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Zápis č. 5 ze zasedání ZO Dolní Lažany, konaného dne 11. 7. 2016
Přítomni: 7 členů ZO
Program:
1/ Finanční zpráva
		
2/ Zhodnocení akce „Dětský den“
		
3/ Návrh na akci „Mácův memoriál“
		
4/ Návrh na nové vybavení jednací místnosti
		
5/ Akce z POV – vyhodnocení a doplnění
		
6/ Návrh na akci „Rozloučení s prázdninami“
		
7/ Diskuse, různé
ad 1/ finanční zpráva – stav na účtech 1 335 000 Kč, v pokladně 4 000 Kč, faktury se splatností k dnešnímu
dni máme zaplacené
usnesení: ZO berou na vědomí, nemají připomínky
ad 2/ starostka vyzvala zastupitele, aby se vyjádřili k pořádání Dětského dne. Zastupitelé souhlasně
zhodnotili průběh jako velmi zdařilý, přálo počasí a účast byla také hojná, děti se se zájmem
účastnily soutěží a obdržely za ně dárky, pohoštění bylo pro děti zdarma, místostarostova tombola
měla také velký úspěch, ale největší radost dětí byla z hasičské pěny, ve které se vyřádily dosytosti
a členové SDH je osprchovali hadicí vodou z rybníka, v 17 hodin proběhlo svěcení křížku na poli směrem na Horní Lažany
usnesení : ZO vyjádřili kladné hodnocení
ad 3/ starostka přednesla ZO výzvu k účasti na pořádání 14.tého ročníku „Mácova memoriálu“ v sobotu
30. července 2016 od 9 hodin na hřišti na návsi. ZO si rozdělili úkoly, zajistí potřebné nákupy. Účetní
po		 slala pozvánku také paní Mácové do Martínkova, poslala pozvánky okolním obcím a v pátek před
pořádáním bude na hrob p. Libora Mácy položena kytka
usnesení : ZO souhlasí s účastí a pomocí na pořádání
ad 4/ starostka navrhla ZO ke zvážení vybavení místnosti – klubovny nábytkem a celkovou údržbou, jedná
se o místnost, kde se konají volby a bylo by vhodné, aby občané, kteří přijdou volit, vstoupili do kulturního prostředí
usnesení : ZO souhlasí 7 hlasy s opravou klubovny, budou osloveny firmy, aby předložily návrh a cenovou nabídku
ad 5/ starostka informovala přítomné o postupu akce revitalizace rybníka Zámeček – práce jsou zde
už hotové, ještě proběhne oprava cesty od transformátoru směrem do vsi, po předložení závěrečné
zprávy na Městský úřad Moravské Budějovice obdrží obec od Kraje slíbenou dotaci ve výši 110 000,- Kč
usnesení : ZO vzali 7 hlasy na vědomí další postup v této akci
ad 6/ starostka navrhla ZO ke zvážení pořádání akce „Rozloučení s prázdninami“ a to na sobotu 27 srpna,
budou zajištěny atrakce pro děti, kterým už zase nastane škola
usnesení : ZO se podle svých možností zúčastní této akce a připraví potřebné
ad 7/ Diskuse :
a/ starostka vystoupila s návrhem na zakoupení nového pletiva kolem hřiště, hlavně apelovala
na to, aby se při této akci sešlo co nejvíce mládeže, ale i dospělých, kteří hřiště hojně využívají
ke hrám
usnesení : ZO souhlasí a podle svých možností se také zúčastní
b/ dále přednesla návrh na konání akce „Setkání důchodců“ v předběžně stanoveném termínu
22. října 2016. Místní důchodci obdrží pozvánku na tuto akci a závazně se přihlásí nebo nepřihlásí 		
k účasti, kvůli zajištění občerstvení a zajištění hudby
usnesení : ZO vzali 7 hlasy na vědomí, souhlasí s pořádáním akce, pokud bude přihlášen dostatečný
počet důchodců
c/ na základě podání stížnosti od místní obyvatelky na hluk při pořádání akcí u rybníka Zámeček nechala starostka hlasovat přítomné zastupitele o tom, zda souhlasí s pořádáním těchto akcí a tím
samozřejmě i s prodloužením programu oslav na pozdní noční hodinu.
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usnesení : Zastupitelé souhlasí 7 hlasy s povolením pořádání těchto oslav, ale každá taková akce 		
bude nahlášena na OÚ a v předstihu nejméně tří dnů bude zveřejněno její pořádání na vývěsce
u autobusové zastávky
Další stížnosti nebo návrhy přijímají starostka nebo místostarosta a následně budou projednávány na zasedání
Zapsala: Tesařová

