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Vážení spoluobčané,
Vážení spoluobčané,
představujeme Vám
historicky první číslo
Lažanského
Rozcestníku. Budeme se
snažit, abyste v něm
nalezli především
informace z obce, o
záměrech a činnosti
zastupitelstva, o obecním
dění a o akcích
v Lažanech a blízkém
okolí. Prozatím
plánujeme vydávat tento
zpravodaj čtvrtletně.

dovolte mi, abych Vám do nového roku 2019 popřál především pevné zdraví,
úspěch, pohodu a také trochu toho štěstí.
Ohlédneme-li se zpět do minulého čtvrtletí, máme za sebou komunální volby.
V lažanském devítičlenném obecním zastupitelstvu, jak již víte z předešlého
Rozcestníku, zasedá jeho pět nových členů. Oslavili jsme 100. výročí založení
Československé republiky a konce 1. světové války. Pro tyto příležitosti byly
provedeny terénní úpravy kolem pomníku padlých
a obnoveny nápisy
na samotném pomníku. V duchu celorepublikové akce byla vysazena nová
lípa - Strom svobody.
Musím se také zmínit o práci, která byla v loňském roce započata. Jedná se o
rekonstrukci bývalého skladu brambor směrem na Skaličku, který bude sloužit
jako skladovací a garážovací prostory pro obec. Informace o dění v obci a o
akcích, které se během roku budou uskutečňovat, Vám budeme přinášet v
Lažanském Rozcestníku, který právě dostáváte do svých rukou.
Váš starosta, Jiří Špaček
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Společenská rubrika
Závěr
roku
byl
plný
zajímavých akcí. Uveďme
alespoň nyní již tradiční
Dlabání dýní, Lampionový
průvod v podání
místních
maminek a v neposlední řadě
také Heloweenskou noc
z dílny Kulturního spolku.
Velký úspěch Heloweenu
dává tušit, že by mohly mít
Lažany další věhlasnou akci.
Můžeme se těšit na příští
ročník?
Kulturní spolek využil svých kontaktů a zařídil u sv. Mikuláše, aby nezapomněl na
lažanské děti. Společně s čerty a andělem pokárali zlobivé a rozdali nadílku.
V čase adventu jste měli možnost navštívit několik společenských akcí:
Pravidelná setkávání seniorů
Lažanské děti si pro naše seniory připravily vánoční program. Nejedno lažanské dítko
ovládá hru na hudební nástroj. Máme tu xylofonistku, flétnistku, trumpetistu a dokonce
klarinetistku. Doprovod na piano dětem dělala Iveta Stloukalová (Špačková).
Spoluautorkou scénáře besídky byla Radka Strážnická.
Bílej den o Vánocích
Naladit na tu správnou vánoční atmosféru jste se mohli dva dny před Štědrým dnem v
našem kulturním domě. Ať už šlo o děti ze školky nebo školy, trémisty nebo sebevědomé
protagonisty, plný sál odměňoval výkony vystupujících bouřlivým potleskem. Možná
jste ani netušili, kolik šikovných dětí
v Lažanech máme!
Závěrečná píseň (v originále od Johny
Machette & Teri Blitzen - Vánoční)
zněla během svátků v uších většině
z nás.
Pásmo vánočních písní, básniček a
hraných scének připravila a s dětmi
nacvičovala Katka Strážnická.
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Zpívání na návsi u Vánočního stromu
Velké oblibě se u nás těší zpívání koled na Štědrý den. Odhadujeme, že se Vás přišlo
podívat, popřát hezké svátky sousedům a zazpívat si koledy přes 100 lidí.
Velké poděkování patří zpěvákům: Radce Strážnické, Katce Strážnické, Pavlu
Kopečnému, Jaroslavu Jankovi, Vlastislavu Hemzalovi a Vítku Pokornému.

