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neuschly a zůstaly krásné. 
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SLOVO NA ÚVOD 

Jaro je v plné síle, naše obec rozkvetla  

i v těch nejzapadlejších zákoutích a svěží 

zelená jí prostě sluší. Přestože příroda na 

první pohled nedává tušit problémy, velké 

starosti mi dělá poslední aktualizace 

měření vody v půdě na www.intersucho.cz, 

která ukazuje, že naše lokalita se už  

v dubnu dostala do třetího stupně z pěti, 

tedy do kategorie S3. Letošní zima 

vyprahlé půdě žádnými sněhovými přívaly 

nepomohla a jarní vydatné deště také 

nepřišly. Pravděpodobně nás v létě čekají 

problémy s vysychajícími studnami, a tak 

si Vás dovoluji již s předstihem požádat  

o šetrné nakládání s vodou, ať již ze studen 

či z vodovodního řadu. Pitná voda je a 

stále více bude vzácná! 

A do čeho se obec zjara „pustila“? 

Pozastavily se práce uvnitř obecního úřadu 

a svoji pozornost jsme v jarních měsících 

přesunuli k rybníku. Vím, že mnohým 

z vás se nelíbilo naše počínání, když jsme 

začali s kácením stromů na koruně hráze. 

Někdy, bohužel, musí staré ustoupit 

novému a já chci věřit, že zatrubněním 

části odtoku a zavezením rokliny získáme 

nové zákoutí, které lažanské bude těšit. 

Možná by bylo hezké a symbolické, kdyby 

nové stromy zasadili tatínkové dětí, které 

se v posledních letech v Lažanech narodily 

a současně by děti stromům mohly 

propůjčit svá jména. No, řekněte, nebylo 

by hezké, kdyby se jednou naše děti nebo 

vnoučata scházela třeba u Amálky nebo 

pod Bohouškem?  

Práce, které probíhají na obou stranách 

rybníku, jsou převážně svépomocné. 

Poděkování patří všem, kdo neváhal a 

pomohl. Věřte, že mi dělá velkou radost, 

když někdo dokáže věnovat svůj volný čas 

společné věci. Přidali se i mladí (náctiletí) 

muži, dostali jsme i výzvu z řad 

spoluobčanů na společnou brigádu – čehož 

dozajista využijeme.  Nechci vypadat jako 

snílek, ale přála bych si, aby to byl základ 

dobrých sousedských vztahů. Je k tomu ta 

nejpříhodnější doba, vždyť koncem května 

mají sousedské vztahy svůj svátek i 

v kalendáři, a to po celé Evropě.  

Všem sousedům tedy hezké jaro, dětem i 

dospělákům děkuji za účast na pořádaných 

akcích a budu se těšit opět na viděnou. 

Dana Durdová 
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Usnesení ZO č. j. 2/2019/6 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lažany v období 

od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019. 

Přítomni: Dana Durdová, Pavel Ondrák, Michaela Černá, Karel Linha, Jan Řeřucha, Pavel Roupec, 

Pavel Bílý. 

 

 

I. SCHVALUJE 

Uzavření smlouvy s firmou E. ON Distribuce, 

a.s. o zřízení věcného břemene č. VVN-

014330052188 na pozemku parcelní číslo 

123/6 za účelem umístění distribuční soustavy 

– podpěrný bod VVN. 

II. POVĚŘUJE 

Starostku Danu Durdovou podpisem výše 

uvedené smlouvy. 

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0. 

Návrh byl přijat. 

 

  

I. SCHVALUJE 

Pronájem obecního bytu č. 3 Dolní Lažany 1,  

a to paní Marii Kremláčkové.  

II. POVĚŘUJE 

Starostku Danu Durdovou podpisem nájemní 

smlouvy. 

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

I. SCHVALUJE 

Na základě § 47 odst. 5, ve spojení 

s ustanovením § 55 odst. 1) zák. č. 183/2016 

Sb., stavební zákon v platném znění 2. zprávu 

o uplatňování Územního plánu Dolní Lažany 

za období 2/2015 – 11/2018 včetně stanovisek 

dotčených orgánů. 

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0. 

Návrh byl přijat. 

 

 

I. SCHVALUJE 

Provést poptávku mezi dodavateli energií a 

zrušení pevné telefonní linky u společnosti 

Telefonica O2. 

II. POVĚŘUJE 

Místostarostu Pavla Ondráka zajištěním 

vypracování poptávky u dodavatelů energií a 

podáním výpovědi na pevnou telefonní linku. 

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0. 

Návrh byl přijat. 

 

 

I. SCHVALUJE 

Přijímání žádostí na pozici obecního 

zaměstnance, který by měl na starosti úklid a 

údržbu v obci a obecních prostorách, nebo 

výpomoc při pořádání kulturních a sportovních 

akcí.  

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0. 

Návrh byl přijat. 

II. NA VĚDOMÍ 

Starostka oznamuje změnu na pozici účetní 

obce. Pavla Bulíčková ukončila Dohodu o 

činnosti ze závažných zdravotních důvodů 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lažany č. j. ZO-02/2019 ze dne 4. 3. 2019 

 

Usnesení ZO č. j. 2/2018/7 

Usnesení ZO č. j. 2/2019/8 

Usnesení ZO č. j. 2/2018/9 

Usnesení ZO č. j. 2/2018/10 
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v rodině. Na její místo nastoupila paní Ivana 

Velebová. 

 

 

I. NA VĚDOMÍ 

Starostka přednesla zhodnocení uplynulých 

akcí a předložila pozvánky na nadcházející 

kulturní a sportovní akce.  

II. NAVRHUJE 

Vyhlášení soutěže „O nejkrásněji rozkvetlé 

okno“ v Dolních Lažanech s finanční 

odměnou. 

III. SCHVALUJE 

Finanční odměnu pro první tři místa v soutěži 

v celkové hodnotě 3 000,- Kč. 

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0. 

Návrh byl přijat. 

 

 

I. SCHVALUJE 

Zřízení živnostenského listu, který je potřebný 

pro pořádání komerčních, kulturních a 

sportovních akcí (hostinská činnost, pořádání 

kulturních a sportovních akcí, koncese na 

prodej konzumního lihu). 

