
 

 
 
 

 

 
Vážení spoluobčané, 
za několik málo dnů přistoupíte k voleb-
ním urnám a zvolíte si své zástupce do 
obecního zastupitelstva. Mnozí z vás se 
určitě pozastaví nad tím, proč nekandi-
duji se stávajícím zastupitelstvem, ale 
s Novými nezávislými kandidáty pro 
rozvoj Lažan, volební kandidátka č. 2. 
Vysvětlení je prosté. 
Byl jsem osloven skupinou mladých lidí, 
zda bych s nimi nešel kandidovat do 
nadcházejících voleb. Byl jsem překva-
pen jejich dlouhodobou přípravou na 
nové volby a s jakým nadšením a zápa-
lem se chtějí aktivně účastnit na dění      
v Lažanech. Většina z nich se pravidelně 
několik roků podílí na dění v různých 
oblastech činností od sportu přes pří-
pravu  různých akcí až po stavební 
činnost ku prospěchu obce. Pro jejich 
zájem mám pochopení. Rád je podpo-
řím a předám jim své dosavadní zkuše-
nosti v oblasti komunální politiky. Pře-
deslal jsem však, že výsledkem spole-
čné práce zastupitelstva musí být vždy 
kladný výsledek bez ohledu na jeho 
časovou náročnost a mnohdy nestejné 
názory. Vždy jsem si zakládal na tran-
sparentnosti jednání, jak s ostatními 
členy zastupitelstva, tak s vámi občany. 
Nejsem příznivcem hospodských a 
mimo hospodských projednávání věcí 
veřejných, které májí být projednány na 
půdě obecního úřadu za přítomnosti a 
rozhodování zastupitelstva obce. Cílem 
našeho sdružení je spokojenost vás 
občanů Lažan. Budeme rádi, když nás 
podpoříte. Vaše hlasy rozhodnou, kdo 
vás bude v příštích letech plnohod-
notně zastupovat a komu dáte svoji 
důvěru. Předem vám děkuji za účast ve 
volbách a věřím, že na příští čtyři roky 
budete mít ve svém rozhodnutí 
šťastnou ruku. 
                    Váš místostarosta Jiří Špaček 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 
 
   právě čtete historicky první vydání lažanského zpravodaje, který bychom vám rádi dodávali 
pravidelně každého čtvrt roku až domů. 
    Uvědomujeme si, že ne každý má internet nebo Facebook a ne každý má možnost pravidelně 
navštěvovat veřejné schůze zastupitelstva. Zvolili jsme tudíž formu tištěného zpravodaje, která se 
nám jeví pro řadu občanů jako daleko lepší. 
    Tento čtvrtletník by měl primárně zlepšit vaši informovanost týkající se správy obce a také v něm 
najdete zajímavé články a rubriky z Lažan a okolí. Aktuální nulté vydání se zaměřuje především na 
blížící se volby do obecního zastupitelstva, což je bezesporu událost, která si zaslouží vaši 
pozornost. Posuďte sami do jaké míry se nám povedlo oslovit vás. Nabízíme tím zároveň i prostor 
pro vás a pro vaše příspěvky.  Uvítáme od vás typy na podnětná témata a rádi otiskneme zajímavé 
články, které nám zašlete.  

Zakládáme si na tradicích a proto jsme rádi, že 

se náš kandidát Jaroslav Raichl pokouší oprášit 

slávu lažanského mládežnického fotbalu, který 

oslaví v příštím roce 

své 60. výročí. Spole-

čně s ostatními do-

brovolníky opět za-

ložili fotbalovou pří-

pravku, kde se 

minimálně 3krát 

týdně věnují dětem z 

Lažan a okolních obcí. 

Konkrétně se jedná o 

děti ve věku 4-12 roků, které jsou nově 

přihlášeny do okresní soutěže. Momentálně je 

do tohoto kroužku nahlášeno okolo 35 dětí 

(děvčat i chlapců). Přes týden se děti scházejí 

k pravidelným tréninkům a o víkendech se 

konají turnaje, kde mohou změřit svoje síly se 

svými vrstevníky. Tréninky jsou vedeny hlavně 

formou hry obzvláště u 

mladších dětí. Cílem je 

vytvořit pro děti pří-

jemné prostředí, kde se 

naučí nové dovednosti 

a poznají nové 

kamarády. Naše sdru-

žení bude podporovat 

a poskytovat obecní 

prostory pro podobné 

zájmové kroužky i v budoucnu. Ať už jsou to 

sportovní kroužky nebo jen skupiny rodičů, 

které chtějí se svými dětmi využívat obecní 

prostory k volnočasovým aktivitám.

