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Mácův memoriál v nohejbalu

Zastupitelé obce uspořádali v sobotu dne
25.7.2015 XIII. ročník soutěže Mácova memoriálu v nohejbalovém turnaji amatérských trojic. Menší účast soutěžních družstev nic nezměnila na bojovnosti. Na hřišti byly svedeny urputné boje o každý
bod. Vítězství obhájilo družstvo z Budíkovic pod názvem Lenin, které vyhrálo již po třetí a tímto získalo
do svého vlastnictví putovní pohár. Druhé místo vy-

bojovalo družstvo Boťas z Lesůněk a třetí místo obsadilo družstvo HPH Dolní Lažany. Pro všechna zúčastněná družstva byly připraveny odměny. Zastupitelstvo obce děkuje tímto všem nejmenovaným sponzorům, kteří přispěli na zdárný průběh turnaje.
						
(fh)

Rybářské závody neměly chybu
V pátek 28. srpna v podvečer začalo být u rybníka „Zámeček“ poněkud rušno. Konaly se zde již
tradiční rybářské závody, tzv. 24hodinovka. Sjížděli
se soutěžící a přicházeli i občané k posezení u chaty, kde bylo připraveno bohaté občerstvení. Nejdříve
si každý soutěžící vylosoval svoje stanoviště k chytání ryb, na kterém si posléze připravil nezbytné vybavení k rybolovu. Ve velmi krátké době bylo všech
10 stanovišť obsazeno. V 19 hodin vedoucí soutěže pan Filip Durda závody odstartoval. Počasí bylo
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velmi teplé a ryby zpočátku velice líné a nezabíraly
ani na různé pochoutky, na které je soutěžící lákali.
Až s večerním šerem se přece jenom některým soutěžícím začalo dařit. Ticho, lesklá hladina rybníka a měsíc v úplňku – krása. Po celých 24 hodin se o všechny
perfektně staral kolektiv obsluhy v chatě. Celá akce
byla pojata velmi sportovně a soutěžící byli spokojeni. Někdo musí být první a někdo poslední. Podle mého vyhráli všichni, kteří se soutěže zúčastnili.
Zde šlo hlavně o to, aby se lidé sešli, pobavili se,
vyzkoušeli svoje možnosti, vyměnili si zkušenosti
a vraceli se domů spokojeni. A to se organizátorům
této akce podařilo. Je potřeba poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli, jak organizačně, tak všem
z obsluhy. Poděkování patří i těm, kteří přišli podpořit svého favorita nebo jen akci samotnou. A nyní
si připomeňme první tři vítěze této soutěže.

1. místo : Josef Zeman a Libor Kemsa – celkem 		
nalovili 61,96 kg ryb
2. místo : Jaroslav Mařík – celkem nalovil 		
22,43 kg ryb
3. místo : Milan Sobotka – celkem nalovil 		
21,58 kg ryb
Nejtěžší rybu chytil Milan Sobotka – vážila 4,70 kg.
Organizátoři také děkují za sponzorské dary, které
věnovali – p. Pavel Ondrák, Dolní Lažany, Rybářství
Jaroměřice n./Rok., Rybářství Okoun Třebíč. Těšíme
se za rok zase znovu			
(mv)

A pak že nejsou

Rekonstrukce autobusové čekárny

Kdyby někdo tvrdil, že v rybníku „Zámeček“
nejsou k chycení pořádně velké ryby, tak mu nevěřte!

Pěknou konečnou tečkou za rekonstrukcí
autobusové čekárny je nové dřevěné obložení, které provedl p. Koudelka. Čekárna by již měla plně
sloužit ke spokojenosti všem cestujícím. Všichni doufáme, že v takovémto stavu zůstane ještě hodně dlouho
a že se na její nynější pěkné podobě nepodepíší různí
vandalové, kteří si nedokáží vážit práce druhých. 		

