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SLOVO NA ÚVOD

Dana Durdová

Vážení a milí spoluobčané!
Jak ten čas letí! Vánoce jsou pryč,
pololetní vysvědčení dětí jste už viděli

„Tím nejlepším způsobem, jak získávat

a jarní prázdniny v době vydání tohoto

štěstí, je rozdávat ho ostatním.“ David Michie

čísla

našeho

zpravodaje

jsou

také

minulostí.
Dovolte

OBEC DOLNÍ LAŽANY

mi,

abych

vás

OZNAMUJE, ŽE POPLATKY ZA

prostřednictvím prvního letošního čísla

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

trochu navnadila na nadcházející jaro.

SE V ROCE 2019 NEMĚNÍ

I když ještě za okny občas poletuje sníh
a rtuť teploměru ukazuje zimu, my už

500 Kč / osobu (rekreační

nedočkavě vyhlížíme teplé sluníčko. Komu

objekt)/ rok

by se po třech měsících zimy nestýskalo po
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lažany v období
od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lažany č. j. 1/2019 ze dne 21. 1. 2019
Přítomni: Dana Durdová, Pavel Ondrák, Michaela Černá, Karel Linha, Jan Řeřucha, Pavel Roupec
Nepřítomen (omluven): Pavel Bílý

Usnesení ZO č. j. 1/2019/4

komisí

Povinnost

kontrolního

výboru

I. SCHVALUJE

a finančního výboru svolávat pravidelné

Uzavření smluv o prodeji a nákupu pozemků

schůzky a vést záznamy o jejich pracovní

mezi:

činnosti. Odpovědnosti za tuto činnost má

a) obcí Dolní Lažany a manželi Koudelkovými

předseda každé komise.

b) obcí Dolní Lažany a paní Boženou Bílou

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

včetně

Návrh byl přijat.

zápisu

na

KÚ

v Moravských

Budějovicích.

IV. NAVRHUJE

II. POVĚŘUJE

Nákup nové obecní vývěsky.

Starostku Danu Durdovou podpisem výše

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

uvedených smluv.

Návrh byl přijat.

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

V. JMENUJE

Návrh byl přijat.

Paní

Michaelu

Černou

odpovědnou

za

obstarávání úřední desky a vedení evidence

Usnesení ZO č. j. 1/2018/5

o vyvěšení a snětí úředních listin a informací
pro obyvatele.

I. BERE NA VĚDOMÍ
Stav realizace projektu na výstavbu chodníků
mezi zahradami Linhových a pana Pokorného.
Žádost občanů na výstavbu odstavné plochy

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1.
Návrh byl přijat.

Usnesení ZO č. j. 1/2019/6

kolem cesty směrem k Bártovým.

I. NAVRHJE

II. POVĚŘUJE
zajištěním

Stavební úpravy malého rozsahu a nové

výstavby odstavné plochy, která by byla

uspořádání kanceláře a zasedací místnosti OÚ

částečně

(vybourání dveří a oprava stěn v zasedací

Místostarostu

Pavla

realizována

Ondráka
v rámci

výstavby

(pokládka zatravňovacích dlaždic).

místnosti

a

knihovně,

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1.

Současně by byl vytvořen obecní archiv

Návrh byl přijat.

z chodby vedoucí ke kanceláři OÚ.

elektroinstalace).

III. SCHVALUJE
Březen 2019
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Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Usnesení ZO č. j. 1/2019/11

II. SCHVALUJE
Nákup nové lednice do přísálí OÚ.

I. BERE NA VĚDOMÍ

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

Nabídku pana Štěpáníka na pokácení stromů,

Návrh byl přijat.

zpracování dřeva a úklid dotčeného pozemku.

Usnesení ZO č. j. 1/2019/7

II. SCHVALUJE
Skácení stromů (dva ořešáky stojící ve vjezdu

I. NA VĚDOMÍ

na stavební pozemky směrem Horní Lažany

Zhodnocení společenských akcí a pozvánky

a hrušeň rostoucí u silnice při příjezdu od

na společenské akce v měsíci únoru a březnu

Šebkovic).

2019.

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

Usnesení ZO č. j. 1/2019/8
I. NA VĚDOMÍ

Návrh byl přijat.