II. POVĚŘUJE  

Starostku Danu Durdovou vyřízením 

živnostenského listu na výše jmenované 

činnosti. 

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0. 

Návrh byl přijat. 

 

 

I. SCHVALUJE 

Objednávku revize dětského hřiště u firmy 

Tewiko (dodávající firma). 

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0. 

Návrh byl přijat. 

 

 

I. VYZÝVÁ 

K účasti na akci Hodina Země 2019, která se 

odehraje v sobotu 30. 3. od 20:30 do 21:30. 

II. SCHVALUJE 

Zapojení se do celosvětové akce pořádané 

ekologickým institutem VERONICA. 

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

Návrh nebyl přijat. 

 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

Žádost o poskytnutí finančního daru 

Nemocnici Třebíč na nákup nových 

zdravotnických přístrojů a zdravotnického 

vybavení. 

II. SCHVALUJE  

Finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč. 

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0. 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

 

 

Přítomni: Dana Durdová, Pavel Ondrák, Michaela Černá, Karel Linha, Jan Řeřucha, Pavel Roupec, 

Omluveni: Pavel Bílý. 

 

Usnesení ZO č. j. 2/2019/14 

 

Usnesení ZO č. j. 2/2019/15 

 

Usnesení ZO č. j. 2/2019/13 

 Usnesení ZO č. j. 2/2019/11 

 

Usnesení ZO č. j. 2/2019/12 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lažany č. j. ZO-03/2019 ze dne 25. 4. 2019 
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I. BERE NA VĚDOMÍ 

Ekologický mikroregion Rokytná schválil na 

své Valné hromadě rozdělení nadačního 

příspěvku Nadace ČEZ pro členské obce.  

II. SCHVALUJE 

Příspěvek ve výši 18 600,- použít na 

uspořádání: 

a) Mácova memoriálu, 

b) Dne dětí. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

I. NAVRHUJE 

Jednorázový finanční příspěvek pro SDH a 

Spolek rybářů, který by částečně pokrýval 

náklady na jejich činnost. 

II. SCHVALUJE 

Poskytnutí příspěvku: 

a) pro SDH Dolní Lažany  15 000 Kč 

b) pro Spolek rybářů D. Lažany   5 000 Kč 

a předložení dokladů o využití poskytnutých 

finančních prostředků. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s  

a poskytnutí příspěvku na její provoz ve výši 

2 000,- Kč. 

II. SCHVALUJE 

Poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč. 

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

Návrh nebyl přijat. 

 

 

I. SCHVALUJE 

Nákup plynového kotle do obecního bytu č. 3 

(nedostatečně ohřívá vodu – neopravitelné) 

II. POVĚŘUJE 

Místostarostu Pavla Ondráka objednáním 

plynového kotle zn. BOSCH u firmy Plyspo 

Třebíč. 

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

Návrh byl přijat 

 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

Postup prací na stabilizaci hráze rybníka 

Zámeček, jejímž cílem je rozšířit korunu hráze 

tak, aby byl její průřez po délce pokud možno 

konstantní. Úprava tělesa hráze proběhne na 

pozemcích Agro 2000 s.r.o., které s úpravou 

souhlasí na základě vypracovaného projektu. 

II. SCHVALUJE 

Postup prací na předloženém projektu, které 

spočívá v ukládání potrubí prodloužení 

zatrubněného přelivu DN 800 včetně obsypů, 

navezení zeminy a její hutnění po vrstvách, 

osetí a osázení tělesa hráze a opatření 

zábradlím. 

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

Návrh byl přijat 

 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

Postup prací na úpravě přítoku rybníka 

Zámeček, jejímž cílem je vyčistit a upravit 

přítok vody do rybníku (vodotečí i polní 

drenáží) a úpravě okolí přítoku se zachování 

stávajícího biotopu. 

Usnesení ZO č. j. 3/2019/3 

 

Usnesení ZO č. j. 3/2019/4 

 

Usnesení ZO č. j. 3/2019/5 

Usnesení ZO č. j. 3/2019/6 

 

Usnesení ZO č. j. 3/2019/7 

 

Usnesení ZO č. j. 3/2019/8 
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II. SCHVALUJE 

Předložený postup prací, který má zajistit 

přítok do rybníku a současně zkvalitnit kulturu 

prostředí. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

Dokončení projektové dokumentace na stavbu 

nového chodníku ve středu obce podél 

zatrubněného bezejmenného potoka. Úsek 

nového chodníku začíná u autobusové 

zastávky směr Šebkovice a končí u místní 

komunikace u sportoviště. Zahájení stavby se 

předpokládá v roce 2019. Investorem stavby 

bude obec Dolní Lažany. 

II. POVĚŘUJE 

Místostarostu Pavla Ondráka výběrem a 

předložením návrhu na zhotovitele díla. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

I. SCHVALUJE 

Rozpočtové opatření č. 1/2019 a rozpočtové 

opatření č. 2/2019. 

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

Návrh byl přijat 

 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

Návrh na předložení dotační žádosti Kraji 

Vysočina v Programu obnovy venkova na 

opravu budovy OÚ včetně výměny topení 

(VAW za ústřední plynové topení). 

II. SCHVALUJE 

Podání výše uvedené žádosti.  

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

Návrh byl přijat. 

 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

Přijetí a vyhovění žádosti o prodloužení 

termínu pro realizaci projektu „Výstavby domu 

na podporu společenského života v obci 

v obci“ Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Termín realizace výstavby byl prodloužen o 

dva roky. 

II. SCHVALUJE 

Zadání architektonické studie na úpravu návsi 

se střednědobým výhledem architektonické 

kanceláři Gavalec AG Praha.  

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

Návrh byl přijat. 

 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

Návrh na projednání vlastnictví silnice 

III/36078. Kraj Vysočina požaduje podpis 

budoucí smlouvy darovací (silnice III/36078 s 

přilehlými pozemky), která byla zaslána na 

email obce Dolní Lažany 7. 9. 2018 a 

schválena ZO Usnesením ZO č. j. 4/2019 ze 

dne 23. 6. 2018. Silnice již byla částečně 

opravena právě na základě příslibu jejího 

převzetí.  

