna, protože nám připravili zase jeden z příjemně prožitých podvečerů.
Děkujeme všem, kteří se na zajištění představení podíleli, především Sleťákům, za širokou nabídku kulturních akcí, kterými obohacují
náš společný život v obci.
Komentář připravila: L. Pilátová

Okrsková soutěž v požárním sportu
SDH Vážany nad Litavou uspořádal v sobotu
21. 4. 2018 v dopoledních hodinách soutěž v požárním sportu jakožto pravidelné prověřování
zdatnosti mužstev z okrsku Hostěrádky-Rešov.
Do prostoru discgolfu ve Vážanech nad Litavou
se sjeli hasiči ze sborů z HostěrádekRešova, Šaratic a z Kobeřic. SDH Velešovice byl omluven pro nemoc. Počasí
nám přálo, ale přesto počet diváků nebyl bohužel příliš velký. Sešlo se nás
asi kolem 30. Na své přátele a rodinné
příslušníky se přijeli podívat i „přespolní“. Nutno podotknout, že bylo příjemné vidět mnoho dětí, které byly ze
závodu nadšeny. Mohly si vyzkoušet
hasičský vůz, ale nejvíc je lákala káď
s vodou.
Závod vyhráli členové SDH Hostěrádky-Rešov. Naši hasiči byli druzí.
Tímto jim gratulujeme!
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Po sportovních výkonech se všichni sešli na
„chovateláku“, kde se občerstvili a probrali
nejen dosažené výsledky, ale i mnoho dalších
témat.
Komentář podala A. Stříbrná
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73. výročí osvobození obce
Vážany nad Litavou
Dne 25. 4. 2018 se shromáždilo u pomníku
padlých, ve Vážanech n/Lit., zhruba 35 občanů, aby osobně uctili památku obětí 1. a 2.
světové války.
Kladení věnce provedli za doprovodu
hudby místní hasiči, kteří současně drželi
čestnou stráž. Poté následoval projev starosty
obce, který v závěru svého slova vyzval přítomné k minutě ticha za padlé oběti ve světových válkách. Pietní akt byl završen státní
hymnou České republiky.
Starosta obce děkuje všem přítomným za
účast a děkuje hasičům, kteří na akci spolupracovali, a to jak organizačně, tak i držbou
čestné stráže u pomníku.

Pálení čarodějnic
V pondělí 30. 4. 2018 v 18 hodin přiletělo
na svých košťatech i košťátkách asi třicet velkých a malých čarodějnic a jiných tajemných
bytostí, aby všichni společně prolétli vesnici
a skončili na tradičním „sletovém“ místě
v prostorách hřiště minidiscgolfu.
Tentokrát se ve větším počtu dostavil „čarodějnický dorost“, a proto byl program uzpůsoben pro jejich všemožné rejdění a zábavu. V průběhu večera se nás u ohně
a občerstvení vystřídalo asi dalších padesát
účastníků a někteří jen tak „prolétli“ a přistáli
na jiném místě.
Soutěže byly upraveny tak, aby je zvládaly
i nejmenší účastnice tohoto sletu. Děti byly
odměněny malou sladkostí a v závěru večera
všechny přítomné děti obdržely pamětní list
s obrázkem čarodějnice. Nechybělo opékání
špekáčků a tentokrát byla nově pouštěna příjemná reprodukovaná hudba, která v závěru
večera roztančila přítomné.
A nakonec, když se všude pomalu vkrádala
tma, tak se na oheň vhodila figurína čarodějnice. Hořela jasným plamenem, a tak oheň
neztratil svou magickou moc, které věříme,
že nám zajistí ochranu a přinese prosperitu.
Akce „Pálení čarodějnic“ se povedla díky
počasí, dále pak všem obětavým pořadatelům,
dozorujícím hasičům a hlavně šikovným
a skvělým čarodějkám a čarodějům.
Komentář podala L. Pilátová

