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Obsah vydání
1) Slovo starostky
2) Zápisy ze zastupitelstva
3) 1 obecní zabíjačka
4) Obecní ples
5) 4 košt slivovice, gulášů, buchet a chuťovek
6) Rybáři
7) Různé
8) Připravované akce
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Vážení  spoluobčané.
	 Dovolím	si	několika	slovy	shrnout	události	v	obci	za	poslední	měsíce.	V	 lednu	zastu-
pitelstvo	obce	připravilo	1.	obecní	zabíjačku,která	se	setkala	s	příznivým	ohlasem.V	únoru	
jsme	pak	připravovali	rozpočet	na	rok	2015,	do	kterého	jsme	již	zahrnuli	kontejner	na	kovový	 
odpad,	který	obec	podle	zákona	od	nového	roku	musí	mít.	Dále	jsme	podali	žádost	o	dotace	 
od	SZIF	na	bio	kontejnery,	které	též	musí	obec	zajišťovat.	Další	žádost	je	podána	na	MMR	 
letos	bychom	chtěli	dokončit	úpravu	návsi	včetně	rekonstrukce	Zvoničky.	Od	května	potom	
plánujeme	přijmout	pracovníky	na	VPP,	kteří	se	v	minulých	letech	osvědčili.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Starostka	(JK)

Zápis č. 3 ze zasedání  ZO Dolní Lažany, konaného  dne  26. 1. 2015
přítomni:    7 členů ZO
omluveni:   0
hosté:          nebyli
Program:    1/    Finanční zpráva
                  2/    Návrh rozpočtu na rok 2015
                 3/    POV schválení
                 4/    Schválení poplatků na TKO
                  5/    Diskuse
ad 1/	starostka	přivítala	přítomné	a	seznámila	je	se	stavem	finančních	prostředků	
	 -		na	účtech	–		720500,-	Kč	a	v	pokladně	–	15000,-	Kč.	Všechny	závazky	máme	vyrov-	
	 nané,	což	je	dobrá	bilance	obce
 usnesení :		ZO	toto	vzali	na	vědomí,	nemají	připomínky
ad 2/ starostka	seznámila	přítomné	s	návrhem	rozpočtu	obce	na	rok	2015,	ZO	si	vzali	každý		
	 jednu	kopii	návrhu	a	na	příštím	zasedání	ZO	vyjádří	případné	připomínky	k	návrhu,	na		
	 úředních	deskách	obce	je	návrh	rozpočtu	zveřejněný	na	dobu	15	dnů,	po	kterou	mohou		
	 občané	vznášet	připomínky	a	návrhy
 usnesení :		ZO	berou	na	vědomí	návrh	rozpočtu	a	na	příštím	zasedání	ZO	po	připo-
	 mínkách	návrh	schválí	
ad 3/	z	minulého	zasedání	vyplynulo,	že	byl	schválen	návrh	na	akce	v	programu	POV	na	rok		
	 2015	–„Revitalizace	prvků	občanské	vybavenosti	na	návsi“,	starostka	podala	žádost	 
	 o	poskytnutí	dotace	na	tyto	akce	na	Městský	úřad	Moravské	Budějovice,	předběžný	
	 rozpočet	činí	230000,-	Kč,	dotace	by	měla	činit	130000,-	Kč
 usnesení :	ZO	berou	na	vědomí	podání	žádosti,	nebyly	připomínky	
ad 4/	ZO	byli	seznámeni	s	návrhem	přijmout	novou	vyhlášku	ohledně	poplatků	za	TKO	na		
	 rok	2015,	příslušný	úřad	nám	vyhlášku	zašle	a	na	příštím	zasedání	ZO	se	k	ní	zastupi	
	 telé	budou	vyjadřovat,	následně	bude	vyhláška	zveřejněna
 usnesení :		ZO	berou	na	vědomí	
ad 5/	diskuse	:		a/		starostka	seznámila	zastupitele	s	novým	nařízením	pro	obce	–	zajištění		
	 kontejneru	na	kovový	odpad,	navrhla	zakoupení	tohoto		kontejneru	a	umístění	k	ostat-	
	 ním	kontejnerům	k	obecnímu	úřadu,	bude	vyhlášeno	místním	rozhlasem,		 	 	
	 splnění	tohoto	nařízení	bude	kontrolováno	a	pokud	technické	služby	zjistí,	že	kovový		
	 odpad	dávají	občané	do	popelnic,	budou	následovat	pro	obce	vysoké	pokuty
 usnesení :		ZO	berou	na	vědomí		a	souhlasí	7	hlasy	s	nákupem	kontejneru	
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Zápis číslo 4. ze zasedání ZO Dolní Lažany, konaného dne 23. 2. 2015
Přítomni:    7 členů ZO
Hosté:       p. Bílý Pavel a p. Ondrák Pavel
Program:  1/  Finanční zpráva
           2/  Schválení rozpočtu na rok 2015
  3/  Návrh na příspěvky na žáky
             4/  Schválení obecně závazné vyhlášky TKO 
  5/  Návrh závěrečného účtu a schválení rozpočtového výhledu
  6/  Zhodnocení akcí „Zabíjačka“ a „Ples“                                            
    7/  Diskuse      
ad 1/ starostka	přivítala	přítomné	členy	ZO	a	seznámila	je	se	stavem	finančních	prostředků		
	 na	účtu	ČS	–  715000,-	Kč,	na	účtu	ČNB	-		79000,-	Kč		a	v	pokladně	–	23500,-	Kč.			