II. NAVRHUJE 

Veřejné projednání ve věci vlastnictví silnice 

III/36078 se zástupcem SÚS ing. Tomášem 

Mátlem (ekonomický náměstek) Termín 

projednání: pondělí 13. 5. 2019 v 1800 hodin. 

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

Návrh byl přijat. 

Usnesení ZO č. j. 3/2019/9 

Usnesení ZO č. j. 3/2019/10 

 

Usnesení ZO č. j. 3/2019/11 

 

Usnesení ZO č. j. 3/2019/12 

 

Usnesení ZO č. j. 3/2019/13 

 



Květen 2019 Stránka 7 
 

 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

Zhodnocení uplynulých kulturních akcí.  

II. SCHVALUJE 

Návrh na uspořádání kulturních a sportovních 

akcí v měsících květen – srpen 2019 (viz 

kulturní kalendář).  

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

Návrh byl přijat. 

 

 

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019 

Příjmy: 

 

Par  

 

Pol  

Původní 

hodnota 

 

Změna 

 

Po změně 

 

Název  

3319 2111 0,00 24 013,00 24 013,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

Celkem za § 3319 0,00 24 013,00  24 013,00 Ostatní záležitosti kultury 

6171 2131 0,00 25 452,00 25 452,00 Příjmy z pronájmu pozemků 

6171 2321 0,00 500,00 500,00 Přijaté neinvestiční dary 

Celkem za § 6171 0,00 25952,00 25 952,00 Činnost místní samosprávy 

Příjmy celkem 0,00 49 965,00 49 965,00  

Změna závazných ukazatelů - příjmy 

Paragraf  Původní  Změna  Po změně  Název 

3319 0,00 24 013,00 24 013,00 Ostatní záležitosti kultury 

6171 16 500,00 25 952,00 42 452,00 Činnost místní samosprávy 

Příjmy celkem 16 500,00 49 965,00 66 465,00  

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 

Příjmy 

 

Par  

 

Pol  

Původní 

hodnota 

 

Změna 

 

Po změně 

 

Název  

 4112 60 900,00 4 500,00 65 400,00 Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci 

Celkem za § 60 900,00 4 500,00 65 400,00  

3319 2111 0,00 14 600,00 14 600,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

3319 2111 24 013,00 24 013,00 48 026,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

Celkem za § 3319 24 013,00 38613,00  62 626,00 Ostatní záležitosti kultury 

3722 2111 0,00 2 641,50 2 641,50 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

Celkem za § 3722 0,00 2 641,50 2 641,50 Sběr a svoz komunálních odpadů 

6171 2131 25 452,00 25 452,00 50 904,00 Příjmy z pronájmu pozemků 

6171 2132 11 100,00 360,00 11 460,00 Příjmy z ostatních nemovitostí 

6171 2321 500,00 500,00 1 000,00 Přijaté neinvestiční dary 

6171 2324 0,00 9 000,00 9 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky 

Celkem za § 6171 37 052,00 35 312,00 72 364,00 Činnost místní samosprávy 

6409 2132 0,00 133 795,98 133 795,98 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých 

Návrh rozpočtového opatření obce Dolní Lažany č. 1/2019 a č. 2/2019  

 

Usnesení ZO č. j. 3/2019/14 
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Celkem za § 6409 0,00 133 795,98 133 795,98 Ostatní činnosti jinde nezařazené 

Příjmy celkem 121 965,00 214 862,48 336 827,48  

Výdaje 

 

Par  

 

Pol  

Původní 

hodnota 

 

Změna 

 

Po změně 

 

Název  

2219 5141 0,00 5 281,48 5 281,48 Úroky vlastní 

Celkem za § 2219 0,00 5 281,48 5 281,48  

3319 5139 0,00 2 425,00 2 425,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 

3319 5139 0,00 4 215,00 4 215,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 

3319 5169 0,00 21 548,00 21 548,00 Nákup ostatních služeb  

3119 5175 0,00 5 799,00 5 799,00 Pohoštění 

Celkem za § 3319 0,00 34 023,00  34 023,00 Ostatní záležitosti kultury 

3341 5169 0,00 405,00 405,00 Nákup ostatních služeb 

Celkem za § 3722 0,00 2 641,50 2 641,50 Rozhlas a televize 

3392 5139 0,00 5 150,00 5 150,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 

3392 5175 0,00 1 316,00 1 316,00 Nákup ostatních služeb 

Celkem za § 3392 0,00 6 466,00 6 466,00 Zájmová činnost v kultuře 

6171 5021 0,00 6 300,00 6 300,00 Ostatní osobní výdaje 

6171 5038 0,00 104,00 104,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 

6171 5131 0,00 4 758,00 4 758,00 Potraviny  

6171 5136 330,00 330,00 660,00 Knihy, učební pomůcky 

6171 5137 0,00 33 512,00 33 512,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 

6171 5139 5 000,- 85 447,00 90 447,00 Nákup materiálu jinde nezařazeného 

6171 5154 0,00 12 320,00 12 320 Elektrická energie 

6171 5156 0,00 647,00 647,00 Pohonné hmoty a maziva 

6171 5171 0,00 21 429,00 21429,00 Opravy a udržování 

Celkem za § 6171 37 052,00 35 312,00 72 364,00 Činnost místní samosprávy 

6409 2132 0,00 133 795,98 133 795,98 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých 

Celkem za § 6409 5 330,00 164 847,00 170 177,00 Činnost místní správy 

Příjmy celkem 5 330,00 214 862,48 220 192 48  

Změna závazných ukazatelů 

Příjmy  

Paragraf  Původní  Změna  Po změně  Název 

0000 2 074 430,00 4 500,00 2 078 930,00 Bez paragrafu 

3319 24 013,00 38 613,00 62 626,00 Ostatní záležitosti kultury 

3722 0,00 2 641,50 2 641,50 Sběr a svoz komunálních odpadů 

6171 42 452,00 35 312,00 77 764,00 Činnost místní samosprávy 

6409 0,00 133 795,98 133 795,98 Ostatní činnosti jinde nezařezené 

Příjmy celkem 2 140 895,00 214 862 48 2 355 757,48  
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Předpokládaný termín 

veřejné schůze 

Zastupitelstva obce Dolní Lažany 

17. června 2019 

 

Výdaje  

Paragraf  Původní  Změna  Po změně  Název 

2219 3 500 000,00 5 281,48 3 505 281,48 Ostatní záležit. poz. komunik. 