Usnesení ZO č. j. 1/2019/12

Stav webových stránek obce a spolupráce

I. BERE NA VĚDOMÍ

s firmou Urbitech (tvůrci stránek).

Oznámení Kraje Vysočina o akci „Čistá

Usnesení ZO č. j. 1/2019/9

Vysočina“.
II. POVĚŘUJE

I. BERE NA VĚDOMÍ

Starostku Danu Durdovou podáním přihlášky

Žádost o vyvěšení tibetské vlajky na budovu

na výše uvedenou akci do 28. 2. 2019.

OÚ 10. 3. 2019 jako připomenutí 60. výročí

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.

Návrh byl přijat

II. SCHVALUJE

Usnesení ZO č. j. 1/2019/13

Nákup tibetské vlajky a její vyvěšení.
Hlasování: pro – 1, proti – 3, zdržel se – 2.

I. BERE NA VĚDOMÍ

Návrh nebyl přijat.

Žádost SDH o nákup technického zařízení

Usnesení ZO č. j. 1/2019/10

(elektrocentrály)

jako

vybavení

jednotky

požární ochrany za účelem udržení a rozvoje

I. BERE NA VĚDOMÍ

její

Nabídku členů SDH na pravidelné štěpkování

předpokládá z dotačního titulu Kraje Vysočina

dřevin.

ve výši 50 %.

II. SCHVALUJE
Výše zmíněnou spolupráci s SDH Dolní
Lažany.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
Dolnolažanské listy

akceschopnosti.

Financování

se

II. POVĚŘUJE
Místostarostu podáním dotační žádosti (výzva
Kraje Vysočina FV02732) předpokládaný
termín vyhlášení výzvy je 26. 3. 2019
s termínem sběru žádostí květen 2019.
Stránka 4

III. SCHVALUJE
Podání

dotační

žádosti

na

nákup

Usnesení ZO č. j. 1/2019/15

elektrocentrály.

I. BERE NA VĚDOMÍ

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

Rozhodnutí

Návrh byl přijat.

volby do Evropského parlamentu s termínem

prezidenta

republiky

vyhlásit

jejich konání v pátek 24. května a v sobotu

Usnesení ZO č. j. 1/2019/14

25. května 2019.

I. BERE NA VĚDOMÍ

II. VYZÝVÁ

Návrh místostarosty na nákup výsuvného

Zájemce o členství ve volební komsi na výše

žebříku,

uvedené volby, aby se přihlásili v kanceláří

který

by

sloužil

při

opravách

osvětlení.

OÚ.

Rozpočet obce Dolní Lažany na rok 2019 členěný do paragrafů
PŘÍJMY
§

text
převody daní ze SR,
místní poplatky
podpora ostatních
1032
produkčních činností
2310
pitná voda
ostatní záležitost kultury,
3399
církví a sděl. prostředků
ostatní zájmová činnost a
3429
rekreace
3612
bytové hospodářství
komunální služby a
územní rozvoj jinde
3639
nezařazené
využívání a
zneškodňování
3725
komunálních odpadů
péče o vzhled obce a
3745
veřejnou zeleň
6171
činnost místní správy
obecné příjmy
6310
z finančních operací
PŘÍJMY celkem:

Kč
2 236 600,1 300,20 000,11 500,22 000,131 300,-

26 000,-

12 000,700,16 500,800,2 478 800,-

VÝDAJE
§
2212
2219
2310
2321
3314
3341
3399
3421

text
silnice
ostatní záležitosti
pozemních komunikací
pitná voda
odvádění a čištění
odpadních vod
činnosti knihovnické
rozhlas a televize
ostatní záležitosti kultury
využití volného času dětí

Březen 2019

Kč
1 000,2 000 000,33 500,93 000,3 400,1 700,54 500,32 600,-

ostatní zájmová činnost
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby
sběr a svoz komunálních
odpadů
3725 využívání a
zneškodňování odpadů
5212 ochrana obyvatelstva
5512 požární ochrana –
dobrovolná část
6112 zastupitelstva obcí
6171 činnost místní správy
6310 obecné výdaje
z finančních operací
6320 pojištění nespecifikované
VÝDAJE celkem
3429
3612
3631
3632
3639
3722