Vážení občané, chtěli bychom vás touto cestou požádat, abyste si v sobotu 4.10. od 
18:00 udělali čas na předvolební posezení, které se bude konat v kulturním domě. 
Představíme a prodiskutujeme s vámi naše plány na následující volební období, kterými 
se už od začátku naší kandidatury prezentujeme. Budeme rádi, když se tohoto posezení 
zúčastníte v co nejhojnějším počtu! Ostatní protikandidáti jsou na tomto posezení více 
než vítáni. 
 

Program: 

� Představení kandidátů 

� Prezentace programu a možnosti 

realizace jednotlivých bodů 

� Diskuze s občany a ostatními 

protikandidáty 

Na co se můžete těšit: 

� Občerstvení ZDARMA (pivo, limo) 

� ZDARMA pohoštění formou 

předvolebního guláše 

� Vystoupení hostů

POZVÁNKA 

NEOFICIÁLNÍ ČTVRTLETNÍK OBCE LAŽANY podporující Nové nezávislé kandidáty pro rozvoj Lažan volební č.2 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 
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Toto je jedna z věcí, která nás velice trápí a přitom je snadno řešitelná. 

Samozřejmě uklízet po svém čtyřnohém kamarádovi hnědé nadělení 

je povinnost jeho páníčka a je také otázkou slušného 

vychování a smyslu pro pořádek.  Ovšem chcete-li, jako 

občan, řádně uklidit po svém psovi např. po cestě z 

„Kopečka“ do „Dědiny“ … máte jedinou možnost, nosit 

si hovínko s sebou, protože jednoduše není kam s ním. 

Pro otrlé se naskýtá možnost dát si je třeba do kapsy 

nebo s ním strávit celou vycházku, pokud nebudete mít 

štěstí na cizí popelnici před domem, abyste se ho mohli 

nenápadně zbavit. No a tak se nám bobky a bobečky 

v Lažanech hromadí…. A že jich je tam požehnaně!  Situaci by přitom 

vyřešily koše rozmístěné po vesnici, kam by bylo možno balíček 

s nadělením vyhodit. V tomto značně pokulháváme i za sousedními 

Milonicemi, kde již občanům tento komfort dopřáli. 

Dokonce na koši najdete i mikrotenové sáčky, pro 

případ, že jste si zrovna zapomněli vzít ten svůj. Psí 

exkrementy mohou být, zvláště pro malé dítě, 

nebezpečné. Lze se z nich nakazit různými parazity a 

nemocemi. Nebylo by skvělé, kdybychom jednoho 

krásného dne, mohli projít i s malými dětmi okolo 

potoka z jednoho konce obce na druhý bez pohledu na 

hnědý lem u cesty? Jak chceme vychovávat budoucí 

generace, když sami neumíme jít příkladem?

Jak jsme se zmínili v našem volebním 
programu, chceme připravovat projekty, 
které by mohly být spolufinancovány z fondů 
EU. 
    Protože bereme náš program opravdu 
vážně, pozvali jsme si k nám paní 
Dorazilovou, která se těmito dotacemi 
dlouhodobě zabývá a pracuje pro 
firmu, která má získávání dotací z 
EU jako předmět podnikání. 
Chtěli jsme po ní, aby nám 
vysvětlila na příkladu bodu z 
našeho programu“Rekultivace 
obecních pozemků za hřištěm – 
Zmole/Občiny“ způsob, jakým 
postupovat při žádosti o dotaci z 
Evropských zdrojů. 
    V prvé řadě nevěřte nikomu, 
kdo Vám bude tvrdit předem, že 
“tento projekt bude financován z Evropských 
dotací“. Jednak veškeré programy jsou v 
současnosti uzavřeny a další Operační 
programy pro období 2014-2020 budou 
vyhlášeny nejdříve na konci roku 2014, ale 
spíše až příští rok. Nové 
programy budou mít rovněž nová 
vlastní pravidla čerpání 
finančních prostředků, která 
ještě nejsou schválena a doposud 
ani zveřejněna.  
Nicméně pokud by se pravidla 
blížila těm stávajícím, postup by 
byl zhruba následující: 
1.Zpracování projektu 
Projekt a cenový odhad je 
základem celé žádosti o dotaci. 
Bez hotového projektu není možné o nic 
žádat. 
2.Stavební povolení s nabytím právní moci a 
vyjádření odboru životního prostředí. 
3.Garance financování 