	 Závazky	jsou		placeny,	nemáme	zpoždění	s	placením
 usnesení:		ZO	vzali	na	vědomí	7	hlasy,	nemají	připomínky
ad 2/	zastupitelům	byl	v	lednu	předložen	návrh	rozpočtu	obce	na	rok	2015,	byl	rovněž	zve-	
	 řejněn	na	kamenné	úřední	desce	v	době	od	28.	ledna	2015	do	16.	února	2015	a	na	úřed-	
	 ní	desce	v	elektronické	podobě	způsobem	umožňujícím	dálkový	přístup	od	2.	února			
	 2015.	K	zveřejněnému	návrhu	byla	vznesena	připomínka	od	přítomného	hosta	p.	Ond-	
	 ráka,	která	neovlivnila	rozhodnutí	zastupitelů	schválit	předložený	rozpočet
 usnesení:	ZO	schválili	7	hlasy	rozpočet	obce	na	rok	2015
ad 3/		starostka	předložila	ZO	žádost	na	poskytnutí	příspěvku	od	obce	na	žáky	ZŠ	a	MŠ		 	
	 v	Moravských	Budějovicích.	Zastupitelé	navrhli	poslat	Městu	Moravské	Budějovice		
	 náš	návrh	na	poskytnutí	příspěvku	ve	výši	pouze	50	%	požadovaného	příspěvku,	sta	-	
	 rostka	náš	návrh	předá	Městskému	úřadu	Moravské	Budějovice	a	na	základě	toho	bude		
	 potom	řešena	vzájemná	smlouva
 usnesení:		ZO	souhlasí	7	hlasy	s	uvedeným	postupem
ad 4/	starostka	předložila	ZO	ke	schválení	Obecně	závaznou	vyhlášku		č.	1/2015	a	č.	2/2015		
  ohledně	komunálního	odpadu	a	placení	za	popelnice,	která	nabyla	účinnosti	dnem	schvá-	
	 	lení	na	ZO,	což	je	23.	2.	2015	a	bude	po	dobu	15	dnů	zveřejněna	na	úředních	deskách
 usnesení:		ZO	schválili	7	hlasy	přijmout	novou	OZV	
ad 5/	starostka	předložila	ZO	návrh	závěrečného	účtu	obce	za	rok	2014,	který	bude	zveřejně-	
	 ný	spolu	s	výsledkem	auditu	obce	za	rok	2014,	který	proběhne	v	pátek	6.	března	2015.			