2310 33 500,00 3 840,00 37 340,00 Pitná voda 

3319 0,00 34 023,00 34 023,00 Ostatní záležitosti kultury 

3341 1 620,00 405,00 2 025,00 Rozhlas a televize 

3392 0,00 6 466,00 6 466,00 Zájmová činnost v kultuře 

6171 273 930,00 164 847,48 438 777,00 Činnost místní samosprávy 

Příjmy celkem 3 809 050,00 214 862,48 4 023 912,48  

V souladu s ustanovením § 16 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů dojde k rozpočtovému 

opatření v případě změn rozpočtových 

prostředků na závazných ukazatelích (např. 

změna objemu nebo přesun mezi ukazateli). 

 

 

 

 

 

 

 

VOLBY DO EURO PARLAMENTU 

Volby do Evropského parlamentu 

probíhají každých pět let, přímo se volí už 

čtyři dekády od roku 1979. Ty nejbližší 

volby Evropany čekají ve dnech 23. až 26. 

května letošního roku, v Česku to pak bude 

tradičně volební pátek a sobota, tedy 24. a 

25. května. V tuzemsku se k volebním 

urnám půjde celkově počtvrté. 

Ačkoliv základní pravidla jsou napříč EU 

stejná, v některých aspektech se mohou 

v jednotlivých členských zemích lišit. 

Klíčové je především to, že se jedná 

o poměrný volební systém – získaná 

procenta se přepočítávají na mandáty. 

S tím je v řadě států spojená i minimální 

hranice nutná pro „kvalifikaci“ do boje  

o křesla (v Česku je to zisk 5 % hlasů). 

V některých zemích jsou však hranice nižší 

nebo neexistují vůbec. V ČR kandidáti 

usilují o 21 europoslaneckých 

křesel z celkového počtu 705 (kvůli 

plánovanému odchodu Spojeného 

království z EU se nyní dosavadní počet 

751 poslanců sníží.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveme občany k volbám do 
Evropského parlamentu,  

které 

proběhnou 24. – 25. 5. 2019 
 

Volební lístky budou voličům doručeny, 
ale v případě potřeby je možné požádat 

o náhradní sadu přímo ve volební 
místnosti na OÚ. 
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STABILIZACE HRÁZE RYBNÍKA 

Snad mi dáte za pravdu, že i když 

dolnolažanský rybník nepatří k soustavě 

významných rybníků, je naší chloubou  

a jeho okolí je malebné.  

Rybník Zámeček je průtočným rybníkem 

na drobném vodním bezejmenném toku 

pravostranném přítoku řeky Rokytné. 

V současnosti je navržena stabilizace tělesa 

hráze rybníka. V rámci akce dojde k 

rozšíření koruny hráze u levostranného 

zavázání, odstranění stromů z tělesa hráze, 

odstranění nánosů z toku, prodloužení 

potrubí od funkčních objektů a opevnění 

koryta toku pod vyústěním potrubí od 

funkčních objektů. Cílem akce je rozšířit 

korunu hráze tak, aby její průřez byl pokud 

možno po celé délce konstantní. Úprava 

tělesa hráze proběhne na pozemcích firmy 

AGRO 2000 s. r. o., které s úpravou 

souhlasí. Jedná se o pozemky parcelní čísla 

262/4, 248/6 a 246/2. 

Práce započaly vyčištěním hráze od 

náletové vegetace a zbytků kořenů. Začala 

se postupně zavážet část břehu zeminou a 

vyčistil se odtok, který se současně tím 

připravil na zatrubnění.  

Mladí rybáři se v polovině března pustili 

do čištění přítoku rybníka. Rádi bychom, 

aby se okolí přítoku upravilo a sloužilo i 

jako odpočinková zóna pro všechny. Chtěli 

INFORMACE Z OBCE 
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bychom současně zachovat přírodní ráz 

krajiny, s původní faunou. Krajinářské 

úpravy a osázení přítoku jsme konzultovali 

s ing. Trojanem, který nám dal několik 

cenných rad a poskytl náčrt, jak by prostor 

mohl vypadat. 

A – vytvoření dvou úrovní místo jednoho svahu (čímž se zmírní svah a vznikne další vodorovná plocha). 

B – snížení a zaoblení směrem k přítoku. 

C – břeh jezírka obložit volně kamenem. 

D – svah za lavičkou zpevnit postavenou kamennou zídkou. 

E – do koryta přítoku umístit na několika místech pár kamenů do (tak, aby nebránily toku). 

Na úpravě terénu si již začalo pracovat.  Částí zeminy se 

zavozil a začal se vytvářet pozvolný svah levé strany 

přítoku. Z kamenů byl obložen břeh jezírka, aby 

nedocházelo k jeho erozi a svah za odpočinkovou 

plochou byl rovněž zpevněn kamennou zídkou. 
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KŮROVCOVÁ KALAMITA 
Krajský úřad Kraje Vysočina, 

odbor životního prostředí a zemědělství 

Výzva pro vlastníky lesů 

Rozsah kůrovcové kalamity je největší 

v historii ČR! Současná kritická situace 

vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci  

a nájemci lesů jsou odpovědní za zachování 

lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní 

porosty je významná finanční ztráta a porušení 

právních předpisů. 

Jak postupovat? 

Kontaktuje svého odborného lesního 

hospodáře (OLH). Každý vlastník lesa má 

k dispozici OLH. Pokud jej neznáte, kontaktuje 

místně příslušný orgán státní správy lesů (SSL) 

na obci s rozšířenou působností (ORP), kde 

vám sdělí nezbytné informace. Informujte  

o stavu vašeho lesa orgán SSL. Každý vlastník 

a správce lesa je povinen sám nebo 

prostřednictvím svého OLH informovat  

o šíření škodlivých činitelů (kůrovce) orgán 

SSL. Orgánem SSL je vždy příslušný odborný 

pracovník úřadu ORP. Využijte státní podpory 

a čerpejte dotace na své lesy. Prostřednictvím 

Krajského úřadu Kraje Vysočina lze žádat o 

dotace na hospodaření v lesích (asanace, 

zalesnění, výchova lesních porostů, oplocenky 

atd.). 