64 000,53 000,41 000,6 900,78 500,122 000,46 600,5 000,20 000,330 000,227 000,33 000,9 000,3 255 700,-

REKAPITULACE FINANCOVÁNÍ
text

Příjmy
Výdaje
Financování

Kč

2 478 700,3 255 700,777 000,-

Rozpočet – závazné ukazatele byly zpracovány
v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č.
450/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004
Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č
138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb., a č. 245/20016
Sb. a jejich novelizací.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Odpadové téma je opravdu tématem

KOMUNÁLANÍ ODPAD za rok 2018

nevyčerpatelným a to především proto, že

Text

odpad stále vytváříme. Bohužel čím dál tím

Směsný odpad

víc. Kladu si otázku, proč tomu tak je.

Sběrný dvůr

Částečně

Bioodpad

se

na

tom

podílí

„bohatství“

Množství
44,19 t
2,61 t
29,80 t

společnosti, další možnou příčinou je neochota

Směsný odpad + sběrný dvůr

občanů přemýšlet nad důsledky stále se

1 OBYVATEL/ ROK

cca 312 kg

zvyšujícího množství odpadu. Ve vyjmenování
příčin bych mohla pokračovat dál. A to nechci.
Hlavním

problémem

nakládání

A kolik nás to stojí?
PLATBA ZA LIKVIDACI ODPADU2018

s komunálními odpady, a to nejen u nás, je

Text

vysoká produkce směsného odpadu. V reakci

Svoz směsného odpadu

72 120,- Kč

Svoz tříděného odpadu

24 556,- Kč

na tuto situaci přijal český parlament zákaz
skládkování tohoto odpadu od roku 2024. Aby
tento zákaz byl naplněn, připravuje se výrazné
zvýšení poplatku za uložení směsného odpadu
na skládku. V našem zájmu bude tedy produkci
odpadu snižovat. Napadlo vás, kolik odpadů
vyprodukujeme v Dolních Lažanech?
TŘÍDĚNÝ ODPAD za rok 2018
Text

Cena

Svoz nebezpečného odpadu

3 035,- Kč

Svoz bioodpadu

32 790,- Kč

Skládkování směs. odpadu

51 059,- Kč

Sběrný dvůr Jaroměřice
CELKOVÉ NÁKLADY

6 600,- Kč
189 160,- Kč

Obyvatelé Dolních Lažan, kteří mají
Množství

zaplaceno za svoz domovního odpadu, mají

Papír a lepenkové obaly

0,71 t

rovněž možnost ukládat bioodpad a dvakrát za

Plasty

1,25 t

rok i nebezpečný odpad (lednice, pračky…) ve

Skleněné obaly

0,59 t

vyhrazeném prostoru. V letošním roce se ZO

Kovové obaly

0,10 t

dohodlo s členy SDH na spolupráci v rámci

Nebezpečné látky, oleje, pneu

0,43 t

odpadového hospodářství – štěpkování větví.

cca 20 kg

Zájemci si mohou štěpky odvést, v případě, že

1 OBYVATEL/ ROK

by o ně nebyl zájem, budou ukládány do
kontejnerů. Svoz bioodpadu by v letošním roce
zajišťovala Farma Doležal z Blatnice.
Pro

kontejnery u OÚ plánujeme

vybudování zástěny z betonových prefabrikátů.
Mezi pozemkem u OÚ a polem směrem
k Jaroměřicím bude vysázen živý plot.

Má to smysl. Třiďte odpad!
Dolnolažanské listy

Stránka 6

INFORMACE Z OBCE
OBECNÍHO

REKONSTRUKCE

se

vše

podařilo

není

pouze

zásluhou

zastupitelů, ale i místních obyvatel. Přestavbu

ÚŘADU
První únorové pondělí se zastupitelstvo
s vervou sobě vlastní pustilo do avizované
opravy

kanceláře,

zasedací

místnosti

a knihovny, která byla naplánována a na níž se
usneslo

ZO

v souvislosti

s vytvořením

obecního archivu. Ten by měl vzniknout
v temné chodbičce, kterou se vcházelo do
kanceláře obecního úřadu. Původně bylo
zamýšleno, že se probourají dveře ze zasedací
místnosti do stávající kanceláře a provede se
oprava omítek v zasedací místnosti a knihovně.
Po vystěhování knihovny a zasedačky se
ukázalo,