Buď úvěrem, popřípadě doložením čestného 
prohlášení a prohlášení Zastupitelstva obce, 
že má obec  na daný projekt předpřipravené 
finance. 
4.Samotná žádost o dotaci 
Tato žádost musí být zpracována zvlášť 
pečlivě, neboť je jediným zdrojem informací 

pro hodnotitele žádostí, a tedy na ní záleží při 
udělování bodů podle jednotlivých kritérií. 
Těmito kritérii jsou to například: možnost 
využívání území celoročně, podpora 
zaměstnanosti (vznik pracovní pozice, tedy 

člověka, který se bude starat o údržbu 
revitalizovaného území), rozvoj turistiky v 
daném regionu, propagace a v neposlední 
řadě volnočasové aktivity… 
Vhodné je též propojit daný projekt s 
okolními obcemi, aby se dal využívat více 

lidmi a měl dopad na celý region, nikoliv jen 
na konkrétní území obce. 
Přílohami žádosti o dotaci  jsou veškerá 
povolení (stavebního úřadu, životního 
prostředí, památkářů aj.) a garance 
financování. Nedílnou součástí této žádosti o 
dotaci je rozpočet projektu zpracovaný 

kvalifikovanou osobou a také 
položkový výkaz výměr. 
    Po vyhodnocení je žadatel 
(obec) vyzvána k případnému 
doplnění nesrovnalostí či 
nejasností, které vyplývají z 
hodnocení, a následně probíhá 
výběr projektů z hlediska jejich 
funkčnosti a prospěšnosti. 
Pokud je předložený projekt 
schválen a vybrán k financování, 
je šance dotaci dostat poměrně 

vysoká. Záměrně píši“šance“, protože se 
může stát, že se najde více projektů, které 
budou ohodnoceny stejným počtem bodů 
jako náš projekt a pokud budou mít 
nadregionální dopad či budou více prospěšné 

jiným kritériem, může se stát, že 
náš projekt podpořen nebude. 
Dále může dojít k situaci, kdy se 
Řídící orgán (poskytovatel dotace) 
rozhodne, že příslušný balík peněz 
rozdělí mezi více projektu a tedy 
našemu projektu bude nabídnuta 
menší částka rozpočítaná mezi 
více projektových žádostí. Toto 
rozpočítávání dotace mezi více 
projektů se však stává minimálně.  
    Nutno však říci, že pokud 

uspějete, je celková suma dotací až 92,5 
procenta a to už stojí za tu námahu. 
    Závěrem bych chtěl dodat, že existuje i celá 
řada dotací přímo ze státního rozpočtu, z 
rozpočtu kraje, ale o těch až příště...

  

Znečištěná vesnice psími exkrementy 

lažanský zpravodaj 

Evropské dotace a jejich úskalí 
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Před nadcházejícími volbami se naši zastupitelé činí. Z obecní 
pokladny vynakládají stovky tisíc korun a my teď v Lažanech máme 
nové toalety a kuchyňku v kulturním domě, nová okna na hasičské 
zbrojnici anebo novou pokládku asfaltu 
před kulturním domem (mimochodem 
ano, ten malý proužek stál skoro           
300 000 Kč) atd.. Byly to jistě nezbytně 
nutné investice a zřejmě bylo prioritou, 
aby šly tak veliké sumy např. do 
renovace funkčního WC celoročně 
využívaného místními štamgasty. 
Pojďme se společně rozhlédnout po 
obci, zda se peníze nedají utratit 
účelněji.  Nemohlo by se najít pár 
drobných třeba na opravu dětské 
skluzavky na koupališti či minipískoviště 
na kurtech pod fotbalovým hřištěm? Tyto atrakce jsou momentálně 
pro děti dosti nebezpečné.  Celkově nás netěší aktuální stav našich 
sportovišť, kde najdete především chátrající vybavení, rezavějící a 