Pokud si nevíte rady, obraťte se na: 

• úřad obce s rozšířenou působností 

• Kraj Vysočina: https://www.kr-vysocina.cz/ 

• Ministerstvo zemědělství: 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-       

lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-

prispevky-na-hospodareni-v/ 

Rámcová doporučená opatření: Celoročně 

důsledně vyhledávat, vyznačovat, včas vytěžit 

a účinně asanovat veškeré dříví nově napadené 

kůrovci. Asanací se rozumí bezodkladné 

odkornění dříví nebo chemický postřik celého 

povrchu kmene v larválním stádiu kůrovce,  

v důsledku čehož kůrovec nedokončí svůj 

vývoj a uhyne. Asanací se nerozumí pouhý 

odvoz dříví z lesa, protože tímto naopak 

dochází k šíření škůdce, který v neošetřeném 

dříví svůj vývoj dokončí. 

Zaměřit se na napadené stromy a nikoli souše, 

které již nepředstavují riziko šíření škůdce. 

Staré souše jsou již mrtvé stromy a nemají 

čerstvé lýko, které je potravou kůrovců. Tyto 

souše již škůdce opustil a napadl živé jedince 

smrků v jejich nejbližším okolí. Právě tyto 

čerstvě napadené jedince smrků je nezbytné 

vytěžit a asanovat. 

Foto napadeného stromu (kůrovcová souše) 

Odstraňovat a asanovat rovněž polomy, 

vývraty a ostatní dříví atraktivní pro rozvoj 

kůrovců. Čerstvé polomy a vývraty (mající 

zelené jehličí) vůní své pryskyřice kůrovce 

přitahují. Na těchto stromech, které již nemají 

schopnost se přirozeně bránit, je kůrovec 

schopen se velmi rychle namnožit a rozšířit.  

Pokud nebudeme včas zpracovávat 

kůrovcem napadené stromy, dojde k 

plošnému rozpadu lesních ekosystémů. 

Chraňte svůj majetek a zachovejte jej 

budoucím generací. 

https://www.kr-vysocina.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-%20%20%20%20%20%20%20lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-%20%20%20%20%20%20%20lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-%20%20%20%20%20%20%20lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/
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STALO SE  

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 

Sotva skončila doba plesů, úspěšně 

zakončená masopustními radovánkami, 

nadešla příležitost také pro ty nejmenší 

z nás. Konečně přišla řada i na naše děti, 

pro které je karneval příležitostí napodobit 

„dospěláky“. I ony si chtějí zatancovat, 

pobavit se a alespoň na chvíli se stát svou 

oblíbenou pohádkovou postavou.  

Vytoužený „svátek masek“ nastal 

v Dolních Lažanech dne 2. března, kdy 

připravili mladí členové SDH ve  

 

spolupráci se zastupiteli obce dětský 

karneval. V sále OÚ přivítal Bob a Bobek 

víc než dvacet statečných hrdinů, krásných 

princezen, námořních pirátů, drsných 

korzárek, mocných čarodějů a čarodějek, 

zvířátek a všelijakých různých postaviček.  

Během karnevalu se soutěžilo, tančilo  

a zpívalo. Nechyběla ani tradiční tombola, 

opět velmi bohatá, o kterou se zasloužili 

štědří sponzoři převážně z řad místních 

obyvatel a okolních podnikatelů. Bylo v ní 

mnoho krásných a hodnotných cen.  

Pořadatele čekal přetěžký úkol, když měli 

vybrat tu nejlepší masku. Je až 

obdivuhodná fantazie a kreativnost 

maminek, které mají na kostýmech dětí asi 

největší podíl. Po dlouhé poradě králíci 

Bob a Bobek z klobouku kouzelníka 
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Bogustóna rozdělili sladkou odměnu 

v podobě tří dortů mezi tygříka, malou 

hallowenskou dýni a drsného piráta. 

Jak jsme mohli poznat z rozzářených očí 

našich dětí, karneval se opět vydařil. Dnes, 

kdy je všude kolem nás spousta komerční 

zábavy, oceňme, že se rodiče dokáží bavit 

se svými dětmi a věnují jim svůj čas. Dík 

patří všem, kdo se na pořádání karnevalu 

podíleli.  

Atmosféru i průběh karnevalu, stejně jako 

ostatních pořádaných akcí, si můžete 

prohlédnout na webových stránkách obce 

(www obec.dolnilazany) 

 

POSEZENÍ S CIMBÁLOVKOU 

Zcela novou akci připravili zastupitelé  

9. března v Dolních Lažanech. Kdo má rád 

víno, Moravu a cimbálovku odcházel 

spokojený. O skvělou náladu se postaral 

jednak vinař Marek Koráb a také hudba 

v podání Cimbálu Primáše z Boleradic 

v čele s primášem Janem Coufalem. 

„Chceme těmito písničkami vzdát hold 

našim předkům, kteří s nimi začínali  

a končili den, oslavovali hody, příchod 

nového života, zpívali při sklence vína, 

odcházeli na vojnu, ale také zpívali svým 

milým. Každopádně jim píseň sloužila ke 

zdůraznění okamžiku a zpomalení běhu 

https://dolnilazany.cz/
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93021&idc=4907751&ids=2082&idp=89056&url=http%3A%2F%2Fwww.jaktridit.cz%2Fpriroda%2F
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doby,“ přiblížil smysl muziky Cimbálu 

Primáše z Boleratic vedoucí souboru 

Marek Koráb. 

Po první sérii lidových písní si vzal slovo 

pan Koráb a představil nám své vinařství. 

Vinařit s bratrem začali, když jim děda 

odkázal starou vinici Neuburského,  

a v současné době mají hrozny z 8 hektarů 

vinic. Vyráběná vína nechávají zrát 

v dubových sudech, jen do některých 

přidávají ušlechtilé kvasinky, zbytek je 

ponechán spontánnímu kvašení. Vína vždy 

uzavírají korkem a domnívají se, že vína ze 

starých vinic jsou kořenitější než z nových. 