	 Případné	připomínky	k	závěrečnému	účtu	budou	řešeny	na	příštím	zasedání	ZO.		Dále		
	 byl	zastupitelům	předložen	nový	rozpočtový	výhled	na	roky	2015	-	2017
 usnesení:		ZO	schválili	7	hlasy	nový	rozpočtový	výhled	a	vzali	na	vědomí	návrh	závě	
	 		 				rečného	účtu	obce
ad 6/	starostka	zhodnotila	proběhnuté	obecní	akce	–	akce zabíjačka	je	hodnocena	jako	vy-	
	 dařená,	obyvatelé	si	zakoupili	zabíjačkové	produkty	a	zúčastnili	se	i	posezení	při	akci,		
 akce ples	už	je	hodnocena	hůře,	zúčastnilo	se	malé	procento	obyvatel,	což	je	škoda,		
	 protože	ti,	kteří	se	plesu	zúčastnili,	ho	hodnotili	jako	zdařilý
 usnesení:		ZO	vzali	na	vědomí	skutečnost,	že	ne	každá	obecní	akce	se	vydaří

      b/		dále	seznámila	starostka	přitomné	s	návrhem	na	podání	žádosti	o	zpraco-	
	 vání	projektu	v	oblasti	řešení	bioodpadu	v	obci	na	budoucí	období	–	dostali	bychom		
	 dotaci	z	programu	SZIF	/státní	zemědělský	intervenční	fond/	zhruba	ve	výši	90	%	nákladů
 usnesení :	ZO	souhlasí	7	hlasy	s	podáním	žádosti	a	berou	na	vědomí	dotaci	od	SZIF
        c/		ZO	upozorňují	občany,	kteří	chtějí	podat	na	OÚ	nějaké	připomínky,	
	 návrhy	nebo	stížnosti,	že	je	musí	podat	osobně	buď	na	kterémkoliv	zasedání	ZO,	každé		
	 je	veřejné,	nebo	v	pondělí	večer	v	úředních	hodinách	starostky	a	místostarosty		 	
	 17.30	–		18.30	hodin
	 Zapsala:	Tesařová																																		Ověřovatelé:	Božena Bílá, Eva Krotká
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ad 7/	Diskuse:		a/		p.	Pavel	Bílý	oznámil	ZO,	že	podává	ohlašovací	povinnost	k	výstavbě			
	 oplocení	kolem	č.	p.	37,	kterého	je	majitelem,	starostka	do	týdne	vydá	p.	Bílému	roz	-	
	 hodnutí
 usnesení :		ZO	souhlasí	s	výše	uvedeným	postupem
                         b/		p.	Pavel	Ondrák	apeloval	na	ZO,	aby	zakoupili	pro	místní	děti	i	dospělé		
	 pingpongový	stůl,	aby	zejména	děti	měly	sportovní	vyžití.	Dále	se	vyjádřil	k	situaci			
	 v	obci,	podle	p.	Ondráka	jsou	obyvatelé	nespokojeni	s	výsledky	práce	zastupitelů,		 	
	 vyzýval	zastupitele	k	zodpovědnějšímu	přístupu	v	oblasti	kontaktu	obyvatelé	–	zastu-	
	 pitelé.	Dále	měl	p.	Ondrák	připomínku	k	rozpočtu	obce	na	rok	2015,	konkrétně	k	po-	
	 	ložce	odměny	ZO,		rozpočtová	částka	se	mu	zdá	vysoká.	Starostka	prokonzultuje	při	
	 pomínku	s	účetní	a	vydají	p.	Ondrákovi	vysvětlení.	Další	připomínka		p.	Ondráka	smě-	
 řovala	k	obecnímu	plesu,	nelíbil	se	mu	způsob	provedení	tomboly	a	výsledky	vylosování.  
	 Starostka	a	místostarosta	podali	vysvětlení.
 usnesení :		ZO	vzali	na	vědomí	připomínky	p.	Ondráka
                         c/	paní	Vojtěchová	oponovala	k	připomínce	p.	Ondráka	ohledně	vztahů	zas-	
	 	tupitelé	–	obyvatelé.	Naplánovala	pořádání		dětské	vánoční	besídky,	která	má	v	naší		
	 obci	již	dlouholetou	tradici.	Totiž	měla	-		bohužel,	rodiče	dětí	měli	jiný	názor	než	paní		
	 Vojtěchová	a	nepřihlásili	svoje	ratolesti	na	nacvičování,	což	svědčí		o	jejich	ochotě	vy-	
	 jít	vstříc	obecnímu	zájmu.	Ty	děti,	které	se	začátečního	nacvičování	zúčastnily,	byly		
	 hodně	zklamané,	že	v	besídce	nebudou	vystupovat	se	svými	příspěvky,	ale	čí	je	to	vina?		
	 Zastupitelů	rozhodně	ne.	Tito	naopak	přispěli	k	tomu,	že	se	vánoční	besídka	pro	děti		
	 nakonec	konala	v	jiném	stylu,	ale	dětem	se	moc	líbila.			