že

bude

nutné

provést

revizi

elektrického vedení a v rámci efektivnějšího
vytápění snížit strop v knihovně a zateplit
podlahu. Navíc jsme se rozhodli přesunout
kancelář obecního úřadu do stávající knihovny.
Celá rekonstrukce byla časově omezená, a že

odborně řídil pan Mirek Papoušek, který strávil
několik dní prací pro obec, během nichž došlo
k velké proměně úřadu. Zdatnými pomocníky
byli také Zdeněk Bayer, Honza a Petr
Kalendovi, Martin Hruška, Filip Durda nebo
pan

Černý,

který

zrevidoval

topení.

Elektroinstalatérské práce provedla firma pana
Jelínka z Jakubova.
První březnový týden byla ve zrenovovaných
prostorách zprovozněna kancelář, i když její
podoba ještě není definitivní. V knihovně
a zasedací místnosti se položily koberce a opět
začalo stěhování. Poděkování patří i našim
knihovníkům, kteří vytřídili tituly, které nejsou
čtené a uspořádali stávající knihy. Jejich práce
tím ovšem nekončí. Musí ještě provést soupis
všech

nezařazených

knih,

nabídnout

je

k prodeji a knihy, o které nikdo nebude mít záBřezen 2019
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jem postupně vyřadit.

Plánujeme provést odizolování úřadu z vnější

Že akce, kterou bych se nebála nazvat

strany, abychom zabránili pronikání vlhkosti

„Kulovým bleskem“ proběhla tímto tempem

do opravených místností.

a ve stávající kvalitě je především zásluhou

Stejně tíživým problémem je sklep OÚ,

pana místostarosty.

z něhož vlhkost stoupá do sálu a bude potřeba
provést sanaci a odvětrání.
Čtenáře bude samozřejmě zajímat částka,
kterou

jsme

vynaložili

za

rekonstrukci

a nepopíráme, že je vyšší, než jsme původně
zamýšleli.

Předkládáme

rekapitulaci,

která

je

proto
dnes

stručnou

ještě

pouze

orientační a přesné náklady budou předloženy
na příštím zasedání Zastupitelstva obce.
Text

Částka

elektroinstalace

66 500,-

bourací a zednické práce

26 745,-

stavební materiál

9 950,-

trezor (zabudovaný)

5 600,-

malování

5 500,-

stropy a izolace

11 500,-

podlaha a koberce

13 100,-

zabezpečovací zařízení

14 800,-

pohovka v kanceláři
CELKEM

2 450,156 145,-

Podoba rekonstruovaných míst ještě není
konečná a pořád nás čeká mnoho práce.

Velký dík všem, kteří přiložili ruku k dílu.

CHODNÍK MEZI ZAHRADAMI

s podzemním vedení v chráničce. V rámci

V lednovém

výstavby budou realizovány i vegetační úpravy

o

čísle

plánované

jsme

vás

výstavbě

informovali

chodníku

mezi

zahradami Linhových a pana Pokorného.

ploch zasažených stavbou, tzn. zatravnění
a osázení vhodnými dřevinami.

Význam stavby spočívá hlavně ve zlepšení
komfortu

dostupnosti

zastávky

stávající

pěšinou. Nový úsek chodníku má délku 88 m a
šířku 1, 5 m. Součástí stavby bude i osvětlení
chodníku,

předpokládají

Dolnolažanské listy
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3

lampy
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DOSTAVBA CHODNÍKŮ
Od 11. března se vrátí do obce pracovníci
firmy Eurovia, kteří by měli dokončit chodníky
včetně terénních úprav. Dokončení akce bude
s jistým

spojeno

omezením

a

pohybem

techniky a stavebních strojů v obci. Dovoluji si
vás tímto požádat o trpělivost a shovívavost na
dobu nezbytně nutnou k dokončení prací.
Výsledek bude stát určitě za to!