Vzorové a naprosto vyčerpávající jsou pak 

etikety na lahvích.   

Boleradický vinař představil pět vzorků 

tichého vína a jedno víno likérové. Mezi 

představením jednotlivých vín, které 

Marek provázel zajímavým odborným 

výkladem i veselými historkami, zazněly 

krásné moravské písně. Vše se snoubilo 

s výborným uzeným Jirky Pánka a dalšími 

pochoutkami moravské kuchyně. 

Uvolněná atmosféra, dobré víno a příjemná 

hudba. Taková byla letošní ochutnávka 

vína, které se zúčastnily desítky hostů.  

 

ZVĚRKOVŠTÍ OCHOTNÍCI 

Každý rok zvěrkovští ochotníci připraví 

pro své věrné diváky nějakou divadelní 

lahůdku. Ani letošní rok není výjimkou. 

S autorskou hrou režiséra Antonína Antla 

„Osel je osel“ přijel do Lažan ochotnický 

soubor a na malé scéně sálu OÚ se počal 

odehrávat příběh pana domácího.  
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Ten zatoužil po mladé ženě, které by mohl 

odkázat nemalý majetek. Ale jak poznat tu 

pravou? Snad malou lstí? Pan domácí musí 

nejdřív „ohluchnout“, aby poznal, kdo má 

jaké úmysly, aby mohl prohlédnout.  

Stejně inspirativní jako hra samotná bylo  

i posezení s divadelníky a pan režisér se, 

podobně jako ostatní, ukázal jako skvělý 

vypravěč. Za zmínku stojí, že dne  

1. června 2010 převzal pan Antonín Antl 

na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou 

cenu za 1. místo v kategorii kultura  

a umění v soutěži Skutek roku 2009 za 

režisérskou a další divadelní činnost. 

JARNÍ VYCHÁZKA 

V sobotu 30. března jsme uspořádali první 

jarní vycházku s cílem na Hraběnčině 

kopci. Více než 20 účastníků se sešlo u 

obecního úřadu, aby využili nádherného 

slunečního dne a vyrazili na společný 

výšlap. Všude po cestě je vidět, že příroda 

se začíná probouzet do jara. Jarní příroda 

je nádherná, ale chce to vodu, hodně vody. 

První zastávka je v cíli našeho putování a 

odměnou všem je nádherný pohled do 

celého okolí. Z jiné perspektivy vidíme 

okolí trochu jinak, než je důvěrně známe. 

Uvědomuji si, jak dobré a důležité je 

podívat se na věci z nadhledu. A nemusí to 

být jen krajina.  

Zpáteční cesta vede kolem studánky. 

„Znám křišťálovou studánku, 

 kde nejhlubší je les, 

kde roste tmavé kapradí 

a vůkol rudý vřes.“… si v duchu šeptám. 
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Pane Sládku, dneska byste jen stěží hledal 

hluboké lesy. V posledních měsících se 

proměnily v měsíční krajinu s hromadami 

dřeva.  

V nohou máme necelých sedm kilometrů, 

které všichni hravě zvládli. A podle nálady 

a spokojenosti účastníků soudím, že se 

vycházka líbila - tak zase někdy příště.  

 

 

NOC S ANDERSENEM 

I naše knihovna se letos připojila k 

celosvětové akci, která oslavuje 

dánského pohádkáře Hanse Christiana 

Andersena, radost ze čtení a pohádek.  

Všechno začalo, když skřítci 

Záškodníček a Zlomyslníček poslali 

dětem zprávu, jak najít tajné heslo, které 

odemyká pohádky a tajemno. 

Nejlépe vám o tom povypráví Kačenka v rubrice dětských stránek.  

1. jarní vycházka 2019 na Hraběnčin kopec 

 

 

 

 

 

 

 

ec. 
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ČISTÁ VYSOČINA 

 

Také v letošním roce se připravila 

osvětová akce Čistá Vysočina spojená 

s jarním úklidem přírody, a to v rámci 

kampaně Den Země, který připadá na  

22. dubna. Letos se jednalo už o jedenáctý 

ročník. Sběr odpadků probíhal na Vysočině 

především v okolí silnic a na veřejných 

prostranstvích v obcích a městech.  

Na sobotu 13. 4. 2019 byl za obec Dolní 

Lažany nahlášen na Kraji Vysočina sběr 

odpadků v rámci akce „Čistá Vysočina. 

Čtyři skupiny „sběračů“ vyšly na čtyři 

světové strany, aby zvelebily přírodu 

kolem naši vesnice. Potěšilo nás, že jsme 

děti nemuseli přesvědčovat k účasti, 

naopak se do akce aktivně samy zapojily 

nebo přišly s rodiči či babičkami. Děti se 

tak mohly přesvědčit, že práce pro životní 

prostředí má smysl. Výsledkem letošní 

úklidové práce bylo 11 pytlů s odpadem. 

Děkujeme všem zúčastněným, že obětovali 

svůj volný čas a hodinovou procházkou 

pomohli přispět k dobru této akce. 

Odměnou za dobrovolnou práci nechť jim 

je radost z vykonaného a opečený buřtík.  

 

JARNÍ WORKSHOP 

V předvelikonočním týdnu jsme pro vás 

připravili Jarní workshop, kde jste si za 

pomoci aranžérek mohli vytvořit své 

vlastní jarní či velikonoční aranžmá na 

stůl. Vstup byl zcela volný a kurz byl určen 

pro každého zájemce. Vůbec nezáleželo na 

zkušenostech, ale na nadšení, se kterým 

každý přišel. Celé vyrábění provázelo 
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příjemné povídání. 

Protože právě vrcholily přípravy na 

Velikonoční pondělí, bylo součástí tvořivé 

dílny i pletení velikonoční pomlázky. 

Několik kluků si místo kupované 

pomlázky rozhodlo uplést svoji vlastní. 

S odbornou pomocí to zvládli i ti, pro které 

by to jinak byl možná nezdolný úkol.  

Strávili jsme společně přes dvě 

hodiny a ti, kdo se zúčastnili, se už nyní 

těší na další kurz. 

 

 

NOČNÍ PROHLÍDKA BAZILIKY sv. 

