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Zápis č. 6 ze zasedání ZO Dolní Lažany, konaného dne 25. 5. 2015
Přítomni: 7 členů ZO
Hosté:
Karel Linha, Marie Linhová ml., Jitka Hrdá, manželé Pavlonovi,
		
Pavel Ondrák
Program: 1/ Finanční zpráva
		
2/ Zpráva o postupu žádosti akce „Bioodpad“
		
3/ Schválení závěrečného účtu obce
		
4/ Zpráva o postupu akce „Revitalizace návsi“
		
5/ Zhodnocení tenisového turnaje
		
6/ Příprava na akci „Dětský den“
		
7/ Zpráva o zadání výstavbového projektu
		
8/ Diskuse – lavičky na „Zámeček“ + ostatní
ad 1/ finanční zpráva – stav na účtech 725 000 Kč, v pokladně 3 500 Kč, fa splatné do data zasedání ZO
jsou zaplacené, bilance placení ostatních závazků je velmi dobrá
usnesení : ZO vzali na vědomí 7 hlasy
ad 2/ starostka seznámila zastupitele i hosty s dalším postupem žádosti o dotaci na řešení bioodpadu
v obci – žádost máme schválenou, nyní je vypsané výběrové řízení na dodavatele tohoto
projektu, ve středu 27. května se budou otvírat obálky s nabídkami, podle starostky bude hlavním
ukazatelem pro výběr cenová nabídka
usnesení : ZO souhlasí 7 hlasy s uvedeným postupem
ad 3/ starostka předložila zastupitelům ke schválení roční účetní závěrku za rok 2014, která se skládá
ze závěrečného účtu obce, z výsledku kontroly hospodaření obce a z přílohy k závěrečnému účtu.
Všechny výše uvedené dokumenty byly zveřejněny na obou úředních deskách v době od 10. 3. 		
2015 do 26. 3. 2015 a po tuto dobu k nim nebyly vzneseny žádné námitky ani návrhy
usnesení : ZO schvalují 7 hlasy roční účetní závěrku za rok 2014 a to bez výhrad
ad 4/ starostka podala přítomným zprávu o postupu akce „Revitalizace návsi“. Na dětském hřišti budou
doplněny herní prvky, jedná se o houpačku pro menší děti, sestavu lanových prvků pro větší děti
a 2 ks cvičebních strojů pro ostatní zájemce, přednesla návrh na rozdělení cvičebních strojů mezi
náves a posezení u rybníka, kde už jsou částečně rozmístěné nové lavičky a pracuje se na zvelebení
okolí rybníka. Na návsi bude opravena zvonička a to položením nové stříšky, která je již připravena
k usazení. Na víceúčelovém hřišti bude usazeno druhé osvětlení – na sloup s osvětlením je již
připraven výkop
usnesení : ZO vzali na vědomí 7 hlasy momentální stav v této akci a souhlasí 7 hlasy s výše uvedeným postupem a návrhy
ad 5/ starostka se k pořádání tenisového turnaje vyjádřila v tom smyslu, že bohužel pro zaneprázdněnost
zastupitelů se turnaj nemohl konat, ale je přeložený na podzim a na základě připomínek hostů 		
bude organizace trošku jiná, než byla připravena – před pořádáním budou občané upozorněni
na to, že se mohou přihlásit jako soutěžící a podle zájmu se bude odvíjet další postup
usnesení : ZO souhlasí 7 hlasy s postupem a budou se snažit, aby se turnaj konal na podzim
ad 6/ dětský den se bude konat v sobotu 6. 6. 2015 od 14 hodin, zastupitelé mají připraveno pro děti
překvapení – besedu s ukázkou zásahu městské policie, nafukovací skluzavku, malování na tváře
a další sportovní akce
usnesení : ZO vzali na vědomí 7 hlasy a 6 ZO se akce zúčastní
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ad 7/ starostka informovala ZO a přítomné hosty o postupu zadání projektu na výstavbu, v současné
době je v řešení policie kvůli vjezdům ke stavbě z hlavní silnice od Horních Lažan, starostka před
nesla návrh na vybudování hromadného vjezdu ke stavbám, který by financovala obec, hosté 		
přednesli návrh na vybudování každého samostatného vjezdu, který by si hradil každý stavebník sám
usnesení : ZO vzali na vědomí 7 hlasy oba návrhy, na dalším zasedání ZO bude rozhodnuto
ad 8/ diskuse: příspěvek starostky
a/ v současné době probíhá oprava podlahy v čekárně a schodů před čekárnou, reakce občanů
jsou různé, hosté na zasedání se vyjádřili kladně, čekárna bude mít po skončení oprav i novou
fasádu, zasklená okna a opravené lavičky. Před čekárnou byla opravena příjezdová cesta
b/ u víceúčelového hřiště byla pokácena lípa kvůli padání větví na hřiště a ohrožování bezpečnosti
hrajících si dětí, kmen lípy bude využitý k ozdobě návsi
c/ na VPP má obec zaměstnané 3 místní ženy, prozatímní hodnocení od zastupitelů je kladné, pracují na 8 hodin, náklady na jejich odměny nám uhradí v plné výši úřad práce, hodnocení od ob
čanů je různé /jako vždy/
d/ parčík u silnice směrem na Horní Lažany bude osázený okrasnými keříky nebo stromky
e/ v bytě č. 2 v obecním domě bude potřeba vyměnit kotel, náklady na opravy kotlů v bytech dosud byly celkem velké, bude se muset uvažovat i o výměně ostatních kotlů, v rozpočtu obce je
s tímto počítáno
f/ na příští zasedání si zastupitelé připraví návrh na ceny pozemků na výstavbu
		