děravé ploty a nepěkně přerostlé dřeviny, jejichž dnešní podoba již 
nepřipomíná draze zaplacenou práci zahradního architekta. 
Líbí se nám vtipná glosa, že Lažanům chyběl už jen kolotoč …, ovšem 

stejný názor nesdílíme. Vážně už u nás 
není co zlepšovat? Podle nás mají 
v Lažanech maminky s dětmi velmi slabé 
zázemí.  Myslíme si, že obec naší 
velikosti by měla mít kvalitní dětské 
hřiště pro naše nejmenší, které by mělo 
být bezpečné a především mimo obecní 
komunikace a hernu pro nejmenší na 
zimní období. Máme nápady na řešení, 
kde by se takovéto posezení mohlo 
nacházet a zrealizovat...  
Chtěli byste slyšet více o naších 
nápadech a plánech na následující 4 

roky? Přijděte si nás vyslechnout v sobotu 4. 10. v 18:00 do sálu 
kulturního domu, kde bude probíhat předvolební posezení s našimi 
kandidáty a kde vám všechny rádi uvidíme. (Atrakce byly po uzávěrce 
tohoto vydání opraveny pány Špačkem a Čmelem)

Slupka od banánu, láhev od vína ,včerejší noviny, 
nefunkční magneťák….jedním slovem odpad, který 
produkujeme my, lidé. Víme ovšem, jak s ním 
správně nakládat ? Staré časy, kdy jsme do popelnic 
házeli, co nás napadlo, jsou již minulostí a s ohledem 
na ekologii jsme se postupem doby naučili odpad 
třídit.  
Uveďme pro zajímavost několik čísel z České 
republiky. Podle statistiky firmy EKOKOM, která 
svoz tříděného odpadu zajišťuje, každý Čech ročně 
vytřídí 39,7kg odpadu. A i když statistika sice nuda 
je, má přesto 
cenné údaje a 
teoreticky je 
v Lažanech 
možné získat 
až 15tun 
tříděného 
odpadu za 
rok. A to není 
málo. 
Tříděný 
odpad 
v dnešní době není zanedbatelnou surovinou a je 
možné ji hojně využívat. Užitek, který třídění přináší, 
je mnohem větší, než si většina lidí dokáže 
představit. Uveďme si několik zajímavých příkladů, 
kde všude můžeme potkat výrobek z recyklovaných 
surovin: Tak třeba nepostradatelný pomocník 
každého z nás - toaletní papír, ten lze v dnešní době 
vyrobit 100% jenom z recyklátu. To stejné platí o 
letácích, které nám končí ve schránkách a  lákají nás 
na slevy.  Řada z nás nosí při sportovních aktivitách 
termoprádlo a světe div se, může být celé původem 
z recyklovaného materiálu. Z recyklovaného skla již 
dnes běžně vyrábí luxfery a i tu Rulandu šedou, 

kterou jsme si otevřeli k televizi, rozléváme 
z recyklované lahve. A nesmíme zapomenout na 
plasty, výrobky z plastového recyklátu máme doma 
všichni. Počínaje kbelíkem a konče třeba zahradním 
nábytkem. 
Tříděný odpad je nutné, z hlediska měst a obcí, 
chápat také jako zdroj financí. Nejsou to sice 
statisíce, ale jsou to částky, které na ulici 
nenajdete. Např. naše obec v rozpočtu každým 
rokem počítá s příjmem 10 000,-/rok za tříděný 
odpad. Lipůvka dokonce s příjmem 70 000,-/rok. 