1. Motožehnání
V sobotu 28. 4. 2018 se v naší obci konala
zcela ojedinělá akce – MOTOŽEHNÁNÍ.
Jednalo se o vůbec první žehnání motorek
a motorkářů v našem kostele sv. Bartoloměje.
O akci byl velký zájem, což potvrzuje účast
nejen převážně místních motorkářů, ale i veřejnosti, která tomuto hobby zřejmě fandí.
Když pan farář zahájil bohoslužbu, tak bylo
v kostele více jak 70 lidí, a to děti nepočítaje.
Proslov pana faráře byl velice zajímavý a poučný,
vždyť byl protkán nejen historií o motorkách
a o vzniku motorkářské záliby, ale byl zaměřen
zejména svým obsahem na požehnání, což jak
pan farář následně vysvětlil, tak v této podobě
znamená přání všeho dobrého, tj. pro motorkáře
bezpečnou jízdu, klid na silnici a šťastné návraty.
Před oltářem bylo položeno k žehnání 49 příleb
a venku před kostelem stálo 22 motorek, různých značek, stáří, typů a obsahu motorů.
Po posvěcení příleb a motorek se vydali motorkáři na tzv. spanilou jízdu, která je vedla
z Vážan n. Lit. do Žarošic, dále na Čejč a odtud
po státní silnici do Těšan a přes Šaratice zpět
do Vážan n. Lit. Trasa byla dlouhá ca 65 km
a doba trvání – v poklidné a spořádané jízdě –
necelou hodinku.
Na autobusové zastávce se udělalo společné
foto a následně se všichni motorkáři sešli v dolní
hospodě na gulášku a zaslouženém pivečku.

Hlavní organizátoři akce byli V. Vitoul, M.
Žampach, K. Schoř, J. Bělouch a D. Záhorec.
Tito vše naplánovali, zajistili bezpečný průjezd
spanilé jízdy a už teď se těší, spolu se všemi
ostatními na další rok, kdy budou na Motožehnání pozváni i další motorkáři z okolí tak, aby
se akce rozrostla a získala zde u nás tradici.
Závěrečné slovo pronesl M. Žampach už
v kostele, kde za všechny motorkáře panu farářovi poděkoval a upřesnil organizační a provozní zásady akce. Snad i díky tomu vše dobře
dopadlo, se šťastným návratem a výbornou náladou, spojenou se spokojeností z dobře vydařené akce.
Komentář podává: V. Matyáš

Župní přebor sokolské všestrannosti v atletice – Vyškov 2018
V sobotu 21. 4. 2018 se ve Vyškově konal
„Župní přebor sokolské všestrannosti v atletice“. Pro děti byly stanoveny tyto disciplíny:
Mladší žákyně: běh na 50 metrů, skok do
dálky, hod kriketovým míčkem, běh na 600 metrů. Starší žákyně a žáci: skok do dálky, hod
kriketovým míčkem, běh na 600 metrů – žákyně
a 800 metrů – žáci.
Za Vážany nad Litavou se za žáky zúčastnil
Matěj Paseka a za žákyně Kristýna Kolejková,
Marie Havlíčková a Julie Stříbrná.

Počáteční pochybnosti vystřídaly nevšední
zážitky a radost z medailí. Na to, že děti jely
jen „vyzkoušet“ svoje sportovní umění, dokázaly vybojovat i medaile. Matěj získal stříbrnou,
stejně jako Kristýna. Bronzovou získala Julie
a zlatou Maruška.
Dětem děkujeme za skvělé sportovní výkony
a přejeme ještě hodně sportovních úspěchů.
Paní Soni Havlíčkové děkujeme za zajištění dopravy a doprovod děti na tuto akci.
Komentář podala L. Pilátová

Tvoření a„Kloboukové vítání jara“
Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se v knihovně konalo
další naše „Tvoření“, tentokrát s názvem „Kloboukové vítání jara“. Ne všichni se zapojili do
výroby klobouků. Na přiložených fotografiích
vidíte, že klobouky máme spojené především
„čarodějnickými“, které jsme se pokusili vyrobit
z krepového papíru. Všechny klobouky byly
funkční a některé se nám hodily i na „pálení
čarodějnic“.