příspěvek p. Linhy
g/ informoval zastupitele i hosty o věnování vyřazených knih z obecní knihovny domovu důchodců
v Moravských Budějovicích
h/ vznesl požadavek na zakoupení folie na obalování knih
ch/ vznesl návrh na opravu křížků v obci i okolí, bude řešeno zřejmě příští rok
		
příspěvek paní Hrdé
i/ sezonní sklizeň kukuřice přinese pro obec opět problém znečištěných cest a silnic
j/ vyjádřila pochvalu na opravou čekárny
příspěvek manželů Pavlonových
k/ katastrofální stav silnice a zábradlí na mostku na silnici od Horních Lažan
usnesení : ZO berou na vědomí všechny výše uvedené příspěvky a postupně se k nim budou
vyjadřovat
Příští zasedání ZO bude v pondělí 29. června 2015 v 18.30 hodin
Zapsala: Tesařová

Ověřili: Filip Durda, Pavel Roupec

V Dolních Lažanech 26. května 2015

Zápis č. 7 ze zasedání ZO Dolní Lažany, konaného dne 29. 6. 2015
Přítomní:
Hosté:

7 členů ZO
Marie Linhová st.

Program:

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Finanční zpráva
Zpráva o postupu žádosti akce „Bioodpad“
Zpráva o nabídce „Kotlíkové dotace“
Zpráva o postupu akce „Revitalizace návsi“
Zhodnocení akce „Dětský den
Příprava na akci „Mácův memoriál“
Diskuse
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ad 1/ finanční zpráva – stav na účtech: 699 000,- Kč, v pokladně 7 000,- Kč, s placením závazků nemáme
zpoždění
usnesení: ZO vzali na vědomí 7 hlasy
ad 2/ starostka seznámila přítomné s postupem akce „Bioodpad“. Ve středu 27. května proběhlo na 		
Obecním úřadu výběrové řízení ve věci „Zavedení separace bioodpadů v obci Dolní Lažany“.
Ze dvou nabídek za přítomnosti pověřených osob byla vybrána nabídka firmy ELKOPLAST Zlín.
Vybraná nabídka a podepsaná smlouva s touto firmou jsou odeslány na ministerstvo financí,
dokonce prosince musíme podat konečné vyúčtování
usnesení: zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy postup
ad 3/ starostka upozornila přítomné na možnost získat dotaci na výměnu starého kotle, informace jsou
na vývěskách a na stránkách kraje vysočina – www.kr-vysocina.cz/kotliky. Navrhla, aby se obec
taktéž k této možnosti přidala, koupili bychom nové kotle do obecních bytů. Realizace bude možná
za určitých podmínek, které budou sděleny rovněž na stránkách kraje
usnesení: ZO vzali na vědomí, budou sledovat postup pro získání dotace
ad 4/ starostka přednesla momentální stav akce „Revitalizace návsi“. U víceúčelového hřiště je zabetonovaný druhý sloup na další osvětlení hřiště, do konce července budou přidány na dětské hřiště
a na stanoviště u rybníka nové hrací a cvičební prvky. Je opravená střecha na zvoničce. Postup akce
mohou občané sledovat sami podle nainstalovaných nových prvků a změn k lepšímu