Lažanští jsou 
v této 

disciplíně 
vzorní a 
třídíme u nás 
odpad o sto 
šest, k čemuž 
nám mimo jiné 
slouží sběrný 
dvůr a 
kontejnery. 
Ovšem většina 

lidí naplní svoje domácí koše i jindy než v sobotu. 
Což je totiž čas, kdy jsou kontejnery přístupné. Díky 
tomu spousta lidí, kteří každý den jezdí autem ve 
směru na Brno nebo Černou horu, raději využijí 
možnost vyhodit tříděný odpad jinde (např. 
v Lipůvce). Protože kumulovat celý týden doma 
pytle s různými druhy odpadů lidé nechtějí. Ve 
městech i vesnicích je běžné mít kontejnery 
přístupné široké veřejnosti a tuto možnost bychom 
uvítali i v Lažanech. Vidíme to jako prospěšnou věc 
jak pro obyvatele, tak i pro obec.  Ta tím přichází o 
surovinu, která přináší peníze. 

Výtečný LA 
ČOKODORT vhodný 

pro pejskaře i 
bezlepkáře nebo dítka 

na kočáře
Potřebujete: 
250g másla,  
200g kvalitní čokolády,  
210g cukru   
6 vajec 
Postup: 
Pozvolna rozpusťe 
čokoládu, máslo a cukr. 
Vyšlehejte všechny žloutky 
a ze všech bílků vyšlehejte 
sníh. (Je důležité šlehat 
zvlášť!)
Vymažte si dortovou 
formu, vysypte cukrem – i 
pečící papír může stačit.  
Vše smíchejte dohromady 
a ¾ směsi nalijte do formy 
a pečte na 180 asi 25 
minut. Po vyndání z trouby 
tento chytrý dort vytvoří 
po chvíli uprostřed jakýsi 
kráter, kam vlijete zbytek 
směsi a již nepečete. Po 
vychladnutí dejte dort na 
24 hodin do lednice. Tedy, 
pokud budete patřit mezi 
ty statečné a vydržíte to…  
 

A co děti, mají si kde hrát? Aneb proč v Lažanech všechno tak rychle chátrá? 

Tříděný odpad v Lažanech 

www.ObecLazany.eu 
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Noví nezávislí kandidáti pro rozvoj Lažan 
 

Jsme nové nezávislé sdružení kandidující do obecního zastupitelstva Lažan ve volbách konajících se na 
podzim letošního roku a rádi bychom se vám představili a prezentovali náš program. 

Proč chceme kandidovat? 
Hlavními důvody naší angažovanosti jsou zájem o podílení se na správě obce, dále chceme podporovat její 
rozvoj a také mít možnost rozhodovat o tom, jakým směrem se bude kvalita života v naší obci ubírat.  Jinak 
řečeno, rádi bychom tzv. rozvířili stojaté vody a přinesli do řízení obce nové nápady, nové myšlenky a nového 
ducha. A co je hlavní - jsme připraveni věnovat této práci svůj volný čas. 
Od roku 1989 jsme prvním „opozičním“ uskupením snažící se získat podporu voličů v nastávajících volbách. Ve svých řadách máme mladé 
i zkušené, muže i ženy. Vězte, že už jen založení našeho sdružení a sestavení kvalitního programu nám dalo spoustu práce a co je důležité 
- víme, že jsme názorově jednotní.  
 

Program: 
� Maximální informovanost občanů 

� Pravidelná sezení s občany o dění v obci 
� Pravidelná aktualizace obecních vývěsek a rozšíření o vývěsku u obchodu 
� Důležité informace ohledně dění v obci budou také rozesílány formou sms 
� Funkční internetové stránky a Facebooková stránka obce 
� Každé zasedání obecního zastupitelstva bude veřejné 
� Transparentnost obecních zakázek a informovanost o opravách, investicích a výstavbě v obci 
� Audit obecního majetku (majetky, pozemky, lesy, pojištění atd.) 