PROKOPA v TŘEBÍČI 

 

„Bazilika svatého Prokopa je románsko-

gotický křesťanský kostel v Třebíči. Byl 

vybudován na místě původní mariánské kaple 

při benediktinském klášteře přibližně v letech 

1240 až 1280. Jako součást objektu „kláštera  

s kostelem sv. Prokopa“ se stal roku 2002 

národní kulturní památkou a o rok později se 

společně s židovskou čtvrtí dostal na Seznam 

světového dědictví UNESCO.“  
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Obec Dolní Lažany zajistila pro zájemce 

vstupenky na kostýmovanou noční 

prohlídku třebíčské baziliky. Návštěvníky 

provázel František Maxmilián Kaňka, 

významný barokní architekt, který se 

podílel na obnově stavby v 18. století. 

Během prohlídky se zájemci potkali rovněž 

s členy hraběcího rodu Valdštejnů, kteří 

byli zadavateli obnovy původního 

opatského chrámu. Při nočních prohlídce 

se návštěvníci podívali i do běžně 

nepřístupných prostor. Zblízka si mohli 

prohlédnout vzácný varhanní nástroj 

vyrobený firmou Štein & Tuček z Kutné 

Hory a poslechnout si nejen dech beroucí 

tóny varhan, ale i vyprávění o tom, jak 

varhany vlastně fungují a co všechno s 

hrou na varhany souvisí. Zároveň si 

všichni mohli prohlédnout loď kostela 

z jednoho z nejvyšších kostelních kůrů.  

Hra světla a stínů násobila krásu 

architektury celé stavby a umocňovala 

tajemné vyprávění o ukrytém a dosud 

nenalezeném pokladu v podzemí baziliky, 

kam jsme měli rovněž možnost vstoupit.  

Noční prohlídky se konají díky Václavu 

Prchalovi z Městského kulturního střediska 

v Třebíči, které ve spolupráci s divadelním 

souborem Ampulka představení připravilo. 

 

STAVĚNÍ MÁJE  

Posledního dubna jsme byli svědky 

tradičního venkovského a ryze jarního 

zvyku – stavění máje. O významu zvyku je 

řada úvah. Je zřejmé, že máj či májka je 

objekt pozitivního významu, symbol 

života, jeho ochrany a růstu. Stavění máje 
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se udrželo na mnoha místech a v různých 

podobách dodnes.  

Dobrovolní hasiči i letos připravili vysoký 

smrkový kmen, který pečlivě zbavili větví 

a téměř po celé délce do běla ohladili. Na 

samý vrcholek přivázali zelenou špici  

s několika patry zelených větví, které 

ozdobili barevnými fábory.  

Za přihlížení místních se pak v předmájový 

podvečer pustili do stavění máje. Mužská 

síla, technika a zkušenost byly zárukou 

úspěchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

Poslední dubnový den máme také 

neodmyslitelně spojený s pálením 

čarodějnic. Filipojakubská noc vzbuzovala 

u našich předků bázeň i úctu. Věřili, že 

právě tento soumrak otevíral cestu temným 

silám, které bylo třeba zapudit, osvítit, 

plamenem očistit. Lidé věřili, že oheň 

čarodějnici odradí a ochrání jim zvířata a 

úrodu. S praktikováním tradice pálení 

čarodějnic tak, jak ji známe dnes, se začalo 

mnohem později.  

Než se se soumrakem zapálila hranice, 

vyrobila děvčata s pomocí paní Jany 

Papouškové figuríny čarodějnic. Velkou 

děti ozdobily hranici a ty malé později 

upálily.  
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Ještě o víkendu nebylo jisté, jestli letos 

pálení čarodějnic kvůli suchu neproběhne 

bez tradičních ohňů. Díky deštivému 

počasí se ale riziko požáru snížilo a kraje 

tak rozdělávání ohňů během úterních oslav 

nezakázaly. I u nás proto mohla vzplát 

připravená hranice. Když v ohni mizí 

škaredý nosatý obličej divné postavy 

s koštětem, děti chtějí věřit, že se 

čarodějnice promění v čarodějku, která 

naopak nosí lidem dobro, lásku a štěstí. 

Aby naši nejmladší o noci, kdy nabývají 

zlé a nečisté mocnosti na síle, 

nepřišli zkrátka, mohli si projít stezkou 

odvahy. Na konci pak na všechny čekala 

sladká odměna. 

Dnes je pálení čarodějnic spíš bráno jako 

milé setkání mezi sousedy a lidmi 

z blízkého okolí, kteří se sejdou, opečou si 

u ohně buřty a děti si společně pohrají.  

 

1. MÁJ – LÁSKY ČAS 

Hned po noci, kdy se pálí čarodějnice, aby se 

tak symbolicky ukončila zima, nastává první 

máj, v západní kultuře považovaný za svátek 

zamilovaných. Protože na tento den vychází i 

Svátek práce, jedná se o den pracovního klidu. 

Určitě jste tak měli dostatek času políbit svého 

partnera, či partnerku pod rozkvetlou třešní. 

Polibek má obdobný efekt jako pomlázka.  
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po 

 

 

TERMÍN 

 

NÁZEV AKCE 

 

MÍSTO KONÁNÍ 

17. 5. 2019  

1600 hodin 

 

DĚTI PŘEJÍ MAMINKÁM 

 

sál OÚ 

19. 5. 2019 

1330 hodin 

 

CYKLOVÝLET NA SÁDEK 

 

sraz u autobusové zastávky 

8. 6. 2019 

od 1000 hodin 

 

DEN DĚTÍ 

 

u rybníku Zámeček 

28. 6. 2019 

od 2000 hodin 

 

STEZKA ODVAHY 

 

u rybníku Zámeček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN 

 

NÁZEV AKCE 

 

MÍSTO KONÁNÍ 

27. 7. 2019 

 

 

MÁCŮV MEMORIÁL 

 

hřiště 

3. 8. 2019 

 

 

70. VÝROČÍ SDH 

 

sál Obecního úřadu 

24. 8. 2019  

24hodinové RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 

 

u rybníku Zámeček 

30. 8. 2019  

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

 

u rybníku Zámeček 

NA PRÁZDNINY PŘIPRAVUJEME 

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ NA MĚSÍC KVĚTEN A ČERVEN 2019 
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DĚTSKÉ STRÁNKY  

DĚTSKÉ STRÁNKY  
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Koncem dubna jsme obdrželi na obecní email žádost mladé rodiny s prosbou o zveřejnění tohoto 

inzerátu.  