	 Termín	dalšího	zasedání	ZO:		pondělí		23.	března	2015		v	18.30	hodin
	 Zapsala:	Eliška Tesařová     												Ověřovatelé:	Pavel Roupec, Milena Vojtěchová 

Zápis č. 5 ze zasedání ZO Dolní Lažany, konaného dne 23. 3. 2015
Přítomni: 7 členů ZO
Hosté:     Durdová Dana, Durdová Soňa, Durdová Božena, Linhová Marie st.,     
  Linhová Marie ml., Ondrák Pavel, Hrdá Jitka
Program: 1/  Finanční zpráva
  2/  Zpráva o postupu žádosti na řešení bioodpadu
  3/  Předběžná zpráva o pracovnících na VPP 
  4/  Výsledek auditu 
  5/  Zpráva o postupu akce „Revitalizace návsi“  
  6/  Příprava na akci „Košty“
  7/  Diskuse
	 Starostka	přivítala	přítomné	zastupitele	a	hosty
ad 1/	finanční	zpráva	–	stav	na	účtech	824	300	Kč,	v	pokladně	16	600	Kč,	
	 nezaplacené	fa	-		4000	Kč	
 usnesení:		ZO	berou	na	vědomí,	nemají	připomínky
 ad 2/ starostka	seznámila	přítomné	s	postupem	zpracování	žádosti	na	řešení	bioodpadu	
	 v	obci	–	žádost	je	zpracovaná	se	všemi	náležitostmi,	osobně	paní	starostkou	předložena		
	 na	SZIF	v	Jihlavě	a	po	schválení	nebo	neschválení	budeme	informováni	a	od	toho	se		
	 bude	odvíjet	další	postup
 usnesení :		ZO	souhlasí	7	hlasy	s	výše	uvedenými	fakty
ad 3/	starostka	přednesla	přítomným	momentální	situaci	v	řešení	pracovníků	na	veřejně	pro	
	 spěšné	práce	pro	obec.	Informovala	se	na	Úřadu	práce,	které	občany	Dolních	Lažan		
	 vede	úřad	jako	uchazeče	o	práci.	Obec	podá	žádost	na	ÚP	o	3	pracovní	místa,	posléze		
	 ZO	vyberou	doporučené	občany	a	pokud	tito	budou	mít	zájem	v	obci	pracovat,	budou		
	 moci	nastoupit	od	1.	5.	2015
  usnesení :		ZO	souhlasí	7	hlasy	s	postupem	na	obsazení	míst	VPP   
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ad 4/	dne	6.	března	2015	proběhla	na	Obecním	úřadu	kontrola	hospodaření	obce	na	rok		 	
	 2014,	tzv.	audit.		Výsledek	kontroly	je	zveřejněný	na	obou	úředních	deskách	spolu	se		
	 závěrečným	účtem	obce	a	přílohou	k	závěrce,		starostka	seznámila	přítomné	s	výsled-	
	 kem	–	při	kontrole	nebyly	shledány	žádné	závady	ani	nedostatky
 usnesení :		ZO	vzali	7	hlasy	na	vědomí	zprávu	o	výsledku,	jsou	spokojeni	
ad 5/	starostka	informovala	přítomné	o	zprávě	z	Kraje	Vysočina,	Kraj	poslal	přehled	o	výši	
	 dotace	pro	jednotlivé	obce,	které	již	mají	podanou	žádost,	což	jsme	i	my,	výše	dotace		
	 bude	činit	105	000	Kč,	v	naší	obci	bude	použita	na	akci	„Revitalizace	návsi“,	což	za	
	 hrnuje	pořízení	druhého	osvětlení	na	víceúčelové	hřiště,	nové	hrací	prvky	pro	dětské		
	 hřiště,	úprava	návsi	kolem	zvoničky	pro	hry	větších	dětí
 usnesení :		ZO	vzali	7	hlasy	na	vědomí	výši	dotace
ad 6/	starostka	sepsala	potřebné	informace	k	akci	„Košty“,	která	se	bude	konat	v	sobotu	28.		