 
� Za čistší Lažany 

� Otevřít otázku odpadních vod (znečištění potoku Lažánky) 
� Psí exkrementy – obecní vyhláška (koše pro pejskaře) 

 
� Využití financí z EU  

� Připravit projekty, na které by mohly být uplatněny finance z EU 
 

� Větší podpora aktivit pro občany v důchodovém věku 
� Výlety spoluorganizované obcí pro naše seniory (zajištění dopravy) 
� Důstojné konání mší pro věřící v naší obci 

 
� Podpora sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit našich občanů 

� Poskytnutí obecních prostorů pro zájmové skupiny 
 

� Školka 
� Prověření možností ohledně školky a umístění místních dětí do školek okolních obcí (diskuze s okolními obcemi) 

 
� Obecní vyhláška o zákazu podomního prodeje 

� Prosadit vyhlášku zákazu podomního prodeje na území obce 
 

� Podpora místních občanů v nezaměstnanosti a důchodovém věku 
� Nabízení prací v obci prioritně místním občanům (seniorům a nezaměstnaným) 

 
� Krajinné úpravy a rekultivace 

� Rekultivace obecních pozemků za hřištěm – Zmole/Občiny – vize vybudovat odpočinkovou zónu pro občany 
 

� Regulace rychlosti na silnici vedoucí obcí převážně ve večerních hodinách 
� Zjistit možnosti regulace (Policie, měřící kamery atd.) 

 
� Územní plán  

� Dokončení územního plánu a jeho prezentace občanům 
 

� Obecní inzerce 
� Většina občanů vlastní spoustu nepotřebných věcí, které mohou být poskytnuty prostřednictvím inzerce ostatním 

spoluobčanům (vývěska a internetové stránky obce) 
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Kandidátní listina: 
1. Jiří Špaček st. 

Jsem dlouholetým členem obecního zastupitelstva. Nepřetržitě od roku 2002 jsem místostarostou. Smyslem mojí 
kandidatury je pomoci nově vzniklému sdružení a předat svoje zkušenosti s řízením obce mladým lidem. 

 

2. Ing. Jaroslav Raichl MSc. 
Jsem občanem Lažan od svého narození. Podílím se na veškerém dění v obci. Jsem místní hasič, fotbalista, člen 
fotbalového výboru, trenér přípravky, organizátor dětských dnů, kempů pro děti a místních plesů. Organizuji také 
brigády pro údržbu zdejších sportovišť. Angažuji se i v klubech seniorů, kde šířím svoje cestovatelské zážitky. Myslím si, 
že naše obec potřebuje ve svém vedení mladou krev a tou bych chtěl být. 

 

3. Martin Maděránek 
V Lažanech žiji již 24 let, roky jste mi mohli fandit na zdejším hřišti, kde jsem hrával fotbal a aktuálně trénuji fotbalovou 
mládež. Nyní se mi otevřela možnost angažovat se i v jiné než sportovní oblasti a beru to jako velkou výzvu a myslím si, 
že naší obci mám co nabídnout. 

 
4. Jiří Špaček ml. 

Pro obec Lažany od svého mládí dělám nejrůznější práce v oboru elektro. Od výstavby hasičské zbrojnice, kulturního 
domu, kapličky, rekonstrukce a výstavby veřejného osvětlení. Podílím se na přípravách společenských akcí, které souvisí 
s lesem a mým koníčkem myslivostí. Chci dbát na dodržování pořádku v obci a na vše, co je obecní, aby sloužilo obci a 
jejím občanům. 

 

5. Martin Čmel  
Do Lažan jsem přišel před 15ti lety. Pracuji ve stavebnictví a dobrovolně se podílím na obecních pracích. Svoje odborné 
zkušenosti z tohoto oboru bych rád v budoucnu uplatnil při hájení zájmu obce ve stavebních zakázkách. Zejména v jejich 
transparentnosti. 

 

6. Jana Fillová, DiS 
Jsem rodilá Lažaňačka. Byla jsem u zrodu lažanského dívčího fotbalového družstva, aktivně se podílím na kulturním dění 
v obci. Na naší obci mi záleží a tímto bych chtěla využít možnosti podílet se v budoucnu na její správě. Ráda bych tak 
přebrala obecní štafetu po svém otci. 

 

7. Jitka Opálková 
Jsem místní rodačka. Moje povoláni je především o každodenní komunikaci s lidmi. Mám zkušenosti s vedením 
pracovního týmu a dokáži porozumět každé věkové kategorii. Angažuji se v místních společenských událostech již od 
mládí. Věřím, že pro zastupitelstvo bude velkým přínosem mít alespoň jednoho zástupce ženského pohlaví. 