Hezký den. 

Obracíme se na Vás, protože hledáme nový domov a protože jej nechceme hledat přes realitní 

kanceláře. Realitkám jde čistě o byznys, nezajímají je vztahy mezi lidmi v obci, obcím jde o to, aby 

domy a místa žily, vidíte skutečné potřeby místních lidí – tento přístup je nám mnohem bližší.  

Pět let jsme obývali, renovovali, zkrášlovali krásný, tři sta let starý dům, ale ten se nyní 

prodává a my se musíme vystěhovat.  

Jsme rodina se dvěma dětmi – holčička má tři roky a chlapeček je ještě v bříšku. Já (Petr) 

vyučuji angličtinu a ruštinu (mluvím anglicky jako rodilý mluvčí, dále mluvím plynně i rusky a dalšími 

třemi jazyky), zeměpis, počítače a výtvarnou výchovu, Anežka je překladatelkou, češtinářkou a 

němčinářkou. Chováme kozy a včely, pečujeme o zeleninovou zahradu, ovocné stromy a o dům. Oba 

pocházíme z venkova. Rádi se podílíme na nejrůznějších kulturních a společenských aktivitách v místě, 

kde žijeme.  

Musíme vyřešit naši situaci s bydlením co nejdříve, a přitom pokud možno dlouhodobě. Jsme 

otevření všemu.  

Ideální pro nás by byl nějaký dům na samotě či klidném místě, se zahradou. Dům, který je 

dnes částečně nebo zcela nevyužitý. Rádi se o něj budeme starat, oživíme jej, opravíme, co je potřeba. 

Můžeme se starat o starou babičku a podobně. Dům nemusí být nijak přepychově vybaven, dokonce 

nemusí být vybaven vůbec, může v něm být nepořádek (ten uklidíme). Rádi do domu přivedeme ze 

studny vodu, uděláme rozvody elektřiny, vymalujeme, pokud tam nebude nábytek, přivezeme si jej, 

posečeme zahradu. Pokud bychom i na novém místě mohli chovat kozy, potěšilo by nás to, ale smíříme 

se i s tím, že kozí farmičku přenecháme někomu jinému.  

Kdybyste byli tak hodní a poptali se ve Vaší obci (víme, že ne každý má internet), přeposlali 

naši prosbu komukoliv, pověsili ji na facebook, přetiskli ji v místním zpravodaji, vyvěsili na místní 

nástěnce, v obchodě, ve škole – pomůžete nám. Chápeme, že obec asi žádné vhodné prostory nevlastní, 

ale nejcennější pro nás bude, pokud někoho, kdo má nevyužitý dům, znáte, a naši prosbu mu 

přepošlete. Nebo je třeba někde v blízkosti prázdná fara, hájovna nebo mlýn...  

 

Nejpraktičtější kontakt na nás je přes email:  

mam.radost@gmail.com (uvítáme veškeré informace o domě, kde se nachází, 

fotky, podmínky..., ale samozřejmě máme i telefon: 776 376 706 a poštovní 

adresu:  

Anežka a Petr Kučovi V Šáreckém údolí 54/96 160 00 Praha 6  

 

Děkujeme mnohokrát za Váš čas a ochotu Anežka a Petr Kučovi 

RODINA HLEDÁ DOMOV 
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Na veřejném zasedání ZO byl předložen návrh na uspořádání soutěže „O nejkrásněji rozkvetlé 

okno 2019“, který byl přijat Usnesením č. j. ZO-2/2019/11. Předsedkyní hodnotící komise 

bude ing. Václava Trojanová (vede kurzy aranžování v Lažanech), ostatní členy komise 

budete vy, občané Lažan (1 muž a 2 ženy různých věkových kategorií). 

 

Pravidla soutěže: 

1. Do soutěže se nemusíte přihlašovat – jsou do ni automaticky zařazeny všechny domy 

v Dolních Lažanech. 

2. Soutěž bude zaměřena na květinovou výzdobu oken či balkónů viditelnou pohledem 

z veřejného prostranství a upravenou předzahrádku. 

3. Květinová výzdoba bude hodnocena podle fotodokumentace, která bude pořizována 

v době od 15. června do 25. srpna 2019 (minimálně 3krát v časových rozestupech) 

4. Vyhodnocena budou první tři místa. 

5. Výherci obdrží Poukázky na nákup zboží do Květinářství V. Trojanové v hodnotě: 

a) 1. místo – 1 500,- K 

b) 2. místo – 1 000,- Kč 

c) 3. místo -     500,- Kč. 

6. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 30. 8. 2019 na akci LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

a následně zveřejněny na stránkách obce a ve zpravodaji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJI ROZKVETLÉ OKNO STARTUJE! 
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S radostí Vám  oznamujeme, že  

v knihovně se můžete těšit na nové knihy. 

Přibyly nám knihy různých typů žánrů  

i knížky pro děti a dorost. Věřím, že Vám 

nové knihy přinesou radost a vybere si 

každý! Zároveň bychom touto cestou chtěli 

poděkovat zastupitelům za podporu  

a zvelebení prostor knihovny. 

Půjčování knih v roce 2019 

Půjčovní doba: 1700 – 1800 hodin. 

25. května 2019 

15. června 2019 

6. července 2019 

Některé z nejnovějších titulů v knihovně. 

 

 

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: 

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  

 

DOLNOLAŽANSKÝ ZPRAVODAJ 

 

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ 

mailto:obec.dolnilazany@email.cz
mailto:obec.dolnilazany@email.cz
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BLIŽŠÍ INFORMACE K PROMÍTANÝM ZÁPASŮM DOSTANETE V PIVOMATĚ.  

NA VYBRANÉ ZÁPASY SE MOHOU 

PŘÍZNIVCI HOKEJE 

PODÍVAT V PŘÍSÁLÍ OÚ NA PLÁTNĚ. 

 

 


