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 Zápis č. 3 ze zasedání  ZO Dolní Lažany,  konaného dne 4.  4.  2016
Přítomni: 6 členů ZO

Omluveni: 1 člen
Hosté:  slečna Linhová Marie, paní Hrdá Jitka, paní Chromá

Program:  1/  Finanční zpráva
 2/  Zhodnocení akce „Košty a divadlo“
 3/  Plán úklidu „Čistá Vysočina“ 
 4/  Návrh na akci „Pálení čarodějnic“ 
 5/  VPP výběr zájemců  a nástup
 6/  Schválení závěrečného účtu obce
 7/  Akce z POV – práce na zámečku
 8/  Diskuse                  

ad 1/ starostka přivítala přítomné a seznámila je se stavem finančních prostředků - na účtech 1 220 900,-  
 Kč,  v pokladně 16 000,- Kč.  Závazky plníme včas, nejsou žádné upomínky za pozdní platby 
 usnesení: ZO vzali na vědomí stavy na účtech i plnění závazků

ad 2/ starostka zhodnotila akci „Košty a divadlo“ jako zdařilou, zastupitelé neměli připomínky ani kritiku k akci
 usnesení: ZO zhodnotili akci také jako zdařilou 

ad 3/ starostka přednesla přítomným termín pořádání úklidu „Čistá Vysočina“ a to v sobotu 16 dubna od  
 14 hodin u obecního domu. Účastníci obdrží bezpečnostní vesty a rukavice a pytle na posbíraný od 
 pad a po ukončení akce se budou opékat špekáčky za obecním domem. ZO zvou všechny občany   
 k účasti na úklidu
 usnesení: ZO berou na vědomí, že se akce zúčastní pokud možno v plném počtu

ad 4/ starostka seznámila přítomné s návrhem, aby se ještě v letošním roce naposledy pálily „čarodějnice“   
 30 dubna na Zámečku, i když na větve a spalitelný odpad má obec kontejnery. Jako důvod k tomuto  
 kroku uvedla starostka totální likvidaci odpadu na Zámečku, protože zde budou prováděny práce na  
 úpravách kolem rybníka
 usnesení: ZO souhlasí k návrhem, účetní vyhlásí rozhlasem  

ad 5/ starostka seznámila přítomné s postupem žádosti o zaměstnávání občanů na VPP – v pondělí 11 dub- 
 na odveze starostka žádost na Úřad práce v Třebíči,  následně si občané, vedení na ÚP,  zajistí dopo- 
 ručenku na zaměstnání a po zaevidování na obecním úřadu bude rozhodnuto o tom, koho z doporu- 
 čených občanů obec zaměstná na VPP  – termín nástupu 1. 5. 2016
 usnesení: ZO souhlasí s postupem i se zaměstnáváním občanů na VPP

ad 6/ na úředních deskách obce byl zveřejněn závěrečný účet roku 2015 od 1. 3. 2016 do 18. 3. 2016,  ne- 
 byly k němu vzneseny žádné připomínky ani návrhy, starostka předložila zastupitelům ke schválení  
 spolu  s přílohou k závěrečnému účtu obce a výsledkem kontroly hospodaření obce za rok 2015
 usnesení: ZO souhlasí 6 hlasy s celoročním hospodařením obce a schvalují  závěrečný účet roku bez  
 výhrad

ad 7/ starostka seznámila přítomné s akcí „Úprava povrchu kolem rybníka Zámeček, která bude částečně  
 hrazena z dotace POV ve výši 110 000,- Kč. Práce by měly začít v měsíci květnu 2016
 usnesení: ZO souhlasí  s přednesenou zprávou,  žádost na dotaci už máme podanou na MěÚ Morav- 
 ské Budějovice

ad 8/ Diskuse  
 a/ připomínky hostů k nepořádku v čekárně – rozlitý olej na zemi mají na svědomí účastníci maso  
 pustního průvodu
 b/ účetní vyhlásí rozhlasem upozornění pro občany na shromažďování větví, listí a spalitelného odpa- 
 du na čarodějnice    
 c/ pozvánky na akce v příštích měsících  jsou zveřejněny v Lažánku 

