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Obsah zpravodaje
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zápisy ze zastupitelstva
Tříkrálová sbírka
Obecní zabijačka
Činnost hasičů
Lažanský košt
Připravované akce

Zápis č. 1 ze zasedání ZO Dolní Lažany, konaného dne 11. 1. 2017
Přítomno:
Hosté: 		

7 členů ZO
nebyli

Program :

1/
2/
3/
4/
5/
6/

		

Finanční zpráva
Schválení rozpočtu na rok 2017
Příprava obecní zabíjačky
Zhodnocení akce vánoční besídka a zpívání u betlému
Inventury za rok 2016
Diskuse

ad 1/ finanční zpráva – stav na účtech 1 635 000 Kč, v pokladně 10 000 Kč, bilance plnění závazků je velmi
dobrá
usnesení : ZO vzali na vědomí 7 hlasy, připomínky nebyly
ad 2/ návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl zveřejněn na úředních deskách obce od 19. 12. 2016
do 11. 1. 2017, nebyly k němu počas zveřejnění vzneseny žádné připomínky, dotazy nebo návrhy, 		
takže starostka předložila ZO návrh rozpočtu ke schválení
usnesení : ZO schválili 7 hlasy rozpočet obce na rok 2017 bez připomínek
ad 3/ obecní zabíjačka se uskuteční v sobotu 11. února 2017, ZO se zúčastní v plném počtu, bude vyhlášeno
místním rozhlasem a na obecních vývěskách a v obchodě u paní Krotké
usnesení : ZO souhlasí 7 hlasy se svojí účastí na této akci
ad 4/ starostka zhodnotila akce „vánoční besídka“ a „ zpívání u betlému“ jako zdařilé, účast hostů byla 		
taktéž velice dobrá, děti si vánoční besídku užily
usnesení : ZO souhlasí 7 hlasy s výše uvedeným hodnocením
ad 5/ starostka seznámila zastupitele s výsledkem ročních inventur za rok 2016, proběhly včas a v pořádku,
zápisy jsou vyhotovené. Inventurní komise nenašla rozdíly ani nedostatky
usnesení : ZO vzali na vědomí výsledek inventur za rok 2016
ad 6/ a/ starostka přednesla přítomným návrh smlouvy KSUS Vysočina o vypůjčce pozemku č. 483/1
a 483/4, což jsou pozemky obce v tzv. „Rybníčku“. KSUS bude v této lokalitě opravovat mostek 		
a potřebuje výše uvedené pozemky k uskladnění materiálu a strojů.
usnesení: ZO souhlasí 7 hlasy s návrhem smlouvy o vypůjčce
b/ Poplatek za popelnice na rok 2017 zůstává ve stejné výši jako vloni, což je 500,- Kč na osobu 		
v domácnosti a 500,- Kč za chalupu
c/ ZO byly předloženy zápisy z kontrolního a finančního výboru za rok 2016
usnesení: ZO nemají připomínky ani námitky k předloženým zápisům
d/ na základě připomínek místních občanů v č.p. 1 bylo vzneseno napomenutí k pořádání oslav 		
v obecním domě a to ve smyslu rušení nočního klidu hlasitou hudbou
e/ výsledek Tříkrálové sbírky v naší obci, která proběhla v neděli 8. 1. 2017 činil 4400,- Kč, což je více
než v loňském roce
f/ smlouvy na nájmy bytů v obecním domě byly nájemníkům prodlouženy na rok 2017
g/byla vznesena připomínka místních občanů ke špatnému stavu cesty ke skládce
usnesení: ZO vzali připomínku na vědomí. Vedení obce bude usilovat o společnou opravu cesty 		
s nájemníky okolních pozemků
Zapsala: Tesařová 						
V Dolních Lažanech dne 16. 1. 2017
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Ověřili: Filip Durda, Božena Bílá

Zápis číslo 2 ze zasedání ZO Dolní Lažany, konaného dne 13. 3. 2017
Přítomni:

7 členů ZO

Hosté:

nebyli

Program:
		
		
		
		
		