 

8. Helena Svobodová 
Jsem vůbec nejmladší z kandidátů. Zatím jsem se, vzhledem ke svému věku, nestihla tolik angažovat.Přesto mám za 
sebou již účast na spoluorganizaci zábav a plesů, dětských dnů, byla jsem členem volebních komisí a také jste mi mohli 
fandit na místním hřišti jako aktivní hráčce ženského fotbalu. Ráda bych tímto inspirovala mladší generace, aby se více 
zajímaly o dění v naší obci. 

 

9. Ing. Vladimír Čudek, Ph.D. 
I když jsme se s manželkou do Lažan přistěhovali teprve před třemi lety, mezi místní obyvatele jsme velmi dobře zapadli 
a na svět jsme přivedli novou malou lažaňačku. Prakticky ihned jsem se začal zapojovat do dění ve vesnici (přednášky 
seniorům, dětské dny..). Díky svému povolání mám zkušenosti s organizací, vedením lidí a řešení kritických situací. Jsem 
sportovec a rád bych se také zasadil o udržování a rozvoj sportovních aktivit v naší vísce. 
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V dnešní době má mnoho domácností 
problém udržet napjatý rodinný rozpočet 
v plusových číslech. Mnoho z nás jistě 
pamatuje z časů našich babiček obálkovou 
metodu, kdy se do obálek pravidelně šetřily 
peníze na nečekané  výdaje. V dnešní době 
se tyto nečekané výdaje proměnily na menší 
spotřebitelské úvěry. Tyhle úvěry nejsou 
ovšem tak výhodné pro spotřebitele jako 
pro společnosti, které tyto úvěry nabízí. Ve 
finále pro to navyšují výdaje domácnosti a 
nezřídka se díky tomu stává, že domácnost 
upadá do dluhové spirály. Domácnost 
nezvládá  vysoké splátky hradit včas a je 
nucena si na ně opět půjčovat. Proč tomu 
tak je?  
Klienti často neřeší  nebo nejsou schopni 
posoudit výhodnost úvěru . Hlavním 
ukazatelem, jak posoudit výhodnost úvěru 
je tzn. RPSN (roční procentuální sazba 

nákladů). Čím je RPSN nižší, tím výhodnější 
úvěr pro klienta je.  Do ukazatele RPSN se 
započítávají všechny náklady spojené 
s úvěrem. Pokud klient nezná výši RPSN u 
svého úvěru, můžete navštívit stránky 
www.michalkupa.cz, kde nalezne 
jednoduchou kalkulačku na výpočet tohoto 
ukazatele. Banky aktuálně nabízení 
spotřebitelské úvěry  s RPSN okolo 10%, 
pokud klientovi vyjde RPSN vyšší, znamentá 
to, že je úvěr dražší než aktuálně nabízené a 
stojí za to uvažovat o refinancování a tím 
snížením nákladů.  
Ale jak se má běžný člověk zorientovat 
v tolika nabídkách úvěrů? Nemáme tu jen 
banky, jsou tu i různé nebankovní 
společnosti, nezřídka se setkáváme i 
s nabídkami jednotlivců. Všude čteme a 
vidíme spousty reklam, které nám říkají, že 
jen ta jejich nabídka je pro nás 

nejvýhodnější. Jak se tedy může běžný 
člověk v takovém množství nabídek vyznat 
tak, aby se mu úvěr zbytečně neprodražil? 
Jednoduše nemůže!  
Vyznat se v těchto situacích je prací 
osobního finančního poradce, který 
provede aktuální vyhodnocení klientovy 
situace a na základě zjištěných informací 
navrhne optimální řešení.  Takový poradce 
má aktuální přehled o bankovním i 
nebankovním finančním trhu. Pro klienta je 
v ČR na rozdíl od jiných zemí tato služba 
bezplatná. Kvalitní finanční poradce dokáže 
do budoucna ochránit jak příjmy rodiny, tak 
zajistit postupnou tvorbu rezerv. Stává se 
tak partnerem na celý život.  
Jak se nenechat napálit při koupi 
jednotlivých finančních produktů? O tom 
pojednává e-book, který si můžete zdarma 
stáhnout na stránkách www.michalkupa.cz 