Protože v našem „Tvoření“ vždycky nemáme
zadané konkrétní téma, tak na ostatních fotografiích můžete vidět, co děti vyrobily, nakreslily,
nebo co v knihovně rády dělají. Při našich setkáních nikdy nechybí malá svačinka a posezení
u dobrého čaje nebo bílé kávy. V květnu děti společně připravily dvě akce, které budou určeny pro
všechny, kteří mají rádi pohyb a dobrou zábavu.
Komentář vytvořila L. Pilátová

Mše v kostele sv. Mikuláše v Šaraticích
Členové SDH Vážany nad Litavou se v pátek
4. května 2018 v 18 hodin zúčastnili tradiční
mše za zemřelé i žijící hasiče v kostele sv. Mikuláše v Šaraticích. Na této akci byly přítomny
všechny sbory z okrsku Hostěrádky-Rešov
a dále pak okolní sbory, které spadají pod šaratickou farnost. Mši celebroval otec Vít Červinka spolu s hasičským kaplanem. Po mši
jsme se všichni setkali u pohoštění v prosto-
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rách hasičky v Hostěrádkách-Rešově, kde jsme
probírali jak hasičská témata, tak věci běžné
a osobní. Celý podvečer se nesl v přátelském
duchu. Vždy je příjemné setkávat se u takovýchto příjemných příležitostí než u věcí nepříjemných a smutných, ale i ty patří nejen
k životu hasičů, ale i všech ostatních.
Komentář z akce podala A. Stříbrná
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130. výročí vzniku dobrovolných hasičů v obci Hrušky
Sobota 12. 5. 2018 byla ve znamení oslav
130. výročí vzniku dobrovolných hasičů
v obci Hrušky. Náš sbor se těchto oslav
zúčastnil spolu s praporem a čestným doprovodem. Dopolední program se skládal z průvodu obcí, který jsme zakončili u hrušecké
kapličky, kde byla sloužena mše za mrtvé
i zemřelé hasiče. Po obědě následovala
schůze, kde zazněla i zdravice SDH Vážany
nad Litavou. Odpolední program byl zaměřen
na veřejnost. K vidění byly komentované
ukázky hasičské i záchranářské práce. Díky
možnosti využití hrušeckých rybníků si
především děti mohly vyzkoušet plavbu na
záchranářském kruhu či záchranu tonoucího.
Nechyběly ani dvě historické koňky, které
předvedly, jak se kdysi hasilo. V kontrastu
k minulosti byly přítomny nejmodernější hasičské stroje, které pomáhají nejen při požárech, ale například i u transportu nadměrně
obézních lidí. I počasí přálo. Jsme rádi, že se
můžeme účastnit akcí okolních obcí a hrdě
reprezentovat naši obec.

Otevírací doby provozoven
ve Vážanech nad Litavou
POHOSTINSTVÍ (dolní hospoda) –
Petr Hromada
Otevírací doba:
Pondělí–čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

16.00–22.00 hod
16.00–24.00 hod
14.00–24.00 hod
14.00–22.00 hod

Jarní výšlap na Jalový dvůr
Starší děti z našeho „Tvoření“ v knihovně
jsou nejenom tvořivé, ale i hodně aktivní, takže
připravily pro sebe i ostatní zájemce akci „Jarní
výšlap na Jalový dvůr“. Jistě si někteří vzpomenete na stejný „výšlap“, který pořádali „Sleťáci“ a soutěže nám připravila paní Stanislava
Halamková. Děti na tuto akci rády vzpomínají
a chtěly si ji zopakovat. Jen s tím rozdílem, že
pomoc dospělých bude minimální.
Tak nás na autobusové zastávce v sobotu 12.
5. 2018 v 10 hodin přivítaly Maruška Havlíčková
a Kristýna Kolejková. Sešlo se nás deset dětí
a sedm dospělých. Společnost nám celou cestu
dělali i dva čtyřnozí kamarádi.
Na cestu nám svítilo sluníčko a dělaly se pravidelné přestávky na malé občerstvení. Po třech
hodinách jsme dorazili na Jalový dvůr. Byla tam
už spousta návštěvníků, kteří se nejen přišli potěšit pohledem na krásnou přírodu a zvířátka,
ale i posilnit se nějakou dobrotou v hospůdce