	 března	ve	14	hodin	v	Obecním	domě.	Kdo	z	občanů	bude	mít	zájem	přinést	svůj	vzo-	
	 rek	guláše,	buchet	nebo	jednohubek,	může	tak	učinit	v	sobotu	od	13	hodin	do	přísálí		
	 OD.	Bude	ještě	připomenuto	vyhlášením	v	místním	rozhlase
 usnesení :  ZO	se	podle	svých	možností	zúčastní	této	akce	a	připraví	potřebné	již	v	pátek
d 7/		 Diskuse	:a/			starostka	domluvila	se	zastupiteli	odvezení	nádob	s	pískem		na	zimní	po-	
	 syp	dále	seznámila	přítomné	s	potřebou	zakoupit	antivirovou	ochranu	pro	PC,	původ-	
	 ní	již	končí	seznámila	přítomné	s	novelou	nařízení	č.	37/2003	Sb.,	o	odměňování	ZO,		
	 konkrétně	pro	naši	obec	odměňování	neuvolněných	zastupitelů,	navrhla,	aby	se	každý		
	 ze	zastupitelů	vyjádřil,	zda	požaduje	navýšení	odměny	nebo	ne	:		
	 požaduje	navýšení							2	ZO
	 nepožaduje	navýšení			5	ZO																						
 usnesení :		bude	řešeno,	navýšení	měsíční	odměny	činí	3,5	%	
                        b/	připomínka	p.	Pavla	Ondráka	–	požaduje	hlášení	o	půjčování	knih	v	místní		
	 knihovně,	dále	měl	připomínku	k	akci	„Revitalizace	návsi“,	někteří	ZO	se	k	této	při-	
	 pomínce	připojili,	připomněl	ZO,	aby	si	zjistili,	zda	pozemek	okolo	zvoničky	je	celý		
	 obecní,	byl	by	problém	v	použití	dotace,	dále	navrhnul	jako	pracovníka	na	VPP	paní		
	 Mirku	Dvořákovou,	navrhnul	vybudování	zástěny	za	kontejnery	u	OÚ	kvůli	trousícím		
	 se	odpadkům	při	vysypávání	kontejnerů,	možnost	použít	montovanou	zástěnu,	dále	na	
	 vrhnul,	aby	se	hlášení	v	místním	rozhlase	opakovalo	2x	denně	–		jednou	ve	12	hodin	
	 a	podruhé	v	18	hodin,	pracující	občané	nejsou	doma	v	poledne	a	hlášení	neslyší,	dále		
	 bylo	navrženo,	aby	se	kopie	hlášení	posílala	občanům	na	mobilní	telefony	jako	sms		
	 zpráva,	kdo	z	občanů	má	o	tuto	službu	zájem,	nechť	nahlásí	na	OÚ	mobilní	číslo,	na		
	 které	požaduje	posílat	kopie	hlášení,	všechny	připomínky	budou	řešeny	a	p.	Ondrák		
	 bude	s	výsledkem	seznámen
                        c/	připomínka	paní	Hrdé	ke	špatnému	stavu	kolem	autobusové	čekárny	–			
	 schody	a	dlaždice	opravit	a	položit	nový	asfalt	na	zastávce	autobusu,	ZO	sdělili	paní		
	 Hrdé,	že	je	s	tímto	počítáno	a	v	letošním	roce	by	měla	být	náprava	uskutečněna
                      d/	připomínka	paní	Durdové	Boženy	se	týkala	úklidu	pozůstatků	po	novoroč	
	 ním	ohňostroji,	zbytky	z	petard	se	válejí	po	louce	u	OÚ,	na	které	Durdovi	sečou	trávu		
	 pro	koně	a	je	nebezpečí	podání	zbytků	s	posečenou	trávou	koňům,	starostka	slíbila,	že		
	 úklid	bude	proveden	co	nejdříve
                       e/ připomínka	paní	Durdové	Dany	a	slečny	Soni	Durdové	se	týkala	dotazu	na		
	 pozemky,	které	obec	zakoupila	pro	účely	výstavby	rodinných	domků	a	která	nakonec		
	 nebyla	započata.	Starostka	zjistí,	kolik	stojí	zaměření	a	výstavba	inženýrských	sítí	do		
	 této	lokality	a	na	příštím	zasedání	ZO	bude	řešena	otázka	prodeje	pozemků	občanům		
	 na	stavební	účely.	K	tomuto	měl	připomínku	p.	Ondrák	-	byl	by	to	pro	obec	přínos,			
	 kdyby	zde	zakotvili	mladí	lidé
                       f/	starostka	ještě	připomněla,	že	v	sobotu	18.	dubna	proběhne	v	naší	obci	akce		
	 Čistá	Vysočina“.	Kdo	z	občanů	bude	mít	zájem	pomoci	s	úklidem	kolem	obce,	může	se		
	 této	akce	zúčastnit.	Připomenutí	bude	vyhlášeno	rozhlasem
	 Termín	příštího	zasedání	ZO	:										13.duben	2015	v	18.30	hodin	na	OÚ
	 Zapsala:	Tesařová																											Ověřili:		Eva	Krotká,	Milena	Vojtěchová
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V naší obci se uskutečnila zabíjačka
	 V	 sobotu	 31.	 ledna	 se	 za	 Obecním	 do-
mem	konala	první	obecní	zabíjačka.	S	přípra-
vou	se	začalo	již	den	předem,	tj.	v	pátek.	Zabí-
jačka	dopadla	dobře	a	občany	byla	kladně	při-
jata.	Občané	měli	možnost	 si	 zakoupit	 hoto-
vé	produkty	a	také	to	mnozí	udělali.	Zájemci	
chodili	průběžně	v	den	zabíjačky	ale	i	v	neděli	
dopoledne.	Někteří	z	občanů	využili	možnos-
ti	posedět	při	hudbě	v	přísálí	a	ochutnat	nabí-
zené	produkty.	Několik	z	nich	se	vyjádřilo,	že	
by	se	zabíjačka	mohla	stát	v	naší	obci	tradicí.	