usnesení: ZO se podílí na této akci podle svých možností a berou na vědomí současný postup akce
ad 5/ starostka zhodnotila akci „Dětský den“ a to jako velmi zdařilou. Kromě toho, že nám přálo počasí,
se akce vydařila i z hlediska občerstvení, soutěží, koupání v rybníku a projížďce na lodičce, svezení
na nafukovací skluzavce pro děti, besedy a ukázky akce od policie.
Návrh na pořádání příštího dětského dne je ještě přidat pěnu pro děti od místního sboru 		
dobrovolných hasičů
usnesení: ZO se na akci podíleli velkým dílem a s hodnocením akce na výbornou souhlasí
ad 6/ zastupitelé se domluvili na přípravě na pořádání každoroční akce „Mácův memoriál“, který budeme po
řádat v sobotu 25. července, občané budou upozorněni vyhlášením místním rozhlasem, budeme
posílat pozvánky na okolní obce, aby se soutěže zúčastnilo co nejvíce družstev a také přihlížejících
diváků
usnesení : ZO vzali na vědomí a akce se zúčastní v plném počtu
Diskuse: 1/ starostka navrhla ke schválení, aby zasedání zastupitelstva obce bylo veřejné jednou za 3 měsíce,
ostatní zasedání mezi tím budou pouze pracovní zasedání ZO, tento návrh neodporu je vyhlášce
o zasedáních ZO, kde je možnost pořádat veřejné zasedání ZO 4x do roka, ostatní zasedání jsou
pracovní. Pokud bude na obecní vývěsce pozvánka, tak bude zasedání pro veřejnost, na pracovní
porady ZO se pozvánky zveřejňovat nebudou
usnesení: ZO souhlasí 7 hlasy pro návrh starostky, od měsíce července už bude platit výše uvedený
postup
2/ ZO zhodnotili práci VPP na obecních prostorách jako velmi pečlivou. Úkolů od starostky se
zhostí dobře a splní je zavčas
Zapsala: Tesařová

Ověřili: Eva Krotká, Milena Vojtěchová

V Dolních Lažanech dne 30. června 2015
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„Tradice je tradice“
Nikdo z vás nemohl přeslechnout či přehlédnout,
že na Zelený čtvrtek před Velikonocemi až do sobotního rána na Bílou sobotu procházeli naší obcí chlapci
a „hrkáním na řehtačky“ nahrazovali zvony, které prý
v poledne na Zelený čtvrtek odletěly do Říma. Je to
tradice a všech pánů kluků radost. Mnozí z nás v době
ranního „hrkání“ měnili polohu z leva napravo ve vyhřáté posteli, ale chlapci si moc dobře pohlídali čas,
aby nezaspali. Na Bílou sobotu při tzv. „vyhrkávání“
navštěvují domácnosti v obci, aby si zaslouženě vyhrkali malý dárek. Je velice dobře, že většina občanů
se k této tradici staví kladně a že se „hrkání“ v obci
udržuje. Protože bez hrkání by bylo tak nějak jinak
– chudě a smutno.
(MV)

s malými dětmi a tím pádem se o čisté okolí už nemusíme do budoucna bát. Místo sluníčka všechny hřálo
vědomí dobře vykonané a prospěšné práce.
(MV)