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Po dlouhých přípravách je schváleno

splňovat požadavky na střednědobý výhled

zadání územního plánu pro Dolní Lažany. Roli

proměny centra naší obce. Předpokládané

výkonného pořizovatele územního plánu nám

náklady na tuto část jsou 70 000,- Kč.

plní

MÚ

územního

Moravské
plánování.

architektonickou

Budějovice,
Obec

kancelář,

musí

která

odbor

Zatím jsme ve fázi, kdy přijímáme

vybrat

nabídky zhotovitelů díla. Někteří z nich nám

připraví

zaslali návrh své představy (zdarma).

grafickou a textovou část ÚP. Ta by měla

DEMOLICE SENÍKU

seníku. Ve středu 6. 3. započala demolice

Téměř dva roky bylo součástí obce memento

objektu. Těžký stavební stroj se po ránu
zakousl do ohořelé konstrukce
seníku. Kdo se zastavil, mohl
vidět

koncert

„chapadla“

stroje

velkého
nápadně

připomínajícího tyrannosaura
rexe ze Spielbergova Jurského
parku. Druhý den bylo hotovo.

Březen 2019
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STALO SE

Podobný

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Ohňostroj

už

tradičně

patří

provedení

si

scénář
připravili

v komorním
i

zastupitelé

k oslavám Nového roku po celém světě.

v Dolních Lažanech. V podvečer Nového

Když stovky světel s typickým rachotem a

roku po krátkém proslovu starostky čekala

hvizdem rozzáří oblohu, všichni bez dechu

na všechny přítomné pětiminutová světelná

hledí

show. Za zvuku Vivaldiho tónů se obloha

vzhůru.

Ohňostroje

milují

děti

i dospělí bez rozdílu věku.

rozzářila stovkami světel, aby osvítila
hladinu

rybníku

Zámeček.

Diváci

podívanou ocenili uznalým potleskem. Byl
to hezký začátek na úvod roku a děkujeme
všem, kteří nelenili a přišli se podívat.

ZIMNÍ VÝŠLAP NA MAŘENKU

Ranní sněžení a silný vítr zřejmě odradil

Vrchol Mařenka (711 m)

účastníky výšlapu a mnoho se nás nesešlo.

je

bodem

Původně plánovanou cestu z Bítovánek

okresu Třebíč a zároveň

jsme kvůli nepříznivému počasí zkrátili

významným

bodem

a vyšli z lesní cesty. V lese se vítr utišil

Křižanovské vrchoviny.

a lehké sněžení dělalo túru pohádkovou.

Kovová a architektonicky

V přírodě je zkrátka vždycky krásně.

nejvyšším

zdařilá

rozhledna

vysoká

Doušek něčeho ostřejšího a zima nám

31 metrů zde bylo otevřena na podzim

rozhodně nebyla. K tomu, abychom se

roku 2012.

mohli rozhlédnout po krajině, stačilo už jen

Dolnolažanské listy
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vystoupat asi 200 metrů prudšího kopce

Jenom škoda, že se nás nepřemluvilo víc.

a vyšlapat 157 schodů.
Znovu si poslechnout příběh Mařenky
v podání

pana

známými,

vše

Petrů,
zapít

pozdravit
horkým

se

čajem

s kapkou rumu, pochutnat si na opečeném
špekáčku – o to všechno přišel ten, kdo
nedošel.
Závěrečné foto a hurá za pec ! Bylo to
velmi příjemné dopoledne. Ten, kdo svedl

Každý účastník obdržel pamětní listinu
a mohl se podepsat do návštěvní knihy.

ranní boj sám se sebou ani trochu nelitoval.
ZABIJAČKOVÉ HODY
19. ledna byl zasvěcen zabijačkovým
hodům, které byly spojené s ochutnávkou
tradičních

zabijačkových

specialit

a

s prodejem domácích výrobků od řezníka
Jirky Pánka. Předem byly připraveny
všechny dobroty, které jsou typické pro
moravskou

zabijačku

–

prdelačka

(zabijačková polévka), jaternice, jelítka,
tlačenka,

ovarové

koleno

či

domácí

škvarky.
Na místě se připravovali čerstvé vepřové
řízky, točilo se pivo a podávaly nápoje,
které k zabijačce neodmyslitelně patří.
Březen 2019