Děkujeme všem, kteří se na akcích podíleli a pomáhali s jejich přípravou!
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Ze zastupitelských schůzí
V letošním roce budeme hospodařit s rozpočtem 7.816.000,- Kč.
Jednou z nejvýraznějších položek rozpočtu je investice do nákupu nového
dopravního automobilu pro dobrovolné hasiče v hodnotě 1.250.000,- Kč. Obec se
podílela částkou 500.000,-Kč.
Další výraznou položkou jsou Personální náklady na obecního zaměstnance, který
by měl během tohoto roku na plný úvazek zajišťovat úklidové práce a údržbu
obecního majetku. V současné době vyřizujeme s tím spojené formality, jako jsou
tvorba a popis pracovního místa, analýza rizikovosti, smluvní lékař, BOZP a další.
Touto cestou bychom chtěli oslovit pracovité zájemce o tuto pozici, aby se obrátili
na starostu obce osobně či e-mailem.
Navýšená je letos i položka Zeleň. Topoly lemující fotbalové hřiště desítky let
přinášely příjemný stín na naše hřiště. Nyní ale stárnou a padají z nich velké suché
větve. Pro zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v areálu a zamezení škod na
majetku se zastupitelstvo rozhodlo nechat staré stromy skácet. Vybírali jsme
z několika specializovaných firem. Zároveň jsme oslovili odborníka v oboru
zahradnictví, aby doporučil vhodnou výsadbu. Práce započnou během měsíce února.
Cena za rizikové kácení a štěpkování se bude pohybovat okolo 80.000,- Kč.
V lednu proběhlo výběrové řízení na dodavatele modernizace rozhlasové ústředny.
Nový model nám umožní lépe informovat naše občany například hlášením bez
nutnosti být fyzicky v budově úřadu, automatizovaným rozesíláním SMS zpráv či
opakováním relací.
Plánujeme také nutné opravy interiéru stánku a venkovního zastřešení u požární
nádrže a připravujeme výběrové řízení na provozovatele pro sezonu 2019. V případě
zájmu o vedení občerstvení sledujte informační kanály obce (obecní vývěska,
webové a Facbookové stránky) a nebo kontaktujte starostu obce.
Jistě jste si všimli, že v loňském roce proběhla částečná rekonstrukce sklepů
nacházejících se na konci obce směrem na Skaličku. Společně s projektantem a
stavebním úřadem provádíme kroky vedoucí k dodatečné legalizaci této budovy.
Původní stavba nebyla evidována na stavebním úřadě a ani vedena v katastru
nemovitostí. Nově vzniklé prostory jsou využívány pro parkování obecního traktoru
a skladování obecního majetku.
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Kalendář akcí
10.2.2019 Vítání občánků
Sbor pro občanské záležitosti přivítá celkem čtyři nové občánky Lažan.
22.2. 2019 Fotbalový ples
Sokol Lažany si Vás dovoluje pozvat na tradiční fotbalový ples. Můžete se těšit na
tombolu, dobré jídlo, kvalitní víno a zajímavý doprovodný program. Hraje Hobby
Music. Předprodej lístků byl zahájen 30.1. v pivnici U Hopa. Vstupné 100,- Kč.
2.3.2019
Masopust
Budeme rádi, když se připojíte k tradičnímu masopustnímu průvodu.
Sraz v sobotu po obědě.
2.3.2019
Autobusový zájezd na jednodenní lyžování do Skiparku Filipovice
(Jeseníky). Tento moderní skiareál je vybaven sedačkovou lanovkou, celková délka
sjezdovek je 2600m a vedou tudy běžkařské tratě. Předpokládaná cena dopravného je
cca 150 Kč/osoba.
Zájezd se koná v případě dostatečného zájmu a příznivého počasí!
Kontakt: Jana Juncová 606375573, juncovajana@seznam.cz
10.3.2019 Dětský maškarní bál
SDH Lažany zve děti na řádění v maskách.
16.3.2019 Myslivecký ples
Myslivecké sdružení Lipůvka-Lažany si Vás dovoluje pozvat na Myslivecký ples.
Nebude chybět tombola a myslivecká kuchyně. Hraje skupina Nota Bene. Předprodej
lístků bude v Blankytu na Lipůvce.
30.4.2019 Pálení čarodějnic
Akce Pálení čarodějnic se bude konat jako obvykle vedle kabin na místním hřišti.
Rádi bychom obnovili pořádání divadelních představení v našem kulturním domě.
Oslovili jsme několik ochotnických spolků z okolí a věříme, že se nám pro Vás
podaří zorganizovat divadlo během měsíce dubna.
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DA-L1Z: Nový vůz dobrovolných hasičů
Ve čtvrtek 17.1.2019 převzal starosta obce Jiří Špaček spolu s velitelem jednotky SDH
obce Lažany Jaroslavem Jankem ml. nový požární dopravní automobil VW Crafter.
Automobil byl dodán společností ROSS a.s. a vestavba hasičského vybavení byla
provedena společností Požární bezpečnost s.r.o.
„Stávající dopravní automobil z roku 1997, který byl k jednotce zařazen v roce 2003,
již nesplňuje nároky kladené na požární dopravní automobily, jak ve smyslu
spolehlivosti, tak i z pohledu bezpečnosti. A proto možnost získat dotace vedla
zastupitelstvo obce ke schválení nákupu tohoto automobilu a jsem za to rád.“ vyjádřil
se velitel jednotky Jaroslav Janko ml.
Náklady na pořízení automobilu byly 1,25 milionů korun. Obci se podařilo získat dotaci
z Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve
výši 450 tisíc korun, a také dotaci Jihomoravského kraje ve výši 300 tisíc korun.
Nový vůz bude sloužit k přepravě
členů jednotky a základního
vybavení na místo zásahu a také pro
potřeby obce. V případě potřeby
může sloužit i k evakuaci obyvatel.
Devítimístný automobil je poháněn
naftovým přeplňovaným čtyřválcem
o objemu 1968 cm3 o výkonu
130kW. Pohon je přenášen na
všechna čtyři kola, zadní náprava je
navíc
vybavena
mechanickou
uzávěrkou diferenciálu pro rozjezd v
náročných podmínkách.
Samozřejmostí je výstražné zařízení složené z modré rampy na střeše vozu a přídavných
LED světlometů v přední masce vozu, oranžová světelná alej s přídavnými modrými
prvky na zadní části vozu, osvětlení okolí vozu, vozidlová radiostanice, ruční
radiostanice, ruční LED svítilny, sněhový a práškový hasicí přístroj, zdravotnická
lékárnička, ruční vyprošťovací nástroj Likvidátor či přenosné požární světlomety.
Nechybí zde ani tažné zařízení, nezávislé topení, klimatizace a přípojka
k dobíjení a konzervaci baterii vozu.
Doufáme, že tento nový dopravní automobil bude obci dobře sloužit při všech
činnostech naší jednotky SDH obce Lažany.
Jaroslav Janko ml., velitel zásahové jednotky
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Senior klub
Na programu prvního letošního setkání seniorů bylo promítání starých filmů. Původní
materiál od pana Antonína Strážnického st. (8mm film) převedl do digitální podoby pan
Jaroslav Janko st. K vidění byly takové poklady jako např. stavba kabin a fotbalový
ples, módní přehlídka či saunování (vše cca 70. léta) a záznam koncertu lažanského
sboru pod vedením Vlastislava Hemzala (90 léta). Pan Janko má aktuálně zpracované
asi 2,5 hodiny filmu. Vzhledem k tomu, že promítání starých filmů je v Lažanech
populární, chtěli bychom tento dokument zpřístupnit všem občanům Lažan.
Program příštích setkání:
21.2.2019 – Pozvání přijala MUDr. Veronika Kubátová a společně si popovídáme o
správném poskytnutí první pomoci v různých situacích.
POZOR! Z technických důvodů změna termínu z původně plánovaného 14.2.2019!
14.3.2019 – Program zahájíme hromadnou fotografií a popřejeme přítomným dámám
k MDŽ. Můžete se těšit na guláš pana Jiřího Svánovského a živou hudbu. Zahraje pan
Josef Závodník z Lipůvky.
11.4. 2019 – Bylinky volně rostlé na našich loukách i bylinky ze zahrádky, jejich přínos
a zpracování pro podporu zdraví – o tom všem nám popovídá pan Ing. Pavel Musil
z Černé Hory.