Jsme	rádi,	že	občané	a	nejen	z	Dolních	Lažan	
odcházeli	spokojeni	–	zabíjačka	svůj	účel	spl-
nila.
	 	 	 	 	 	 (MV)
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Obecní ples
	 V	 prostorách	 Obecního	 domu	 proběhl	 
7.	 února	 obecní	 	 ples.	Účast	 byla	 nízká,	 ale	
ti,	 kteří	 se	 přišli	 pobavit,	 se	 pobavili.	Nízká	
účast	 na	 plese	 je	 ze	 strany	 občanů	 přičítána	
tomu,	 že	 vztahy	mezi	 obyvateli	 a	 zastupite-
li	jsou	rozštěpeny	nevraživostí	vůči	stávající-
mu	zastupitelstvu.	Situace	není	dobrá,	víme	to	
všichni,	 ale	 tato	 situace	 nenastala	 ze	 dne	 na	
den.	Vytváří	se	v	naší	obci	již	nějaký	ten	rok.	
Proto	bychom	se	nad	tímto	měli	všichni	vážně	
zamyslet.	Tuhle	nastalou	situaci	za	nás	nikdo	
nevyřeší	,	tak	bychom	měli	hodit	za	hlavu	ža-
bomyší	spory	a	sejít	se	všichni	u	jednoho	sto-
lu	při	hezké	hudbě	a	poháru	čistého	vína	a	vy-
říkat	se	problémy	z	očí	do	očí.
	 	 	 	 	 	 (MV)
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Výročí elektrifikace obce
 V letošním roce oslavíme 80 let od elek-

trifikace obce, které bylo dokončeno v červnu 
1935. V zápisu v Kronice se píše:
	 V	 červnu	 1935	 byla	 provedena	 v	 obci	
elektrisace.	Na	 ulicích	 svítí	 v	 době	 noční	 10	
světel	(10	otřesuvzdorných	žárovek	po	40	wat-
tech	za	85	Kč,	1	kilowattová	hodina	elektric-
kého	proudu	je	za	43	haléře).	Poprvé	ve	zdejší	
obci	počalo	se	svítit	29.	června	večer.	Obyva-
telé	vyšli	ze	svých	příbytků	na	ulice	a	hovoři-
li	o	této	novotě	v	naší	vsi.	Na	elektrisaci	obce	
byla	 uzavřena	 obecní	 výpůjčka	 40	 000,-	 Kč	 
u	Občanské	hospodářské	záložny	v	Jaroměři-
cích	nad	Rokytnou	při	6%	úrocích	splatná	ve	
40	letech.	V	témže	roce	bylo	provedeno	rozší-
ření	místní	rozvodné	sítě	elektrisační	o	4	body	
až	k	stodole	chalupníka	Františka	Plocka	z	čís-

Lažanský košt 2015
	 V	sobotu	dne	28.3.	2015	uspořádalo	za-
stupitelstvo	 obce	 Dolní	 Lažany	 „	 4.	 ročník	
koštu	slivovice	a	pálenek,	ochutnávku	gulášů,	
buchet	a	chuťovek	„.	Slivovici	a	ostatní	pálen-
ky	hodnotila	vybraná	čtyřčlenná	komise,	kte-
rá	musela	ohodnotit	32	vzorků.	Nejlepší	gu-
láš,	buchty	a	chuťovky	hodnotili	návštěvníci	
akce.	Vítězství	v	kategorii	pálenek	získal	Pa-
vel	Roupec	z	Dolních	Lažan.	Druhé	místo	ob-
sadil	František	Chromý	taktéž	z	Dolních	La-
žan	a	třetí	skončila	Věra	Řepová	z	Vacenovic.	