1/
2/
3/
4/
5/
6/

Finanční zpráva
Zhodnocení akce „Zabíjačka“
Příprava na akci „Ochutnávky“
Průběžná zpráva o demolici domu č.p.18
Návrh na akci s přispěním dotace z POV
Diskuse

ad 1/ starostka přivítala přítomné členy ZO a seznámila je se stavem finančních prostředků
na účtech obce 1 700 000.- Kč, v pokladně 11 000,- Kč. Finanční situace je velice dobrá.
usnesení: ZO vzali na vědomí 7 hlasy, nemají připomínky
ad 2/ starostka zhodnotila akci „Obecní zabíjačka“ jako průměrnou, zisk není až tak velký – po zaplacení
všech výdajů činí 3 600,- Kč, zájemci si pochutnali na výrobcích už v den zabíjačky v přísálí Obecního
domu a další si odnesli výrobky domů, následně bylo prodáno vyškvařené sádlo a uzené maso
usnesení: ZO souhlasí 7 hlasy se starostkou, že akce proběhla dobře
ad 3/ starostka přednesla návrh na pořádání akce „Ochutnávky“. V místním rozhlasu bude vyhlášeno
pozvání na tuto akci, rovněž na obecních vývěskách visí plakáty s pozváním a s programem akce, 		
zastupitelé vyzývají občany, zejména ženy, aby na ochutnávku přinesli co největší počet výrobků, aby
se dalo z čeho vybírat a následně po zhodnocení výsledků také odměnit nejlepší
usnesení: ZO souhlasí 7 hlasy s tím, že se akce zúčastní v plném počtu
ad 4/ starostka seznámila přítomné s pokračováním akce demolice domu č.p. 18, budeme žádat o dotaci na
tuto akci, ale před tím ještě probíhají různá měření, zaměřování a návrhy, protože bourání je hlídaná
akce od státních orgánů kvůli uložení odpadu
usnesení: ZO vzali na vědomí 7 hlasy
ad 5/ starostka vyzvala zastupitele, aby se vyjádřili k návrhu z minulého zasedání na použití dotace POV pro
naši obec – byl schválen návrh p. Durdy Filipa na vybavení a obnovení potřeb pro zásahovou jednotku
SDH v naší obci
usnesení: ZO schválili 7 hlasy výše uvedený návrh na použití dotace POV
ad 6/ diskuse: a) starostka seznámila přítomné s dalšími návrhy na akce v naší obci – výstavba chodníků
a oprava silnice, které by měly proběhnout ve druhé polovině roku 2018 a obnovení tzv mokřadů 		
v katastru na „Zámečku“, což by přispělo jednak k upravení lokality na rybníkem a jednak vytvoření
lepšího přítoku vody do rybníka, ale na tuto akci je potřeba jednat s majiteli lokalit kvůli vykoupení
nebo darování pozemků, což může být komplikované. Když se obci podaří tyto pozemky získat, 		
budeme žádat o dotaci na tuto akci
b) starostka seznámila přítomné o požadavku obce na ÚP o zaměstnání 3 pracovníků na VPP v obci.
Žádost a příslušné dokumenty budou odeslány na ÚP v úterý 14. 3. 2017
c) starostka seznámila zastupitele s požadavkem místního občana o odkoupení pozemku u jeho
domu, na příštím zasedání se zastupitelé vyjádří k této otázce a podle toho bude rozhodnuto
d) zastupitel p. Filip Durda oznámil starostce obce, že se vzdává funkce neuvolněného zastupitele 		
obce, předsedy finančního výboru a člena kontrolního výboru obce k 31. 3. 2017 z důvodu pracovního
vytížení a nedostatku času na rodinu
zastupitelé toto vzali na vědomí
Zapsala: Eliška Tesařová					

Ověřovatelé: Eva Krotká, Milena Vojtěchová

V Dolních Lažanech dne 14. 3. 2017
												

Zveřejněno na ÚD
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Tříkrálová sbírka  (FH)
V neděli 8. ledna 2017 proběhla v naší obci Tříkrálová
sbírka. Obec obcházeli v odpoledních hodinách tři
malí koledníci v kostýmech za doprovodu Zdeny
Ondrákové a Věry Řeřuchové. U každého domu
zazvonili a zazpívali tradiční písničku My tři
králové…Za obdržený finanční příspěvek do kasičky
obdarovali koledníci obyvatele domu cukrem a na
dveře napsali nápis K+M+B 2017. Po rozpečetění
pokladničky na obecním úřadě byla výsledná částka
4 400 Kč. Poděkování patří všem občanům, kteří
přispěli na dobrou věc.