						

(mv)

Pomůžete dobré věci

O štěstí v rybolovu zde může mluvit mladý vášnivý rybář, kluk z naší obce, Mirek Papoušek, který již

několikrát ulovil takové kapitální ryby. Radost vždy
byla veliká a recept k ulovení takového macka – mít
velkou trpělivost, dobrou návnadu a srdce rybáře.
			 Petru zdar.		
(mv)

Začíná pomalu podzim, dny se zkracují a brzy
se stmívá. Někdo rád sáhne po hezké knížce, někdo
svůj čas krátí u televize, prostě možností, jak si oživit
dlouhé podzimní a zimní večery, je mnoho. Co takto udělat něco pro širší veřejnost ? Nic neudělá větší radost, jako vyvolat úsměv na tváři toho druhého.
Chtěla bych znovu oživit v obci ochotnickou činnost.
Naše společnost je tak rozštěpená, že je potřeba lidi
dávat dohromady a jak jinak, než při společné práci, která bude „snad prospěšná“ pro nás pro všechny. Vím, a sama jsem se nejednou měla možnost přesvědčit, že v obci žijí lidé, kteří jsou schopni pobavit své spoluobčany a kdo je schopný udělat radost
druhému, měl by to udělat. Tolik schopných hereček
a herců žije v naší obci, až se jeden diví, že již nezdo-

bí schody v Národním divadle. Co vy na to ? Budete mít odvahu a půjdete do toho ? Zkuste to, alespoň
jednou, a už nepovolíte, jakýpak ostych, vždyť se zde
všichni navzájem známe, jediné, co se může stát je,
že svým talentem překvapíte své známé, sousedy a
kamarády a to za to přece stojí, nemyslíte ? Stačí zajít na obecní úřad zde v obci a říct, že to toho s námi
jdete. Nashledanou při některé veselé akci.

						

(mv)
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Společenské okénko

Tradiční posvícení

Paní Božena Bílá – zastupitelka obce oslavila 10. července 2015 krásné 50té narozeniny. Mimo
jiných gratulantů i zastupitelé obce popřáli oslavenkyni mnoho spokojenosti a radosti v osobním životě
a hlavně hodně, hodně zdraví.

Jako každým rokem, tak i letos zajistil SDH
pořádání tradičního posvícení. Sobotní odpoledne začalo fotbalovým zápasem mezi ženatými
a svobodnými hráči, kde nešlo o gólový výsledek,
ale o pobavení všech zúčastněných. Večer na taneční zábavě zahrála hudební skupina Phoenix.

Dalším oslavencem, který 15. července 2015
oslavil krásné a úctyhodné narozeniny – 85 roků,
je pan Antonín Papoušek. Do řady gratulantů
se také připojila starostka paní Krotká a místostarosta
p. Hruška. Za sbor dobrovolných hasičů, kterého
je p. Papoušek pořád členem, pogratuloval p. Durda ml.
Panu Papouškovi popřáli radost z každého dne, spokojenost a mnoho zdraví do dalších let. (mv)

Začala škola
Prázdniny jsou za námi a školáci i studenti
opět zasedli do lavic. Z naší obce začali navštěvovat první třídu tyto děti – Eliška Hobzová, Kateřina
Papoušková a Romana Roupcová. Nejenom těmto
prvňáčkům ale i všem školákům a studentům přejeme
mnoho úspěchů v učení, nové zážitky a tolerantní
učitele, rodičům přejeme radost z výsledků svých ra(mv)
tolestí a hodně shovívavosti. 		
4

Nedělní odpoledne patřilo vyhrávce po obci
s kapelou za doprovodu místních členek hasičského
sboru. Následovalo posezení v malém sále obecního
domu s dechovkou. Pro děti byl k dispozici po oba
(fh)
dva dny skákající hrad a trampolína.

Děti z naší obce soutěžily
V sobotu 19. 9. 2015 zaplnilo na šedesát soutěžících z řad mladších a starších dětí v novém
sále tělocvičny Základní školy Otokara Březiny
v Jaroměřicích nad Rokytnou, aby tak změřilo své
fyzické síly a psychické schopnosti v rámci soutěže
O putovní pohár starosty města Jaroměřice nad
Rokytnou. Soutěžilo se v sedmi disciplinách
a jejich úkolem 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 čtyřmi družstvy v 1. kategorii a třemi v kategorii
druhé. Základní škola Myslibořice jedním družstvem

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PRO OBČANY
ZO znovu připomínají občanům, že do kontejnerů na bioodpad v parčíku u čekárny a na návsi mohou sypat jenom trávu a do kontejnerů na zámečku
mohou nosit větve, ale pokud možno posekané nebo
polámané na malé kousky a žádáme o udržování pořádku kolem nich. Kontejnery budou označené vizitkou, co se do nich může dávat.

v kategorii první , Dolní Lažany po jednom družstvu
v první a druhé kategorii. Naše družstva předvedla výborné výkony a v těžké konkurenci jaroměřické a myslibořické školy obsadily třetí a šesté místo.