V	soutěži	o	 	nejlepší	 	guláš	 	 zvítězila	Marie	
Linhová	 z	Dolních	 Lažan.	Druhé	místo	 zís-
kal	Petr	Šibral	 z	Lukova	 třetí	Radek	Krotký	
z	Dolních	Lažan.			V	kategorii		o	nejlepší	chu-
ťovky		se	umístila	Blanka	Šíbralová		z	Luko-
va,	druhá	Eva	Roupcová		a	třetí	Růžena	Hruš-
ková,	obě	z	Dolních	Lažan.	O	nejlepší	buchty	
si	ceny	rozdělily		Marie	Linhová	a	Eva	Roup-
cová,	 třetí	Milada	Chytrová	 ze	Slavic.	Ceny	
vítězům	a	soutěžícím	na	dalších	místech	pře-
dali	zastupitelé	obce.	Celou	akci	zcela	zdarma	
doprovázel	zpěvem	a	hudbou	na	klávesy	pan	
Bedřich	Chytra,	kterému	tímto	zastupitelstvo	
obce	děkuje.		 	 	 	 (FH)

la	22	(stojí	na	okraji	vsi	při	silnici	do	Popovic)	
nákladem	2	380,-	Kč,	kterýž	obnos	zatím	vy-
půjčen	u	místního	vodního	družstva	při	4%.
	 Cena	 kilowattové	 hodiny	 světelného	
proudu	 je	 za	 2,80	Kč	 a	 příplatek	 50	 haléřů,	
tedy	 celkem	3,30	Kč;	 1	 kWh	 topného	 prou-
du	 je	 za	 0,90	 Kč,	 1	 kWh	 pro	 pohon	 je	 za	 
1,70	Kč	do	200	hodin,	1,50	Kč	od	200	do	600	
hodin	a	1,05	Kč	přes	600	hodin	ročně.	Za	půjče-
ní	elektroměru	se	platí	měsíčně	nájem	2,90	Kč.	
	 Také	v	budově	školní	o	prázdninách	1935	
provedena	instalace	11	výpustků	za	625,-	Kč	
(instalatér	Sedlák	z	Mor.	Budějovic),	přípojka	
s	topným	proudem	stála	210,-	Kč	(ZME).

 Zde si může čtenář udělat obrázek o teh-
dejších cenách i výkonu elektrické instalace, 
bez níž si dnes vůbec neumíme život a fungo-
vání společnosti představit.
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Volný pohyb psů
	 Dbejte	 prosím	 vyhlášky	 č.	 2/2008.	 
O	pravidlech	pohybu	psů	 na	 veřejných	pro-
stranstvích	v	obci.	Podle,	které	by	psi	nemě-
li	volně	pobíhat	bez	dozoru.	Všichni	majite-
lé	psů	si	musíme	uvědomit,	že	nejen	dítě,	ale	
i	 dospělý	 člověk	 může	 být	 poškozen	 cizím	
volně	pobíhajícím	psem	a	každý	majitel	psa	
za	 tuto	 škodu	 zodpovídá.	 Zároveň	 se	 snaž-
me	uklízet	po	svém	pejskovi	při	jeho	venčení	 
v	obci.
	 	 	 	 	 	 	 (OZ)

Spolek rybářů informuje
	 Dne	 28.3.	 2015	
bylo	 z	 výlovu	 rybníka	 
v	 Bohušicích	 zakoupe-
no	 150	 kg	 kapra	 v	 cel-
kové	 ceně	 7.500,-	 Kč.	 
Ryby	 byly	 následně	 převezeny	 a	 vypuštěny	
do	našeho	rybníka.	Pro	zájemce	o	chytání	 je	
možnost	zakoupit	povolenku	a	nebo	členství	 
u	 pana	 Františka	 Hrušky.	 Povolenky	 budou	
prodávány	 podle	 schválených	 podmínek	 na	
rybářské	schůzi	dne	27.3.	2015.
	 Při	zájmu	o	členství	musí	žadatel	zapla-
tit	 příspěvek	 1.000,-	 Kč	 a	 dále	 povolenku	 
v	částce	500,-	Kč.	Dále	se	žadatel	zavazuje	na	
dodání	50	kg	obilí	 a	dvou	hodin	odpracova-
ných	 brigád.	Výhodou	 pro	 členy	 je	 rybolov	 
v	týdnu	od	8	-	21	hod.,	o	víkendu	a	svátcích	 
od	5	-	22	hod.		 	 	