„Stavění máje – pálení čarodějnic“
Několik desítek místních občanů se sešlo
30. dubna ke zdobení a následnému vztyčení symbolu máje „Máji“. Vše proběhlo ve veselém duchu
a když už vlály fábory na máji nad obcí, odešli mnozí na večerní „pálení čarodějnic“ u rybníka „Zámeček“. Pálení čarodějnic za hojného počtu přihlížejících spoluobčanů a to nejenom z naší obce, bylo hodnoceno jako vydařené. Pro všechny přítomné bylo na
místě připraveno občerstvení, kterého mnozí využili
a poseděli u „chatky“ u menšího ohně. Poslední návštěvníci téhle akce se spokojeně rozcházeli do svých
domovů v první den měsíce lásky. A stalo se to, co se
stává v tento čas, místní mládenci si neuhlídali postavenou máji a někdo „šikovný“ ji opět položil zpátky
na zem. Takže na druhý pokus ji mládenci opět postavili a barevné fáborky znovu zavlály nad naší obcí.
(MV)

„Uklízíme Česko“
V sobotu 18. dubna se naše obec zapojila do akce
„Uklízíme Česko“, ve které jde především o to, abychom okolí obce zbavili odpadků, které nezodpovědní
občané odhazují, kam se jim zlíbí. Počasí bylo chvílemi aprílové, ale to nic neubralo na elánu sběračů,
kteří přišli. Nejdříve dostali ochranné vesty, rukavice
a odpadkové pytle a vyšli do terénu. Všimli jste si,
že je nyní kolem nás více krásna a příroda může
volněji dýchat? Záleží jenom na nás, na lidech, jak
dlouho nám to vydrží. Po skončení sběru se všichni
sešli na malém občerstvení za Obecním domem. Paní
starostka všem poděkovala za vykonanou práci, ale
hlavně zdůraznila, že se do této akce zapojili rodiče
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„Den dětí“ se vydařil

Oprava autobusové čekárny

Kdo z občanů přišel 6tého června na oslavu
svátku dětí k rybníku „Zámeček“ mi dá za pravdu,
že se oslava opravdu vydařila. Krásné počasí, soutěže
pro děti s odměnami, atrakce nafukovací skluzavka,
„zatýkání dopadených pachatelů“, projížďka na loďce po rybníku, střelba ze vzduchovky, malování na
kůži a mnoho dalších akcí, včetně občerstvení, kterého všichni přítomní bohatě využívali a následně si nechali změřit hladinu alkoholu v krvi od přítomných
strážníků městské policie, kteří pro zájemce přednesli náplň své práce. Závěrem uspořádal místostarosta
pro děti velkou tombolu, vylosované ceny se dětem
moc líbily. Poděkování všem, kteří akci připravovali
a hlavně těm, kteří se jí zúčastnili.
(MV)

Během měsíce května a června byla v naší obci
provedena částečná rekonstrukce autobusové čekárny a oprava vývěsní skříňky v její blízkosti. Rekonstrukci provedli po dohodě s vedením obce pánové
Karel Šulista a Milan Vojtěch. Kromě nové dlažby
uvnitř i venku čekárny provedli jmenovaní rovněž
nátěr fasády po celém obvodu a obnovu nápisu v čele
budovy. V další etapě ještě čekárnu pracovnice, které pracují na veřejně prospěšných pracích v obci, čekárnu vymalovaly. V závěrečné fázi ještě pracovníky
čeká natírání střechy. Myslím si, že i takto je třeba se
starat o obecní majetek a na tomto příkladu je vidět,
že to rozhodně věci prospěje.
(KL)