Jsme rádi, že jste přišli posedět a ochutnat
vše, co patří na tradiční zabijačkový stůl.
Po celý den vládla v přísálí příjemná
atmosféra a díky vaší podpoře se nám
podařilo prodejem vytvořit zisk ve výši
4 075,- Kč.
Stránka 11

Tato akce měla i jednu stinnou stránku.
Pana Kruly při odchodu postihla lehká
cévní mozková příhoda, která nezůstala
zcela bez následků. V současnosti je
bohužel

dlouhodobě

hospitalizován

v nemocnici. Zastupitelé obce by mu rádi
alespoň touto cestou chtěli popřát brzké
zotavení.
NÁVŠTĚVA HORÁCKÉHO DIVADLA
Prvním kulturním zážitkem v letošním
roce, který pro občany zprostředkoval
obecní úřad, byla návštěva Horáckého
divadla v Jihlavě.

a chodí sem stálí i náhodní zákazníci. Když
se najednou v poschodí nad kadeřnickým
salonem stala vražda, stávají se všichni
diváci
Pozvali jsme vás na populární interaktivní
detektivní

komedii

odehrávající

se

v kadeřnictví, jejíž děj se točí kolem
vraždy
následně

koncertní
musí

pianistky.

vyřešit

sami

Případ
diváci

v hledišti

nestrannými

svědky

a pozorovateli. Diváci mají možnost
vyzpovídat všechny podezřelé a nakonec
i usvědčit vraha. Možná někomu tenhle
druh zábavy připadá bláznivý, ale na
druhou stranu, kdy se komu stalo, že mohl

a usvědčit vraha na základě vlastního
subjektivního vnímání událostí.
Do Jihlavy jsme jeli autobusem divadla
a před představením zbylo dost času,
abychom

mohli

posedět

v příjemném

prostředí divadelní kavárny. A co můžeme

ovlivnit

prozradit z děje?

a dokonce vypátrat vraha!

V kadeřnickém salonu Splašené nůžky

Pokud můžu sama za sebe – skvěle jsem se

pracuje svérázný a zábavný personál

bavila!

Dolnolažanské listy
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hry,
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s postavami
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SPOLEČENSKÝ PLES
To, že plesová sezóna je v plném proudu
bylo znát i v Lažanech. V letošním roce
spojili svoje síly zastupitelé obce spolu
s členy hasičského sboru a uspořádali
Společenský ples. Zastupitelé si vzali na
starost organizaci plesu, hasiči se věnovali
zajištění občerstvení.

kuchyňská linka, fritovací hrnec, dort nebo

Neformální přivítání a ples mohl začít.

tříletá whisky. Hlavní cenou plesu byl LED
televizor, jehož šťastným výhercem se stal
pan Ladislav Papoušek.

Skupina Kalíšci nabídla hudební repertoár,
který přispěl k dobré náladě a příjemné

Návštěvnost plesu byla poměrně vysoká a

zábavě.

každý, kdo přišel, si užil skvělé atmosféry.
Výtěžek z plesu pro obec byl 13 089,-

Výborně bylo postaráno i o občerstvení pro
plesající. Mladí hasiči se své role zhostili
na výbornou.
Domů si návštěvníci odnášeli více než dvě
stovky cen. Nechyběla ani slosovací
tombola, kde byl ve hře například wellnes
poukaz

pro

Březen 2019

dva

do

Zámku

Valeč,
Stránka 13

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
V zimní sobotní den 9. 2. 2019 se
konal v pořadí první turnaj ve stolním

soutěže se rekrutovali určití favorité i méně
úspěšní a pořadí určil rozdíl vítězných
a prohraných setů.

tenise O putovní pohár místostarosty.
Napoprvé byl zájem o turnaj slušný, sešlo
se 8 hráčů, z toho 1 žena a 2 dorostenci.
Jsme rádi, že nehráli jen samí muži.
Soupeřením s ženou a mládeží získává
turnaj zajímavý náboj a společenskou
atmosféru.
Turnaj probíhal v soubojích každý

Na třetím místě skončil Ladislav
Papoušek

z Jaroměřic,

stříbro

patřilo

Stanislavu Zikmundovi z Lesůněk a Jan
Wolf se stal držitelem zlata a putovního
poháru.
Musíme poděkovat jak organizátorům
turnaje, kteří se o závodníky starali, tak
i všem hráčům za jejich účast a sportovní
s každým hrou na dva malé vítězné sety do

výkony.