			

Ověřili: Eva Krotká, Milena Vojtěchová

V Dolních Lažanech dne 13. 7. 2016

Zápis č. 6 ze zasedání ZO Dolní Lažany, konaného dne 12. 9. 2016
Přítomni: 5 členů ZO
Omluveni: 2 členové pro pracovní zaneprázdnění
Program:
			
			
			
			
			

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

Finanční zpráva
Zhodnocení akce „Mácův memoriál“
Zhodnocení akce „Rozloučení s prázdninami“
Plán akce „Setkání důchodců“
Návrh na schválení kupní smlouvy Lesy ČR
Diskuse, ostatní

ad 1/ finanční zpráva – stav na účtech 1 391 000 Kč, v pokladně 10 000 Kč, fa splatné do data zasedání ZO
jsou zaplacené, bilance placení ostatních závazků je velmi dobrá
usnesení : ZO vzali na vědomí 5 hlasy
ad 2/ starostka zhodnotila akci nohejbalový turnaj jako zdařilou, zúčastněným přálo počasí, občerstvení
bylo zajištěno, účast hostů byla taktéž hojná
usnesení : ZO souhlasí 5 hlasy se zhodnocením akce jako zdařilé
ad 3/ starostka dále zhodnotila akci pro děti rozloučení s prázdninami, která byla také velice zdařilá, děti
si užívaly her, soutěží, skákacího hradu, občerstvení a odměn za soutěže, jako prémii za účast jim starostka nabídla svezení v nákladním autě po poli, zájem dětí předčil očekávání
usnesení: ZO souhlasí 5 hlasy se zhodnocením akce jako zdařilé
ad 4/ starostka podala zastupitelům upřesněný návrh na konání setkání důchodců - 22. října 2016
od 14 hodin ve všech prostorách obecního domu, každému důchodci v obci bude doručena pozvánka
s potvrzením účasti, kterou zájemci o akci vrátí do schránky OÚ
usnesení : ZO souhlasí s uvedeným postupem a doufají, že se akce zúčastní co nejvíce důchodců
i jejich rodinných příslušníků
ad 5/ starostka přednesla ke schválení návrh kupní smlouvy od Lesů ČR, za prodané lesní pozemky – cesty
nám Lesy ČR nabízí částku 230 000,- Kč, zastupitelé souhlasí s prodejem a s částkou za prodej. Dále
přednesla kupní smlouvu na dům č.p. 18 a související pozemek od paní Chromé, obec zaplatí za uvedené nemovitosti 245 000,- Kč, zastupitelé souhlasí s koupí i s částkou
usnesení : ZO souhlasí 5 hlasy s výše uvedenými návrhy a nemají připomínky
ad 6/ Diskuse: příspěvek starostky
a/ obec bude pořádat pro zájemce zájezd do Brna na muzikál „Děti ráje“ a to v sobotu 17. prosince
2016 ve 14 hodin, kdo z občanů bude mít zájem o účast, přihlásí se na OÚ buď v dopoledních úředních hodinách nebo v pondělí večer od 17.30 do 18.30 hodin
b/ v sobotu 17 září se místní děti i dospělí zúčastní soutěže „O pohár starosty města Jaroměřice nad
Rokytnou“
Zapsala: Tesařová

			

Ověřili: Filip Durda, Milena Vojtěchová

V Dolních Lažanech 14. 9. 2016
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Nohejbalový turnaj
Zastupitelé obce uspořádali v sobotu dne 30.7.2016
XIV. ročník soutěže „Mácova memoriálu v nohejbalovém turnaji amatérských trojic“. Menší účast
soutěžních družstev nic nezměnila na bojovnosti zúčastněných. Vítězství v turnaji a putovní pohár
vybojovalo družstvo Ohrazenice, druhé místo obsadilo domácí družstvo, třetí místo patřilo nohejbalistům z Blatnice. Pro všechna zúčastněná družstva byly
připraveny odměny. Zastupitelstvo obce děkuje tímto všem nejmenovaným sponzorům, kteří přispěli
ke zdárnému průběhu turnaje.
(FH)