 Zapsala:  Eliška Tesařová      ověřovatelé :  Pavel Roupec Božena Bílá

 V Dolních Lažanech 11 dubna 2016    
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Zápis č. 4 ze zasedání  ZO Dolní Lažany, konaného dne 9. 5. 2016
Přítomni: 7 členů ZO

Omluveni: 0

Hosté: Slečna Linhová Marie, paní Jitka Hrdá a zástupkyně MAS Rokytná

Program: 1/  Finanční zpráva
 2/  Zhodnocení akce „Čistá Vysočina“
 3/  Návrh na akci „Den dětí“ 
 4/  Návrh na příspěvek do „MAS Rokytná“ 
 5/  Akce z POV – práce na zámečku 
 6/  Návrh na prodej pozemku lesní cesty
 7/  Diskuse, různé

  Před zahájením zasedání vystoupila zástupkyně MAS Rokytná paní Kršňáková a obeznámila přítomné  
 s aktivitami a prozatímními výsledky spolku MAS, – žádost o poskytnutí příspěvku od naší obce  
 a seznam výzev pro poskytnutí příspěvku od MAS pro obce jsou součástí tohoto zápisu

ad 1/ starostka přivítala přítomné a seznámila je se stavem finančních prostředků - na účtech 
 –  1 238 800,- Kč a v pokladně – 4 000,- Kč
 usnesení:  ZO toto vzali na vědomí

ad 2/ starostka zhodnotila akci „Čistá Vysočina“ jako velmi zdařilou, oproti minulým akcím se sešlo více   
 místních občanů a po sběru odpadu si všichni účastníci opekli špekáčky a dostali občerstvení  
 usnesení:  ZO se zúčastnili a berou na vědomí 

ad 3/ starostka přednesla program na akci „Den dětí“,  kterou pořádá obec v sobotu 4 června 2016 
 od 14 hodin u rybníka na Zámečku. ZO se postarají o bohatý program pro děti a odměny za soutěže,  
 bude  vyhlášeno místním rozhlasem a na vývěskách budou zveřejněné plakáty s pozvánkou
 usnesení: ZO berou na vědomí účast na této akci  

ad 4/ starostka navrhla odhlasovat schválení příspěvku pro MAS Rokytná ve výši 5,- Kč na občana obce
 usnesení:  ZO schvalují počtem 7 hlasů příspěvek poskytnout 

ad 5/ úpravy rybníka Zámeček jsou u konce – na tuto akci dostane obec, jak již bylo v minulém zasedání  
 oznámeno, dotaci, je potřeba doložit k žádosti smlouvu o dílo a cenovou nabídku

ad 6/ starostka seznámila přítomné s návrhem na odkup obecních pozemků od společnosti LESY ČR, lesní  
 správy Třebíč, jedná se o lesní cesty. K tomuto je přiložený dopis od výše uvedené společnosti
 usnesení: ZO souhlasí s prodejem a požadují o 3,- Kč/m2 více, než je odhadní cena 

ad 7/ diskuse:  a/  starostka navrhla k projednání odstoupení od smlouvy s fi Jaronet na připojení interne- 
 tu kvůli častým výpadkům připojení na net a navrhla přejít k fi Alexa Moravské Budějovice, která si  
 provede v naší obci měření a zaměření a po cenové nabídce by obec přistoupila na smlouvu s fi Alexa
 usnesení:  ZO berou na vědomí  problémy s připojením od dosavadního poskytovatele a souhlasí   
 s výše uvedeným návrhem
  b/  dále seznámila starostka přítomné s návrhem na opravu silnic a výstavbu chodníků   
 v obci, které spadají pod její kompetence, bude jednáno s fi Krajská správa a údržba silnic Vysočiny  
 ohledně opravy mostků v naší obci 
 usnesení : ZO souhlasí s navrženým postupem, bude projednáno na příštím zasedání ZO
  c/  paní Vojtěchová přednesla požadavek od občanů na opětovné pořádání ochotnických 
 vystoupení v naší obci, která paní Vojtěchová nacvičovala s místními dobrovolníky a která měla velký  
 úspěch a vyzývá tímto všechny zájemce, kteří by měli zájem hrát ochotnické divadlo, aby ji kontaktovali
  d/ paní Hrdá měla připomínku k chatce na hrázi rybníka, kolem chatky je nepořádek a slože 
 né dřevo a když prší, teče po dřevu voda na chatku, starostka slíbila nápravu a úklid kolem chatky