 

Blíží se podzim a s ním spojené období 
nachlazení. Známá situace, zpotíte se a 
přejdete z teplého do chladného prostředí a 
tzv. „ofoukne vás“. Toto nachlazení je 
způsobeno bakteriemi nebo viry, které se 
běžně nachází všude kolem nás. Naše tělo 
ale musí reagovat na změnu teploty 
venkovního prostředí a naše imunita se na 
chvíli oslabí a do těla, nejčastěji 

prostřednictvím dýchacích cest se dostanou 
ony potvůrky, které nám způsobí například 
rýmu. Jak tomuto nachlazení předcházet? 
Jíst hodně ovoce a zeleniny nebo doplňovat 
vitamíny v „tabletce“. To je jedna z běžných 
strategií, jak bojovat proti nachlazení. 
Nezapomeňme také na důležité otužování, 
které můžeme provést následovně: po 
koupání nebo sprchování na sebe na chvíli 

pustíme studenou vodu. Pokud nejsme 
zvyklí, tak jen chviličku vlažnou vodu. 
Postupně dobu prodlužujte a vodě ubíráme 
stupně, vaše tělo se tak prokrví a zvykne si 
na změny teplot. Pak už nebude mít takový 
problém s boji proti infekcím. Takže to 
shrneme: Jezte ovoce nebo zeleninu; a to 
alespoň tři kousky denně, otužujte se a 
nezapomínejte pít dostatek tekutin. 

V září se dožil 97 roků náš nejstarší občan pan Antonín Dolažal. 
V říjnu oslaví svoje narozeniny následující spoluobčané: 
paní Eliška Bauerová se dožije 90 roků 
paní Božena Sobotková se dožije 90 roků 
paní Ludmila Hemzalová se dožije 86 roků 
 
Dne 19. 9. se Lažany rozrostly o dvě nové spoluobčanky a to o:  
Elenu Skoupou - maminka Eva Kupová a tatínek Ondřej Skoupý 
Leu Lžičařovou - maminka Suzanne Štrofová a tatínek Lukáš Lžičař 

Všem jmenovaným blahopřejeme! 

4.10. - Jedovnice - pouť farností do Sloupu 
4.10. - Kouzelná školka s Majdou a Františkem - Kuřim v 15.00 hod v 
Domě kultury.  
4.10. - Křtiny -24.ročník turistického pochodu Křtinská  padesátka 
10.10. - Blansko - 5. Salon blanenských výtvarníků v MK Blansko 
11.-12.10. - Dýňové slavnosti v Šebrově 
17.-19.10. - Býkovice - Steakový víkend - penzion U TŘÍ VOLŮ 
19.10. - Křtiny - Dušičková pouť 
25.- 26.10. - Jedovnice - výlov rybníka Olšovec

 

www.ObecLazany.eu 

Blíží se podzim 

Jak nepropadnout v rodinném rozpočtu 

Zpravodaj obce Lažany bude vycházet čtyřikrát ročně. První vydání vydali na svoje náklady Noví nezávislí kandidáti pro rozvoj 

Lažan kandidující ve volbách do obecního zastupitelstva 2014. Veškeré podklady pro tvorbu dalších vydání budou předány 

obci Lažany k jejímu využití.  

Na tomto vydání se podíleli: 
Jana  Fillová, Jaroslav Raichl, Martin Maděránek, Helena Svobodová, Jiří Špaček st, Jitka Opálková, Vladimír Čudek, Martin 
Čmel, Jiří Špaček ml., Michal Kupa a Simona Dorazilová. 
Omlouváme se za drobné překlepy, které toto první vydání může obsahovat. Nedostatky se budeme snažit v následujících 
vydáních odstranit. 
Chceš se i ty podílet na následujícím vydání lažanského zpravodaje? 
Neváhej a kontaktuj nás buď na emailu: info@obeclazany.eu nebo kontaktuj osobně některého z našich kandidátů. 
Budeme rádi za každého z vás kdo bude mít zájem přispet k lepší informovanosti občanů v Lažanech. 
 

Životní jubilea a mininka v Lažanech Kalendář akcí v našem okolí 