Na obrázcích je vidět průběžný postup prací.
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Poslední válečné dny v Dolních Lažanech
V letošním roce jsme si připomněli 70 let od
konce 2. světové války, která se v plném rozsahu
dotkla rovněž naší obce. Mladší generace si dnes již
nedokážou vůbec představit, co to válka byla, co za
hrůzy se v ní odehrálo a co si lidé vytrpěli. A právě
proto bychom si tyto události měli stále připomínat,
aby k nim již nikdy nemohlo dojít. Zde bych chtěl na
malém článku připomenout události konce války tak,
jak jsou zaznamenány v obecní kronice.
Počátkem roku 1945 bylo už jasné, že německá
armáda „mele z posledního“ a konec války se
neodvratně blíží. Nikdo však nepředpokládal, že válka
u nás skončí bez boje, ba právě naopak byly obavy, že
Němci rozzuřeni z porážek, které na všech frontách
dostávali a nejistota i v zázemí, kde je na každém
kroku pronásledovali partyzáni, se budou mstít na
civilním obyvatelstvu a budou ničit vše, co jim padne
do ruky. Proto občané naší obce schovávali potraviny,
šaty i jiné věci do úkrytů a v domech si nechávali jen
nejnutnější potřeby.
Většina občanů si na různých místech zbudovala
protiletecké kryty, které měly chránit před útoky
letadel i proti dělostřeleckým šrapnelům. Tyto kryty
byly vybudovány hlavně ve zmolách (Prostřední,
Hyvná a Pode vsí). Většina byla vyztužena kulatinou,
takže by snad svému účelu dobře sloužily. Avšak
nakonec jich nebylo potřeba.
Někdy v březnu 1945 si vybudovali Němci z části
našeho katastru střelnici. V prostoru za Jaroměřicemi
u Boňova měli umístěna děla a stříleli do selských
lesů na Lišném a do lesů na Brdech a Holém kopci.
Byl to výcvik posledních narychlo povolaných ročníků
německé armády do zbraně (vojáci velmi mladí a zase
hodně staří). Škody, které vznikly v lese, byly značné
a ještě po 30 letech se nacházely ve skácených
stromech střepiny dělostřeleckých granátů. Po řadu
dnů byl nad naší obcí slyšen svist a praskot těchto
střel. Žádná však naštěstí nezasáhla třeba omylem
prostor naší obce.
Poslední dny dubna a první dny května 1945
byly ve znamení pozvolného ústupu a posléze
zbrklého útěku různých zbytků jednotek Wermachtu.
Tento ústup se proměnil v panický útěk německé
armády pod heslem: „Spas se, kdo můžeš útěkem do
zajetí k Američanům“. Dobře věděli, proč se nechtěli
dát zajmout Sovětskou armádou. Tyto zbytky armád
pronásledovaly sovětské stíhačky, které zasáhly do
boje hlavně v okolí (Mor. Budějovice, Bítovánky,
Hrotovice). Zasahovaly hlavně v případech, kdy po
nich bylo stříleno (Bítovánky). Jinak se věnovaly více
průzkumu a sledování ústupu vojsk.
Pátého května, když vypuklo povstání v Praze,
bylo již jasné, že konec bude každým dnem. Sovětská
vojska zaujala postavení v prostoru u Ivančic
a připravovala se k rozhodujícímu poslednímu útoku
této války. V té době již Němci postrádali jednotné
vedení a jejich spásou byl útěk. Ze sovětských letadel