 Termín příštího zasedání ZO – 27 červen 2016 v 18.30 hodin 

 Zapsala:     Tesařová     Ověřovatelé: Milena Vojtěchová, Eva Krotká
 V Dolních Lažanech dne 12. 5. 2016 



Sedmdesátiny
Dne 30. dubna oslavil své 70té narozeniny náš spo-
luobčan pan Stanislav Dvořák. Mezi gratulanty  
nechyběli ani zástupci obce - starostka a místosta-
rosta. Za sbor dobrovolných hasičů pogratuloval  
František Durda ml. Oslavenci popřáli všichni hodně 
zdraví, spokojenosti, osobní i rodinné pohody. 
      (MV)

Devadesátiny
Dne 11. května oslavil krásné 90té narozeniny náš 
spoluobčan pan Jaroslav Krula. K tomuto význam-
nému životnímu jubileu se také připojili zástup-
ci  obce – starostka a místostarosta. Za sbor dobro-
volných hasičů popřál oslavenci František Durda ml.  
Panu Krulovi popřáli hlavně zdraví, životní elán jako 
dosud a spokojenost.   (MV)

Úklidem ke zdravějšímu a hezčímu 
prostředí ...
Jako každý rok tak i letos se naše obec zapojila  
do ekologické akce Čistá Vysočina. V sobotu 16. 
dubna 2016  se sešli zastupitelé obce, děti a rodiče  
u obecního úřadu kde dostali reflexní vesty, rukavice 
a pytle na odpadky. Po krátkém poučení o bezpečném 
pohybu podél komunikací a informaci o způsobu sběru  
a třídění odpadu se všichni rozešli sbírat odpadky 
podél komunikací vedoucích z naší obce. Odpadky 
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„Dětský den se vydařil“
V sobotu 4. 6. pořádali zastupitelé obce pro děti  
u rybníka „Zámeček“ dětský den, který se opravdu vy-
dařil. Na tuto akci přijel v doprovodu své maminky  
a mladšího bratra Toník Voznica ze Šebkovic,  
pro kterého sbíráme v naší obci víčka, která mu mají 
dopomoct k novému invalidnímu vozíku. Toník  

byly sesbírány a uloženy na krajnice pro snadnější 
odvoz, který zajistila Krajská správa a údržba silnic 
Kraje Vysočina. Poděkování patří všem, kteří se této 
akce zúčastnili a přispěli tak ke zlepšení životního 
prostředí kolem nás. 
     (FH)

Stavění máje a pálení čarodějnic
30. dubna 2016 jsme postavili máj u obecního domu
o čem svědčí fotografie, později jsme šli pálit 
čarodějnice k rybníku na Zámečku.
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a jeho maminka uspořádali výstavku a následně i pro-
dej vlastnoručně vyrobené bižuterie, o kterou byl velký  
zájem.  Dále mohli přítomní názorně shlédnout  ukáz-
ku první pomoci od pracovnic Červeného kříže  
a mohli si i vyzkoušet vlastními silami poskytnout 
první pomoc. Děti se zúčastnily soutěží a dovedností  
a za to získaly odměny – jednak balíček dobrot za účast  
a jednak možnost vytáhnout si lístek s číslem  
a dostat dárek z tomboly místostarosty p. Hrušky.  
Bohatý program završila akce „PĚNA“, do které  
se děti vrhly oblečené i polonahé a až pěna spadla, 
oplachovali je  hasiči stříkačkou. Den dětí se opravdu 
povedl a to jak velkým zájmem dětí i dospělých, krás-
ným počasím a úsměvem na tvářích dětí.   
     (MV)