11 bodů. Zápasy byly vyrovnané a rozdíly
ve výkonnosti nebyly velké. V průběhu

Závěr sportovního dne patřil dětem, nové
základně „ping-ponkářů“ 

Dolnolažanské listy
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v Austrálii.

SETKÁNÍ SENIORŮ
Již tradiční bylo setkání seniorů

Zajímavostí

bylo

opravdu

mnoho.

v Dolních Lažanech, které se konalo

Zbytek podvečera patřil volné zábavě.

16. února 2019. Atmosféra tohoto setkání

Přišli jste si posedět a popovídat se svými

byla

ani

známými a to nás těší. Jako poděkování

pohoštění. Na úvod setkání vystoupily děti

všem dříve narozeným za přínos pro obec

se svým připraveným programem v režii

jsme předali každému účastníku setkání

paní Vojtěchové.

lahev vína s originální etiketou a pro ženy

velice

příjemná,

nechybělo

byly připraveny růže. Milé bylo gesto těch

K dobré náladě všech přítomných přispěl
i František Sobotka.
Setkání

bylo

obohaceno

poutavým

vyprávěním pana Chromého o jeho pobytu

Březen 2019

dam, které svoji květinu poslaly na hrob
paní Anežky Papouškové a věnovaly jí tak
vzpomínku.
Těšíme se na Vás i napřesrok!
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ NA MĚSÍC BŘEZEN A DUBEN 2019

DATUM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

OCHOTNICKÉ PŘEDSTAVENÍ

sál Obecního úřadu

JARNÍ VÝCHÁZKA

sraz před OÚ

NOC (večer) S ANDERSENEM

knihovna

ČISTÁ VYSOČINA“

sraz před OÚ

JARNÍ FLORISTIKA

přísálí Obecního úřadu

NOČNÍ PROHLÍDKA BASILIKY

individuálně

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

za Obecním úřadem

29. 3. 2019
v 1800 hodin
30. 3. 2019
v 1000 hodin
5. 4. 2019
od 1800 hodin
13. 4. 2019
v 1400 hodin
16. 4. 2019
v 1700 hodin
27. 4. 2019
od 2100 hodin
30. 4. 2019
v 1900 hodin

NA KVĚTEN A ČERVEN PŘIPRAVUJEME

upřesníme

VÝLET NA KOLE NA SÁDEK

sraz před OÚ

v 1400 hodin

DEN PRO MAMINKY

sál Obecního úřadu

25. 5. 2019

LAŽANSKÝ
SEDMIBOJ
HLEDÁNÍ POKLADU

19. 5. 2019

upřesníme

aneb
u rybníku Zámeček

8. 6. 2019
od 1030 hod

DĚTSKÝ DEN

Dolnolažanské listy

u rybníku Zámeček
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INFOROMACE K PŘIPRAVOVANÝM AKCÍM PRO DĚTI

LAŽANSKÝ

SEDMIBOJ

aneb

zavede

PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM
Pokud

fandíte

sportovním,

logickým či únikovým hrám, zkrátka všem
těm, které vyžadují fyzickou zdatnost,
zdravý

logický

úsudek,

mrštnost

a v neposlední řadě důvtip a taktiku, pak
rozhodně

navštivte

25.

května

Dolní

Lažany, lokalitu u rybníku Zámeček. Pro
letošní rok jsme se rozhodli připravit pro
děti

sedmiboj

-

hru,

charakterem
připomínat

setkají s moudrým poustevníkem, který je

která

potřebovat

se

siláky

s registracemi na webových stránkách obce
Lažany (www.obec.dolnilazany.cz).
Co je třeba vědět již nyní:



datum konání: 25. května od 14
hod.
kde:

Dolní

Lažany

u

rybníku

Zámeček



registrace: začátek dubna 2019 na
www. obec.dolnilazany.cz

Dvou či tříčlenné
muset

v soubojích

budou

vyvěšena začátkem dubna 2019 spolu

legendární

budou

sílu

hádanek,

orientaci ve hře budou její pravidla



dobývání pevnosti Boyard.
hlídky

světa

i důvtip při řešení nástrah cesty. Pro bližší

svým

bude

do

na



kdo se registruje: 2–3členné hlídky

stanovištích získat indicie k tomu, aby

kategorie: mladší (5–9 let), starší

dokázaly vyluštit heslo, pod kterým je

(10–14 let) Pojďte s námi získat

ukrytý ten jediný správný klíč, který

klíče

otevírá truhlu s pokladem. Na stanovištích

a hlavně zjistit, co nebo kdo, to

se, stejně jako ve známé televizní soutěži,

vlastně je! Těšíme se na Vás!

k lažanskému

pokladu

DEN DĚTÍ
Oslava svátku dětí letos proběhne

Vše by se mělo odehrávat opět u rybníku

8. června u rybníku Zámeček. Dopoledne

Zámeček.

děti mohou zhlédnout ukázku práce vojáků

Na všechny děti čeká zábavný den plný

se psy a dravci. Páni kluci si mohou

her.

prohlédnout a osahat zbraně, svést se
v obrněném autě a zeptat se na všechno, co
je zajímává. Odpoledne budou připraveny
pro děti soutěže s odměnami, občerstvení,
skákací atrakce a další.

Březen 2019
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I LETOS JSTE SE MOHLI SETKAT
S DĚTMI

PŘESTROJENÝMI

ZA

KRÁLE A JEJICH DOPROVODEM.
VŠICHNI, KDO JSTE OTEVŘELI
DVEŘE, VYSLECHLI KOLEDU A
PŘISPĚLI DO KASIČKY, PŘIJMĚTE
PODĚKOVÁNÍ!
NA KONTO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
PŘIBYLO OD LAŽANSKÝCH

4 640 Kč.
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ

Zima končí a začíná krásný jarní měsíc
březen,

který

je

zasvěcen

všem

milovníkům knih. Zveme vás proto do naší
obecní knihovny, tentokrát v

nových

prostorách (místo kanceláře OÚ) To, co
jste

nestihli

přečíst

v zimě,

dožeňte

v březnu! Knihovna i knihovníci se na Vás
těší!
Půjčování knih v roce 2019
Půjčovní doba: 1700 – 1800 hodin.
 23. března 2019
 13. dubna 2019
 4. května 2019
 25. května 2019
Dolnolažanské listy
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O DOLNOLAŽANSKÉM ZPRAVODAJI
Dolnolažanský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí Dolní Lažany a určený pro
komunikaci obecního úřadu s občany.
Termíny vydání a uzávěrky
Výtisk

Číslo

Uzávěrka podkladů do:

Distribuce do:

leden

1/19

31. 12. 2018

15. 1. 2019

březen

2/19

28. 2. 2019

15. 3. 2019

květen

3/19

30. 4. 2019

15. 5. 2019

červenec

4/19

30. 6. 2019

15. 7. 2019

září

5/19

31. 8. 2019

16. 9. 2019

listopad

6/19

31. 10. 2019

15. 11. 2019

Přispívat do Dolnolažanských listů může kdokoli po dohodě s tvůrci zpravodaje. Příspěvky
zasílejte elektronicky, obrázky a texty v oddělených souborech, na e-mailovou adresu
obec.dolnilazany@email.cz . Větší děti si mohou vytvořit vlastní stránky jako součást
zpravodaje.
Distribuce:
Do všech poštovních schránek v Dolních Lažanech zdarma. Chalupářům se zpravodaj
nedodává, ale mohou si ho vyzvednout u paní Krotké v obchodě nebo na OÚ Dolní Lažany
v úředních hodinách. Zpravodaj bude k dispozici v elektronické podobě na stránkách obce
www.dolnilazany.cz
Vydává:
Obec Dolní Lažany, tel.: 602 563 153 nebo 608 621 840, email: obec.dolnilazany@email.cz

Evropský parlament vyzval Evropskou komisi,
aby zanalyzovala dopady střídání zimního a
letního času v zemích EU. Mělo by se jednat o
první krok směrem k legislativní úpravě, která
může

skončit

i

zrušením

střídání

času. Nicméně, letos se ještě žádné změny
nedočkáme.

Od 31. března začíná letní čas!
Březen 2019
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