jim byly shazovány letáky, že válka skončila, Berlín
padl, Hitler je mrtev, aby se vzdali.
Tak přišel osmy květen, kdy němečtí vojáci již
bez hodností a vyznamenání a někteří i v civilním
oblečení prchali na západ. Ustupovali po všech
cestách na západ a přes naši obec jeli od Jaroměřic,
dále na Horní Lažany a Želetavu pořád na západ.
U Svobodových došel benzín jednomu sanitnímu
autu, vojáci hodili do motoru granát, auto nechali
ve struze stát a pokračovali jinými vozidly. Strach
Němců ze Sovětské armády byl ohromný a jedinou
otázkou bylo, jak daleko mají k Američanům.
Odpoledne již ustupující kolony téměř přestaly
jezdit a zavládlo podivné ticho. Z dáli bylo slyšet
nějaký hukot. Většina obyvatel byla v krytech
a pozorovali činnost hlavně v prostoru silnice od
Jaroměřic k Myslibořicím, kde bylo vidět mračna
prachu, a hukot sílil. Byly to sovětské tanky, které od
rána, kdy vyrazily z prostoru Ivančic, spěchaly na
pomoc bojující Praze. A skutečně. Kolem 4. hodiny
odpoledne přijeli do vsi první ruští průzkumníci,
a sice prvně sajdkára a za ní ihned obrněný
transportér. Na křižovatce u Jenerálových je vítali
místní občané i občané z Vícenic, kteří již opustili
kryty a všichni byli na vsi.
Rusové ihned po příjezdu se ptali po Němcích,
občané jim sdělili, že před nimi utíkali na západ.
Rusové se chvilku zdrželi a rozdávali našim občanům
kostky cukru, kterého měli v transportéru plné bedny.
Spojka na sajdkáře se vrátila do Jaroměřic a za chvíli
již začaly od Jaroměřic přes křižovatku směrem na
Šebkovice a dále od Šebkovic k Lesonicím první
tanky. Jejich hlavní otázkou bylo „směr Praga“!?
Teprve později jsme si uvědomili, jak všichni spěchali
na pomoc bojující Praze. Informací jsme měli málo,
protože elektrický proud nebyl dodáván do sítě a jiné
zdroje pro radia většinou v obci nebyly.
Proč tito vojáci nejezdili po silnici přímo na
Horní Lažany a dál na Hvízdálky a do Lesonic, si
vysvětlují někteří naši občané tím, že ruská armáda
měla starší speciální mapy, na nichž silnice k Horním
Lažanům nebyla ještě zakreslena.
Poslední Němci, kteří ustupovali pěšky,
byli viděni týž den navečer (před setměním), kdy
postupovali od Bohušic přes Doubky a dál k Sedlštím
do lesa. Z neznámých důvodů vystřelili několikrát
z kulometu na naši obec (směrem na dům Muzikářův).
Osvobození našeho kraje ruskou armádou po
tolika letech útlaku, bylo tak radostnou událostí,
že těžko lze vylíčit nadšení, jak naši občané vítali
Rudou armádu. Celá ves byla dlouho do noci u cest
a mohutné volání „Hurá a nazdar“, se dlouho mísilo
s rachotem těžkých tanků, který neustal ani druhý
den, (9. květen), který byl posledním dnem válečným.
Zde končí citát.
					
Karel Linha
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Obec Dolní Lažany

Rybářský spolek

v sobotu 25. července 2015

29. - 30. srpna
Noční rybářské závody

pořádá

XIII. ročník

Mácova memoriálu
tradiční nohejbalový turnaj amatérských trojic

Přihlásit se je možné na č. tel. 724 188 963, obec.dolni-lazany@cbox.cz
nebo při prezentaci. Zápisné trojice činí 300,- Kč, prezentace 800 - 830 hod.

Začátek v 900 hodin, občerstvení zajištěno

pořádá

SDH - TRADIČNÍ POSVÍCENÍ
12. září. 2015 taneční zábava
se skupinou PHOENIX

13. září 2015 vyhrávání po obci

Události v obrazech

Rybářský spolek - bagrování přítoku rybníka

Horácké noviny v naší obci
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SDH - den otevřených dveří hasičské zbrojnice