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, lektorům
a ředitelům škol za pomoc a podporu a ocenil především aktivní účast všech soutěžících. Soutěžící děti za
naší obec byly s výsledkem velice spokojeny. (fh)
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90 let Kroniky
V letošním roce je to 90 let co se v naší obci začala psát obecní kronika. Od 1. dubna 1925 ji tehdy
začal psát učitel na zdejší Obecné škole pan Jaroslav Sobotka, který zároveň byl prvním kronikářem naší
obce. V té době měla naše obec 274 obyvatel - 133 mužů a 141 žen. Když se k tomu ještě přičetlo 60 obyvatel
- 28 mužů a 32 žen - hornolažanských, dalo to dohromady 334 obyvatel. V té době totiž Horní a Dolní
Lažany patřily k sobě. Dolní Lažany měly 51 domů a obecní katastr měl rozlohu 612 ha.
Obecní zastupitelstvo tehdy vzešlo z voleb, které se konaly dne 25. května 1925 a pěti kandidátních
listin. Tyto listiny byly členěny takto:
Jednota občanů
Dolní Lažany

Sdružení domkařů a
malorolníků D. L.

Čsl. strana
lidová

Sdružení občanů
Horní Lažany

Jednota čsl. malozemědělců,
domkařů a živnostníků D. L.

Počet členů 7

Počet členů 9

Počet členů 5

Počet členů 1

Počet členů 6

Starostou obce byl zvolen František Chromý, rolník z č. 36. Další členové byli: Kadlec František, Galus
Jan, Novák Josef, Krčál Antonín, Břinek Jan, Bastl Tomáš, Vodička František, Pléha Antonín, Svoboda
Eduard, Svoboda Tomáš - tito z Dolních Lažan a Pánek Leopold z Horních Lažan.
V roce 1925 byla v obci na tu dobu poměrně bohatá kulturní činnost. Např. ochotníci hráli divadlo
a ve škole se konaly přednášky o životě a díle prezidenta Masaryka nebo o „technických vymoženostech
k blahu a prospěchu lidstva“ se světelnými obrazy, jak uvádí kronika. Jak se dále píše v kronice, již v té době
se v obci konal Dětský den a při této příležitosti se ve veřejné sbírce vybralo 123,- Kč.
Rovněž o počasí toho roku je v kronice zmínka. Píše se, že v měsíci lednu bylo nezvyklé teplo, až +8°C,
stromy se probouzely a pučely. Před vánocemi toho roku bylo hodně sněhu, musely se prohazovat cesty
a teploty klesaly až k -15°C.
Ten rok se také konaly volby do Národního shromáždění. V obci bylo odevzdáno 159 platných hlasů
a v republice tehdy kandidoval poměrně velký počet politických stran. Jen v naší obci dostalo hlasy 9 stran.
Jsou zde uvedeny např.: Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu nebo Československá
živnostensko-obchodnická strana středostavovská.
Z toho je vidět, že v té době byl v obci čilý kulturní, společenský a politický život. Myslím si proto,
že bychom na to měli navázat a udržovat to. 						
(kl)

Pozvánky na připravované akce v naší obci
Turnaj ve stolním tenise 24. 10. 2015 v 13. hodin ve velkém sále obecního
domu, přihlášky na tel. čísle 721126664 nebo na obecním úřadě do 23. 10.2015.
Startovné pro dospělé 100Kč, děti do 15 let zdarma.
□ □ □

Mikulášská besídka s nadílkou se uskuteční 6. 12. 2015
□ □ □

Tradiční setkání u vánočního stromu 23. 12. 2015
□ □ □

Novoroční ohňostroj 1. 1. 2016 v 17. hodin
Uzávěrka příštího vydání je 31. prosince 2015
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