Za organizaci a program
odpovídá: Jana Juncová
Z řad seniorů vypomáhají: Jiří
Svánovský, Karel Bauer

Uvítáme Vaše tipy na přednášky a
nápady na zajímavé programy.

O případné změně programu či termínu budete včas informováni rozhlasem a
informačními SMS zprávami.
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Ostatní informace
Dne 5.1. 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, a to již po osmé v řadě. Letošní
rok se podařilo vybrat rekordních 10.284,- Kč. Tříkrálová sbírka je největší
organizovanou dobrovolnickou akcí u nás, kterou pořádá Charita Česká republika. Pro
zajímavost uvádíme, že se celorepublikově vybralo více než 119 milionů korun.
Dodavatel pitné vody VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. umožňuje
uživatelům bezplatné zasílání informací o odstávkách dodávek vody na email nebo
formou SMS. Jak se můžete přihlásit: na internetových stránkách www.vodarenska.cz
v sekci „Zákazníci“ klikněte na záložku SMS info. Vyplňte připravený formulář a
odešlete.
Cena vodného na rok 2019: dochází ke zdražení o 1,30 Kč na 49,50 Kč za m3.
Položkový rozpočet obce je k nahlédnutí a na obecním úřadě v úředních hodinách a
volně ke stažení na webových stránkách obce.
Tento výtisk Vám byl doručen do schránky. Od příštího čísla uvažujeme o
hospodárnější distribuci. Nechceme zbytečně tisknout Rozcestník například těm, kdo
si ho již přečetli v elektronické podobě. Uvažujeme umístit několik desítek výtisků na
předem definovaná místa (prodejna Jednoty, knihovna a sběrový dvůr), kde budou
k dispozici k odběru.

A nakonec připomenutí:
Poplatek za odpady: 450,- / osobu (děti do 6 let a senioři nad 80 let jsou od poplatku
osvobozeni)
Poplatek za odpady pro rekreační objekty: 450,-Kč / objekt
Poplatek za psa:100,- Kč / pes
Splatnost všech plateb je do 30.9.2019
Platby můžete přijít zaplatit v hotovosti v úřední hodiny na obecní úřad, nebo poslat
převodem na účet 13322631/0100
Variabilní symbol: 2019 + číslo domu
Konstantní symbol: 1341 (poplatek za psa); 1340 (poplatek za odpad)
Lažanský Rozcestník vydává zastupitelstvo obce Lažany.
Obec Lažany

Místostarosta:
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Email:
Web:
Starosta:
+420 737 624 339

ou.lazany@tiscali.cz
www.obeclazany.eu
+420 727 927 618
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