	 V	 měsíci	 červenec	 -	 srpen	 je	 stanove-
na	 doba	 od	 5	 -	 24	 hod.	 Povolenka	 platí	 na	 
5	ks	ryb.
	 Zájemci	bez	členského	zařazení	zaplatí	za	
povolenku	1.000,-	Kč.	Doba	chytání	je	pátek	 
15	 -	 21	hod.,	 soboty	 a	 neděle	 včetně	 svátků	
je	 čas	 chytání	od	5	 -	22	hod..	V	měsíci	 čer-
venec	-	srpen	od	5	-	24	hod.	Nečlen	dodá	50	

Poděkování panu Papouškovi
	 Velké	díky	patří	panu	Ladislavu	Papouš-
kovi,	kterému	není	lhostejná	naše	obec,	spo-
lečně	 s	 Pavlem	Roupcem	 podlepili	 všechny	
židle	 v	 kulturním	domě,	 aby	 příliš	 nevrzaly	
a	nerušili	obyvatele	bytů.	Dále	pan	Papoušek	
opravil	dveře	u	boudy	na	víceúčelovém	hřiš-
ti.	Ještě	jednou	díky	za	všímavost.
	 	 	 	 	 	 	 (JK)

kg	obilí	nebo	1	hod.	brigády	s	povolenkou	na	 
odchyt	5ti	ryb.
	 Povolenka	pro	děti	pouze	do	15ti	let:
Cena	povolenky	je	350,-	Kč	a	na	výlov	3	ks	
ryb.	Chytání	je	povoleno	na	jeden	prut	a	s	do-
provodem	dospělé	osoby.
Jednodenní	povolenka:
	za	200,-	Kč	bez	ryby,	rybu	je	možno	odkou-
pit	za	55,-	Kč/kg.
	 Pravidla	chytání:
Za	den	se	mohou	odnést	2	kapři	nebo	sumci.	
Délka	kapra	je	povolena	od	45	-	55	cm.
Sumec	 se	 po	 odchytu	 nesmí	 pustit	 zpět,	 
do	1	m	nehlásit	a	nad	1	m	nahlásit	na	tel.	číslo
721	126	664	nebo	605	326	662.	Je	zakázáno	
odnášet	amura,	štiku,	candáta,	tolstolobika.
	 Od	16.června	se	povoluje	lov	dravců	na	
třpytku,	na	živou	a	mrtvou	rybku	je	povolen	
pouze	jedno	i	dvou	háček.	Povinností	každé-
ho	je	úlovek	si	nechat	přeměřit	a	potvrdit	do	
povolenky	od	jiného	člena.	Povoluje	se	chy-
tání	na	dva	pruty,	na	prutu	mohou	být	dva	ná-
vazce	se	dvěma	háčky.
	 Každý	rybář	musí	dbát	na	pořádek	kolem	
rybníka	a	zápis	chycených	ryb	do	povolenky.
Po	skončení	sezóny	musí	být	povolenky	ode-
vzdány	k	evidenci	úlovku.
	 Nedodržení	jedné	z	výše	uvedených	pod-
mínek	 bude	 povolenka	 odebrána	 rybářským	
spolkem.	
	 	 	 	 	 	 	 (FH)
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Vydal Obecní úřad Dolní Lažany 
v dubnu 2015, náklad 60 ks

Uzávěrka příštího vydání je 30.června 2015

Sobota	18.	4.	čistá	vysočina	od	14	hod.
Čtvrtek	30.	4.	stavění	máje	u	kulturního	domu	
od	17	hod.
Pálení	čarodějnic	na	Zámečku	od	20.30	hod.	
Pro	 přítomné	 bude	 přioraveno	 občerstvení	
přímo	v	boudě	na	Zámečku.
Sobota	 16.	 5.	 turnaj	 ve	 stolním	 tenise	 od	 
13	hod.	 v	 sále	 kulturního	domu,	 turnaj	 bude	

pro	dospělé	i	mládež,	pálky	sebou.	Občerst-
vení	zajištěno.
Sobota	 6.	 6.	 2015	 dětský	 den	 se	 soutěžemi	 
a	 možná	 i	 plavbou	 přes	 rybník	 od	 14	 hod.	 
na	Zámečku,	občerstvení	a	ceny	pro	účastní-
ky	zajištěno.

Připravované akce pořádané obcí nebo jejími organizacemi