Lažanské posvícení
V sobotu 10. září se na počest nedělního posvícení sehrálo fotbalové utkání za obecním domem.
Svobodní nastoupili proti ženatým. Hráči bojovali
do posledních sil, ale vyhrát může jen jeden. Nakonec
vyhráli ženatí, a to na penalty 4:3. Večer se v obecním
sále za podpory SDH konala posvícenská zábava.

Druhý den 11. září bylo po celé obci mnoho vůní.
To lažanské hospodyňky chystaly posvícenské pochutiny. Po obědě začala tradiční vyhrávka dům od
domu. Kdo chtěl, uvítal muzikanty něčím k zakousnutí nebo pohárkem pro povzbuzení a také přispěl
podle svého uvážení do kasičky hasičů, kteří měli
posvícení ve své režii. Po vyhrávce se ještě konalo
posezení v obecním domě. Posvícení je již minulostí,
ale hezké chvíle i zážitky zůstávají. 		
(MV)
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Děti se loučily s prázdninami
V sobotu 27. srpna uspořádalo zastupitelstvo obce
u rybníka „Zámeček“ akci pro děti s názvem Loučení s prázdninami. Dětí se tu sešlo hodně a s některými přišli i rodiče nebo prarodiče. Zpestřením celého
odpoledne nebylo jen bohaté občerstvení, ale různé
atrakce, které lákaly nejen děti, ale i dospělé návštěvníky. Lodička i nafukovací člun nestačili zájemce
uspokojovat. Nafukovací hrad nebo trampolína také
plnily svoji funkci a střelba ze vzduchovky zaujala
nejen chlapce, ale i děvčata. Malování přímo na kůži
zdobily nejenom děti, ale i některé dospělé. O vše
byl velký zájem ze strany dětí. Největší zájem však
vzbudila tzv. Šlehačková bitva „každý proti každému“. Za chvíli to tu vypadalo jako ve šlehačkovém
království. Této bitky se zúčastnili ve větším množství i dospělí návštěvníci. Dokonce došlo i na koupání v rybníku. Bylo to krásné odpoledne a veselé
rozloučení s prázdninami. Děkujeme za hojnou účast
a vytvoření nezapomenutelné atmosféry. Kde jsou
děti má být veselo a smích. 		
(MV)

V pátek 19. srpna začalo být u rybníka
„Zámeček“ pořádně rušno. Konaly se zde
již tradiční rybářské závody na 24 hodin.
Každý ze soutěžících si vylosoval svoje stanoviště
k chytání a všech 9 míst k tomu určených bylo obsazeno. Soutěžící si nejdříve připravili veškeré potřebné pomůcky k chytání a úderem 19.00 hodiny pan
Filip Durda závody odstartoval. Začal boj o každou
rybičku. Počasí bylo pěkné, noc klidná. Druhý soutěžní den se soutěžícím začalo občas dařit. Přihlížejících a fandících návštěvníků bylo dost a všichni
se dobře bavili. K dobré pohodě přispělo bohaté
občerstvení a příjemná obsluha. Každý musel být
spokojený. Závodníci bojovali do poslední minuty
vyměřeného času. A jak vše nakonec dopadlo?