Obecní zabíječka (MV)
Obecní zastupitelstvo připravilo pro všechny zájemce
obecní zabíječku. Již k polednímu se v prostorách
obecního domu linula lákavá vůně. Letos bylo všech
zabíjačkových pochoutek daleko více jako loni
a přesto hodinu po zahájení prodeje nebylo co nabízet.
Zájem občanů byl veliký, ale nikoliv těch Lažanských,
ale přespolních. V přísálí domu probíhala za nízký
poplatek ochutnávka zabíjačkových lahůdek, ale
přísálí bylo pořád plné nedočkavců na předložené
lahůdky, ale i zde nebylo možné uspokojit v plné míře
všechny zájemce. S takovým velkým zájmem nikdo
z nás nepočítal.
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Zdařilé akce hasičů (FH)
Dne 4. 3. 2017 uspořádal sbor dobrovolných hasičů
v obecním domě   v odpoledních hodinách dětský
karneval.  Pro děti byl připraven bohatý program. Ten
obsahoval různé disciplíny, kde nechyběla ani soutěž
o nejlepší masku. V maskách se představilo více jak
20 dětí. V soutěži o nejlepší masku karnevalu zvítězil
Jan Papoušek, druhé místo obsadila Eliška Dyksinská
a třetí místo si odnesla Adélka Hrdá. Vítězové
si odnesli věcné dary ale ani ostatní zúčastněné děti
nemusely být smutné, protože si taky odnesli krásné
dárky. Nakonec proběhla diskotéka, kde se všechny
děti vyřádily.

Ve večerních hodinách se konal Hasičský ples. K tanci
a poslechu hrála skupina Elastic Band, která přispěla
k dobré pohodě a náladě až do časných ranních hodin.
Pořadatelé připravili bohatou tombolu, ve které bylo
přes 150 cen. Každý los vyhrával.
Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem sponzorům
a občanům, kteří přispěli dary do tomboly a ke
zdárnému průběhu plesu.

Lažanský košt  (MV)
Zastupitelé obce uspořádali dne 18. 3. 2017 již
tradiční ochutnávku gulášů, moučníků, pomazánek
a slivovice. Sešla se celá řada těchto dobrot a bylo
z čeho vybírat. O nejlepší moučníky, pomazánku
a guláše rozhodovali sami návštěvníci této akce,
kterých přišlo překvapivě hodně. O těch nejlepších
z řady slivovice a pálenek rozhodovala čtyřčlenná
komise. Akce byla zdařílá a protáhla se do pozdních
odpoledních hodin. Ke spokojenosti všech hrál
a zpíval p. Sobotka z Litohoře. A jak vše dopadlo ?

Moučníky
1. Křivánková,  Moravské Budějovice
2. Růžičková Milena,  Nové Syrovice
3. Roupcová Eva st.,   Vícenice
Pomazánky
1. Hrušková Růžena
2. Roupcová Eva ml.
3. Dvořáková Mirka – Hrušková Růžena
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Guláše
1. 	 Krotký Radek
2. 	 Vojtěchová Milena st.
3. 	 Linhová Marie ml.
Pálenky
1. Roupec Pavel
2. Dyksinski Tomáš
3. Zeman Josef  Lukov
Poděkování patří všem, co se soutěže zúčastnili, ale
i těm co přišli akci podpořit a prožít jedno pohodové
odpoledne při hezké kulturní akci.

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
8. dubna ve 14 hodin - Čistá Vysočina
				
sraz u Obecního domu
30. dubna - Stavění máje a pálení čarodějnic
			
- Obecní dům
29. dubna v 15 hodin - Nevěsty z Moravy
			
divadelní představení ochotníků ze Zvěrkovic
			
- Obecní dům
3. června - Dětský den na Zámečku
			
den plný soutěží, občerstvení a cen pro účastníky

Uzávěrka příštího vydání je 30. června 2017
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Vydal Obecní úřad Dolní Lažany
v dubnu 2017, náklad 60 ks