Tato akce byla domluvena na tréninku v pátek 4. 5.2018 a měla být první větší akcí pro
děti pod hlavičkou nově založeného Sokola ve
Vážanech nad Litavou.
A zase jsme navázali na úspěšnou akci „Sleťáků“, kterou bylo stanování děti se zážitkovými
ukázkami všeho, co zajímavého mohou děti v přírodě zažít. Poprvé se taková akce konala v roce
2016 a dětem v loňském roce moc chyběla.
Po domluvě s trenéry Milošem Cenkem a Soňou Havlíčkovou naše mládež vybrala sobotní
termín – 12. 5. 2018 – hned po skončení výšlapu
na Jalový dvůr. Tento den byl hodně náročný,
protože účastníci „výšlapu“, kteří šli zpátky
z Jalového dvora pěšky, měli jen necelou hodinu na to, aby se na stanování připravili.
V 18 hodin byla už většina dětí na místě, a tak
se začalo se stavěním stanů a chystáním dřeva
na večerní táborák. Zapojili se všichni, včetně
těch nejmenším i těch, kteří se přišli jen podívat.
Program byl velmi pestrý – opékání špekáčků, malá noční procházka, večerní pohádka,
soutěž v určování úryvků ze známých pohádek
a nechybělo ani společné zpívání u táboráku –
na kytaru zahrála Julie Stříbrná.

Sobota:

Menší děti spaly ve stanech a ti odvážnější
„pod širákem“.
Ráno po rozcvičce a snídani byl tábor, zase
společnými silami, uklizen. V devět hodin dopoledne už si každý z nás užíval zaslouženého
nedělního volna po svém.
Poděkování patří organizátorům a všem
zúčastněným a odvážným dětem.
Vždy je co zlepšovat, nebo dělat stejné věci
jinak. Budeme k tomu mít opět příležitost, protože dětem bylo organizátory slíbeno „prázdninové stanování“.
Za organizátory: Soňa Havlíčková

KADEŘNICTVÍ
ve Vážanech nad Litavou

17.00–22.00 hod
16.00–22.00 hod
16.00–24.00 hod
14.00–24.00 hod
14.00–22.00 hod

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

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

OBCHOD SMÍŠENÉ ZBOŽÍ –
Jan Kundera
Otevírací doba:
Pondělí–pátek:

Komentář k akci podala L. Pilátová

Stanování v„Cihelně“

POHOSTINSTVÍ (horní hospoda) –
Sabina Pazourková
Otevírací doba:
Pondělí:
Úterý–čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

„U HŘÍBKA“. My jsme sice také využili této možnosti, ale v plánu byl i piknik a různé soutěže
v přírodě. Museli jsme vyhledat stín, protože
sluníčko už pěkně pálilo. Po jídle si soutěžní disciplíny vyzkoušely všechny děti a pozadu nezůstali ani dospělí. Kristýnkou, za svůj výkon, byli
všichni odměněni nějakou malou sladkostí. Paní
Staňka mohla posoudit, více než kdo jiný z nás,
to, kolik příprava takovéto akce zabere času
a jaké starosti jsou s tím spojené.
Myslíte, že někdo z nás využil také možnosti
jít i zpáteční cestu pěšky? No, jistě. Tři dospěláci a šest dětí. A museli si domů pospíšit, protože v šest hodin jim začínala další, neméně
zajímavá, společná akce…
Děkujeme dětem za přípravu a uskutečnění
této akce, účastníkům za další trvalý společný
zážitek a všem ostatním, které děti oslovily, za
pochopení a pomoc.

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

6.30–11.00 hod
14.30–17.00 hod
6.30–10.00 hod
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