1.místo Josef Zeman, Lukov, Míra Dvořák,
Dolní Lažany
2.místo Mirek Papoušek ml., Dolní Lažany
3.místo Milan Sobotka, Jaroměřice nad Rokytnou
Putovní pohár za největší rybu získal Mirek Papou		
šek ml. z Dolních Lažan.
Blahopřejeme - Petrův zdar!
Rybářské závody se opět vydařily a organizátoři
děkují všem soutěžícím, sponzorům, i těm co přišli
podpořit svého favorita nebo jen akci samotnou.
Příště opět na shledanou při dalším ročníku. (MV)
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Rekordní úlovek v našem rybníku
Trofejní sumec a jemu podobné těžké ryby (štika, kapr) se z háčku velmi často osvobodí
nebo vyhledají záchranu v podvodních překážkách. Stávají se tak vděčným tématem pozdějších vášnivých debat u piva či u nahozených prutů: co všechno že v našich vodách plave za giganty.
Mnohdy se tyto obří ryby při troše štěstí a rybářské zručnosti přeci jen podaří vytáhnout až na břeh.
A právě pro tyto okamžiky má rybařina ono jedinečné kouzlo. Toto štěstí měl Zdeněk Kurdiovský,
který dne 10.9.2016 kolem 18:00 hodin ulovil na
silon 0,22 mm bez návazce sumce na návnadu červa.
Sumec měřil 140 cm a jeho živá váha byla 14 kg.
Jelikož se sumec bránil, nechyběli ani mladí pomocníci David Michalík, Tomáš Pavlon a Lukáš Dvořák,
kteří ho společnými silami zdolali. Jsme rádi, že byl
sumec vyloven a nechyběl ani jeho konec na talíři.

Naše děti se zúčastnily soutěže mikroregionu Rokytná o putovní pohár starosty
města Jaroměřic nad Rokytnou
V sobotu 17. 9. 2016 zaplnili soutěžící družstva z řad
mladších a starších dětí nový sál tělocvičny Základní
školy Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou,
aby tak změřily své fyzické síly a psychické schop6

nosti v rámci soutěže O putovní pohár starosty města
Jaroměřic nad Rokytnou. Soutěže se zúčastnila šestičlenná družstva z Dolních Lažan a místní školy Jaroměřice nad Rokytnou. Úkolem soutěžních týmů bylo
projít jednotlivými stanovišti, které byly v tělocvičně
rozestaveny a posbírat co nejvíce bodového ohodnocení, body rozdávali rozhodčí přímo na stanovištích.
Hodnotila se rychlost, zručnost, přesnost, postřeh,
paměť, představivost a kreslení. Jednotlivá družstva
byla podle věku rozdělena do dvou stupňů. První tvořili žáci první až páté třídy, druhý třídy šest až devět. Základní škola Otokara Březiny v Jaroměřicích
nad Rokytnou byla zastoupena třemi družstvy a jedno družstvo tvořily Dolní Lažany v obou kategoriích.

První místo obsadilo družstvo Dolní Lažany v kategorii starších a získali putovní pohár starosty. V kategorii mladších se Dolní Lažany umístily na třetím
místě. Bodové ohodnocení, vyhlášení výsledků a odměňování vítězů proběhlo ihned po skončení soutěže. Diplomy, medaile, dárkové kabely a dorty předal
starosta města Jaroslav Soukup, který poděkoval
všem za účast. Ale jak zaznělo už hned po skončení
soutěže, vyhráli všichni, kdo se klání zúčastnili. (FH)

Čáp u nás v Dolních Lažanech

Osmdesátiny
Dne 23. 9. 2016 oslavil své 80té narozeniny náš spoluobčan pan František Pernička. K tomuto významnému životnímu jubileu se také připojili zastupitelé
naší obce. Oslavenci popřáli hodně zdraví, spojenosti,
osobní i rodinné pohody. 		
(FH)

Oprava obecní komunikace
Podzim
Podzimní listí padání,
podzimní brzké stmívání.
Kraj oblékl si pestrý šat,
list lehce k zemi spad.
Podzim to škála barev,
to malířova paleta,
vítr si s listy jen tak hraje
a posílá je do světa.
Poslední plody již jsou doma,
podzim je zvěstí blížící se zimy,
nás však to pranic neleká.
Podzim to škála barev,
to malířova paleta.
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POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

22. října 2016
Setkání důchodců - kulturní dům od 14 hod.

3. prosince 2016
Mikulášská besídka - kulturní dům od 14 hod

17. prosince 2016
Zájezd do Brna na muzikál Děti Ráje

23. prosince 2016

Setkání u vánočního stromu
parčík u čekárny 18 hodin

1. ledna 2017
Novoroční ohňostroj u kulturního domu 17 hod.