Žehnání kříže 
V sobotní podvečer 4. června se asi třicítka občanů 
naší obce zúčastnila malé slavnosti, při které byl 
požehnán premonstrátem P. Václavem Křížem 
opravený kříž s obrazem sv. Cyrila a Metoděje.
Památku nechal opravit restaurátorem Josefem 
Střelákem na své náklady Pavel Kryštof Novák  
z Moravských Budějovic, který ve své řeči připo-
menul, že jeho pradědeček pocházel z Dolních  
Lažan. Obec i okolní krajinu chtěl proto nějakým 
způsobem oslavit. Opravenou památku obklopují 
z obou stran zahradníkem Vladislavem Vejtasou 
zasázené břízy. O krásnou květinovou výzdobu 

„Hurá na prázdniny“
A jsou tu opět školní prázdniny. Děti jásají, dospě-
lým nastávají starosti.  Ať už prožijete prázdniny  
kdekoliv a s kýmkoliv, nezapomínejte hlavně na opa-
trnost a bezpečnost. Takové koupání je velice příjem-
ná činnost, ale i voda bývá zrádná. Sluníčko k prázd-
ninám také patří, ale dlouhý pobyt na něm může také 
vést k problémům. Pád z kola nebo z houpačky může 
mít nedozírné následky. Věnujte pozornost i přechá-
zení silnice, raději se dvakrát rozhlédněte,  a při jíz-
dě na kole po silnici dodržujte bezpečnostní předpisy.   
Nechci vám hned na začátku prázdnin nahánět strach, 
ale „opakování je matkou moudrosti“, jak praví staré 
dobré české přísloví. Takže hurá na prázdniny, na zá-
žitky, první lásky, koupání, táborové ohně a po prázd-
ninách ať se potkáme ve zdraví a v pohodě.
     (MV)

kříže se postaraly dolnolažanské občanky Mirka 
Dvořáková a Marie Linhová. Jelikož je odtud krásný 
pohled na Moravské Budějovice, bude zde ještě 
v budoucnu osazena dřevěná lavička. Na závěr 
slavnosti poděkovala starostka Dolních Lažan Jiřina 
Krotká investorovi Pavlu Kryštofu Novákovi, knězi 
P. Václavu Křížovi, jakož i všem za hojnou účast na 
pěkné slavnosti.
     (FH) 
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Vydal Obecní úřad Dolní Lažany 
v červenci 2016, náklad 60 ks

Uzávěrka příštího vydání je 30. září 2016

„Příjemná změna“
Jistě jste všichni zaznamenali změny u rybníka  
„Zámeček“. Firma SWIETELSKY stavební s.r.o.  
z Pelhřimova“ provedla úpravu vpusti a výpusti rybní-
ka a provedla úpravy nerovností povrchu kolem ryb-
níka.  Obecní pracovnice osely vyrovnaný povrch trá-
vou. Kolem rybníka budou vysazené ovocné stromky.  

Členové místního SDH  pomáhali vysázet na bře-
hu  jehličnaté stromy. Celý prostor kolem rybníka  
je krásnou oázou lákající k odpočinku a procházkám.
     (MV)
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19. – 20. srpna 2016  
Rybářské závody

27. srpna 2016
Loučení s prázdninami

10.- 11. září 2016

Tradiční posvícení  SDH
10. sportovní odpoledne a taneční zábava, 11. vyhrávání po obci,

17. září 2016
Soutěž o pohár starosty města 

Jaroměřic nad Rokytnou
pro děti a dospělé

POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE


