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SLOVO NA ÚVOD  

Vážení a milí spoluobčané, 

není to tak dlouho, kdy jsme si v duchu 

říkali: „Ať už jsou tady!“ a přivolávali 

jsme prázdniny – dva letní měsíce, které 

máme neodmyslitelně spjaty s dovolenými, 

výlety, návštěvou výjimečných míst či 

jenom sladkým nicneděláním. Je to doba 

mnohem intenzivnějšího prožívání onoho 

času mimo “normál” a rutinu denního 

života. Prázdniny jsou zkrátka časem, kdy 

je tak nějak volněji. Lidé jsou na 

dovolených, všeobecný shon se trochu 

zpomalí, napětí se sníží a to je vhodný čas 

k zamyšlení. 

Takovou chvilku jsem si dopřála v jeden 

sobotní navečer. Vyšla jsem si sama bez 

konkrétního cíle, potkala pár známých, ale  

nikde jsem se příliš nezdržela. Asi jsem se 

chtěla hlavně projít, a zapřemýšlet si. 

Přemýšlela jsem o uplynulých měsících, 

které pro mě byly hektické, plné zásadních 

změn i zajímavé práce. Přemýšlela jsem  

o svých aktivitách, o své roli v komunální 

politice s ohledem na efektivitu této práce 

a handrkování. Říkala jsem si, jestli to má 

všechno nějaký smysl, jestli  vůbec stojí za 

to. Přemýšlela jsem o svojí motivaci. A pak 

jsem tou procházkou došla, u nás kam 

jinam, k rybníku, kde se toho v posledních 

měsících tolik odehrálo. A uvědomila  

jsem si, že to všechno rozhodně smysl má. 

Zrovna v této lokalitě se podařilo udělat 

opravdu hodně (a mnohé je ještě před 

námi). Zámeček je chloubou a lákadlem 

Dolních Lažan. To vše je ukázka toho, že  

počáteční dlouhé diskuze na zastupitelstvu 

mají smysl.  Je to něco, co dělá Lažany 

Lažanami, na co můžeme být my Lažanští 

hrdí.  Ta večerní procházka mě nabila 

energií. Uvědomila jsem si, že přes veškeré 

problémy a handrkování se, je tady za 

námi vidět kus práce, že přes veškeré 

chyby a kauzy je tady něco, v čem chci 

pokračovat. Nebylo by ode mne poctivé, 

abych nedodala, že naší hnací silou je 

místostarosta, bez něhož by nic nebylo tak, 

jak je.  

Na závěr, vážení sousedé, bych se chtěla 

omluvit, že Dolnolažanské listy nevyšly 

v avizovaném termínu. Přeji vám, abyste si 

s dvojčíslem, které máte v rukou, 

připomněli události uplynulých čtyř 

měsíců a strávili v jejich společnosti 

příjemnou chvíli.   Dana Durdová 
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Usnesení ZO č. j. 4/2019/3 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lažany v období 

od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019. 

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

Pavel Bílý.  

 

 

I. SCHVALUJE 

Závěrečný účet obce Dolní Lažany za rok 2018 

včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření 

obce a přeúčtování kladného výsledku 

hospodaření. 

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

Návrh byl přijat. 

 

  

I. SCHVALUJE 

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní 

Lažany na roky 2020 – 2022. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

I. SCHVALUJE 

Rozpočtové opatření č. 3/2019 a č. 4/2019 

II. POVĚŘUJE 

Starostku Danu Durdovou podepisováním 

rozpočtových opatření bez předchozího 

projednání na veřejném zasedání ZO. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

I. ROZHODUJE 

Umístění prezentace obce Dolní Lažany do 

preventivních omalovánek „Na výletě 

v přírodě – zima“ dle předloženého ceníku. 

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

Návrh nebyl přijat. 

 

 

I. ROZHODUJE 

Poskytnout příspěvek Asociaci rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí v ČR 

Hlasování: pro – 0, proti – 2, zdržel se – 5. 

Návrh nebyl přijat. 

II. SCHVALUJE 

Přijmout návrh Pavla Ondráka a nerozhodovat 

na veřejném zasedání o finančních příspěvcích 

pro žadatele. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

I. SCHVALUJE 

Vyřazení plynového kotle Therm 14 TKX (rok 

pořízení 2011) z majetku obce. 

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

Návrh byl přijat. 

 

Prodloužit smlouvu na poskytování služeb na 

podporu v oblasti internetového marketingu 

s firmou Česko – katalog. cz. 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lažany č. j. 4/2019 ze dne 26. 6. 2019 

 

Usnesení ZO č. j. 4/2019/4 

Usnesení ZO č. j. 4/2019/8 

Usnesení ZO č. j. 4/2019/5 

Usnesení ZO č. j. 4/2019/6 

Usnesení ZO č. j. 4/2019/7 

Usnesení ZO č. j. 4/2019/9 
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Hlasování: pro – 0, proti – 6, zdržel se – 1. 

Návrh nebyl přijat. 

 

 

I. SCHVALUJE 

Nákup elektrocentrály Honda pro zásahovou 

jednotku hasičů obce prostřednictvím Aleny 

Svobodové z Jaroměřic nad Rokytnou. 

II. POVĚŘUJE 

Starostku Danu Durdovou podpisem 

Smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem 

Vysočina. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

I. SCHVALUJE 

Směrnici k zadávání zakázek malého rozsahu. 

II. ROZHODUJE 

O výběru dodavatele na zhotovení díla -  

oprava plynového topení. 

III. POVĚŘUJE  

Starostku Danu Durdovou podpisem Smlouvy 

o dílo s firmou PLYSPO Jan Chudoba 

z Třebíče. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

I. SCHVALUJE 

Souhlas k objízdné trase při plné uzavírce 

silnice III/36080 mezi obcí Popovice - 

Šebkovice 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

Termín uzavírky od 8. 7. 2019 do 4. 8. 2019. 

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

Návrh byl přijat 

 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

Vyhlášení dotačního programu „Hospodaření  

v lesích 2019 II“ Krajem Vysočina pro 

všechny vlastníky lesa. 

 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

Vyhlášení dotačního programu Kraje Vysočina 

„Jednorázové akce 2019“. 

 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

Termíny pořádání kulturních a společenských 

akcí v obci. 

 

 

I. SCHVALUJE 

Pronajmout sportovní hřiště pro uspořádání 

florbalového turnaje. 

Hlasování: pro – 1 proti – 3, zdržel se – 3. 

Návrh nebyl přijat. 

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

Omluveni: Pavel Bílý, Pavel Roupec. 

Pozdější příchod: Pavel Roupec. 

 

Usnesení ZO č. j. 4/2019/11 

 

Usnesení ZO č. j. 4/2019/12 

Usnesení ZO č. j. 4/2019/13 

 

Usnesení ZO č. j. 4/2019/10 

 

Usnesení ZO č. j. 4/2019/14 

 

Usnesení ZO č. j. 4/2019/15 

 

Usnesení ZO č. j. 4/2019/17 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lažany č. j. 5/2019 ze dne 24. 7. 2019 

 



září 2019 Stránka 5 
 

 

 

I. SCHVALUJE 

Uzavření nových pojistných smluv u stávající 

pojišťovny Koopertiva zastoupenou Bc. Marií 

Vláčilovou . 

II. SOUHLASÍ 

S navýšením částky plnění v případě pojistné 

události. 

III. POVĚŘUJE 

Starostku podpisem pojistných smluv. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

I. SCHVALUJE 

Odměnu pro paní Janu Papouškovou za 

uplynulé čtvrtletí ve výši 4 500 Kč. 

II. SCHVALUJE 

Zařazení paní Jany Papouškové od 1. 7. 2019 

do 5. platové třídy, 8. stupně platové tabulky 

pracovníků ve veřejném sektoru.  

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

Návrh byl přijat. 

akcí v obci. 

 

I. SCHVALUJE 

Zvýšení měsíční odměny knihovníka na  

300 Kč z dosavadních 200 Kč.  

Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

I. SCHVALUJE 

Objednání bezplatné analýzy dotačních 

možností na revitalizaci rybníka včetně 

vypracování Revitalizační studie pro obecní 

vodní plochy. Obsahem studie je cenová 

kalkulace kompletní realizace a definování 

přínosu, bodové hodnocení a předpokládaná 

výše dotace, kterou lze získat. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

I. SCHVALUJE 

Jednorázový finanční příspěvek ve výši  

1 000 Kč pro každé dítě s trvalým pobytem 

v Dolních Lažanech nastupující do 1. třídy ZŠ. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

Termíny pořádání kulturních a společenských 

akcí v obci a organizaci nohejbalového turnaje 

„Mácův memoriál“. 

 

 

 

V květnu letošního roku se v EU 

uskutečnily již deváté přímé volby do 

Evropského parlamentu. Češi si v nich 

zvolili 21 zástupců. Zajímavostí je, že 

pouze Česká republika ze všech zemí Unie 

volí v průběhu dvou dnů, zatímco všechny 

ostatní země pouze v jednom dni. V pěti 

zemích EU musí přijít voliči k urnám 

povinně. Platí to pro Belgii, Bulharsko, 

Kypr, Lucembursko a Řecko. Evropané  

Usnesení ZO č. j. 5/2019/3 

 

Usnesení ZO č. j. 5/2019/4 

 

Usnesení ZO č. j. 5/2019/5 

 

Usnesení ZO č. j. 5/2019/6 

 

Usnesení ZO č. j. 5/2019/7 

 

Usnesení ZO č. j. 5/2019/8 

 

Volby do Evropského parlamentu 

 



Dolnolažanské listy Stránka 6 
 

ANO 

KSČM 

ČSSD 

NEZ + 

Piráti 

Svob. 

Hlas 

ČNR 

SPD 

o volby v letošním roce projevili větší 

zájem, účast (50,62 %) byla vyšší než ve 

třech předcházejících eurovolbách. 

 

 

Vítězem čtvrtých voleb do Evropského 

parlamentu v České republice se stal podle 

očekávání a prognóz Andrej Babiš. Získal 

21,2 procenta hlasů a 6 mandátů. 

Úspěch slaví také hnutí SPD Tomio 

Okamury, které získalo dva mandáty. 

V minulých volbách přitom Okamurovo 

hnutí (tehdy to byl Úsvit přímé 

demokracie) neuspělo. 

Poprvé budou mít v Evropském 

parlamentu své zástupce (a to 3) také čeští 

Piráti. 

Účast voličů v ČR byla tentokrát skoro 

o deset procentních bodů vyšší než před 

4 lety. Volit přišlo přes 28 procent voličů. 

Volební komise v Dolních Lažanech 

zachytila nejstaršího voliče, kterým byl 

pan František Durda, nejmladším 

účastníkem voleb byl Antonín Sýkora. 

 

Mladé volební komisi vedenou 

předsedkyní Petrou Dvořákovou děkuji za 

odvedenou práci . 

Dolní Lažany 

 

 

 

 33,6 

 

 

 

 

35,71 

19,05 

14,29 

11,9 

7,14 

4,76 

2,38 

2,38 

2,38 
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CHODNÍKY V OBCI 

Poslední dubnový den jsme převzali od 

firmy Eurovia naši velkou stavbu, a to 

chodníky. Musím říci, že obec získala 

dokončením této akce úplně jiný ráz. Jak 

návštěvníci, ti, kteří naší vesnicí pouze 

projíždí, ale také samotní obyvatelé 

Dolních Lažan, si novou podobu obce 

chválí. Už na první pohled je totiž vidět, že 

je naše obec udržovaná a upravená.  

Chtěl bych tímto zároveň poděkovat také 

bývalé starostce paní Jiřině Krotké, která 

se společně s tehdejším zastupitelstvem  

o realizaci chodníků v naší obci zasloužila. 

O hezkou podobu vesnice se ale postarali 

také samotní občané, kteří si před svými 

domy ve volném čase udělali konečné 

úpravy. Velmi pěknou částí obce je 

například ulice směrem na Horní Lažany, 

kde si obyvatelé osázeli truhlíky a upravili 

volná prostranství. 

Ačkoliv jsou chodníky vybudované téměř 

po celé vesnici, na některých místech – 

například směrem na Moravské 

Budějovice – chodníky úplně chybí. Zde 

musí občané chodit po krajnici, což je 

někdy nebezpečné, protože auta přijíždějící 

 do vesnice neberou na chodce velký 

ohled. Věřím, že v případě, že by došlo 

v budoucnu například k budování nové 

kanalizace, by se daly chybějící chodníky 

do této akce začlenit. 

V budoucnu uvažujeme o nákupu laviček, 

které bychom rozmístili na místa, kde to 

bude technicky možné. Na těchto 

lavičkách bychom si mohli v klidu 

sednout, povykládat si mezi sebou, 

odpočinout si a zapomenout na naše 

starosti. 

Pavel Ondrák

INRORMACE Z OBCE 

 

 

 

 

 

 

 

před 

po 

1986 

2019 
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ÚPRAVY V OBCI 

Po celé léto se v obci pracovalo na jejím 

zvelebování. Výsadbou keřů u zastávky  

a osázením truhlíků počínaje, přes 

pravidelnou údržbu celé obce, po 

náročnější úpravy v okolí rybníku. Jarní 

navážka hlíny se viditelně zazelenala,  

a byly dokončeny kamenné terasy 

s ohništěm. U stavidla rybníka přibyla 

lavička vyřezaná z kmene stromu. 

 

 

V podzimních měsících je na svahy přítoku 

rybníka plánována výsadba keřů, stromků 

a trvalek. 

Pravidelní návštěvníci lokality u rybníka si 

nemohli nevšimnout, že cesta kolem 

přítoku není schůdná jenom tam a zpět, ale 

že se dá přes zrekonstruovaný mostek celý 

přítok obejít po štěpkami vysypané cestě 

kolem pole.  

V červnu byla asfaltovým recyklátem 

upravena cesta směrem k bývalé skládce  

a cesta k rybníku.   

Obec už návštěvníky nevítá nevzhledným 

křovím. 
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HLUBINNÉ ÚLOŽIŠTĚ 

V České republice se připravuje výstavba 

hlubinného úložiště. Počítá se s umístěním 

ve vhodném krystalinickém masívu  

a jednou z dotčených obcí by mohly být  

i nedaleké Ratibořice. Málokterá obec 

ovšem souhlasí se zmiňovanou stavbou. 

Domnívám se, že mnohé z vás by mohly 

zajímat informace o současné situaci 

kolem hlubinného úložiště v naší blízkosti, 

jak nám je zprostředkoval starosta 

Jaroměřic nad Rokytnou Ing. Karel Müller, 

který má mnoho výhrad k postupu Správy 

úložišť radioaktivních odpadů při výběru 

lokality pro výstavbu, jež v našem regionu 

neschvaluje. 

„Práce na výběru lokalit mají zpoždění, 

ale MPO trvá na uspěchaném rozhodování 

o snížení počtu lokalit na čtyři. Obce 

žádají odklad, než bude parlamentem 

přijatý zákon. SÚRAO potvrzuje v Plánu 

činnosti na letošní rok, který má dnes 

odsouhlasit vláda, že práce na výběru 

lokalit mají zpoždění, nebudou moci být 

dodrženy plánované milníky výběru čtyř 

lokalit - cituji: „Proto bude v aktualizaci 

Koncepce nakládání s radioaktivními 

odpady a vyhořelým jaderným palivem 

navrženo posunutí těchto milníků o 3 - 5 

let.“.  Na programu vlády je ale  

i aktualizace této vládní koncepce, v níž 

MPO posunout termíny odmítlo.   Obce  

a spolky sdružené v Platformě proti 

hlubinnému úložišti požadují odklad 

výběru lokalit, než bude platit zákon, který 

zajistí rovnoprávnější postavení dotčených 

samospráv vůči státní správě a které 

umožní obcím i veřejnosti účinně hájit své 

oprávněné zájmy při rozhodování  

o nakládání s  radioaktivním odpadem. 

První návrh věcného záměru zákona  

o zapojení obcí do výběru úložiště, který  

v červenci předložilo MPO, nyní obce 

připomínkují. 

Běžným legislativním procesem není možné 

navržený zákon o zapojení obcí do výběru 

úložiště přijmout v takovém termínu, aby 

mohl být použit při povolování 

průzkumných území pro geologické práce  

a nejspíše ani při stanovování chráněných 

území pro stavbu úložiště. Proto by milníky 

pro výběr čtyř lokalit měly být odsunuty 

minimálně na dobu, kdy bude moci zákon 

nabýt platnosti.“ 

Platforma proti hlubinnému úložišti 

sdružuje 47 členů za účelem prosazování 

takového způsobu hledání řešení problému 

vyhořelého jaderného paliva  

a radioaktivních odpadů, který bude 

otevřený, průhledný a v němž obce  

a veřejnost budou mít zákony dostatečně 

garantované možnosti hájit své oprávněné 

zájmy. www.platformaprotiulozisti.cz

 
STALO SE  

 

 

 

INRORMACE Z REGIONU 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.platformaprotiulozisti.cz/
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DĚTI PŘÁLY MAMINKÁM 

V neděli 12. května se slavil Den matek.  

A nejen v České republice! Po celém světě 

miliony maminek dostanou kytičku nebo 

malý dárek jako poděkování za to, jak 

skvělými mámami jsou. Za jejich mnohdy 

neviditelnou, ale hrozně důležitou práci, 

kterou pro všechny doma dělají, si zaslouží 

poděkování.  

Zlatým hřebem celého slavení 

jsou básničky ke Dni matek. Hrdě 

zarecitované, nebo poslané jako přáníčko, 

mají efekt vždy. My jsme pro všechny 

maminky, a nejen ty, připravili přání přímo 

od dětí. Tentokrát se svým vystoupením 

přijely děti z lukovské základní školy pod 

vedením ředitelky Blanky Potěšilové.  

 

 

 

Mladší děti zahrály pohádku O Červené 

karkulce v moderní úsměvné úpravě a větší 

děti spolu s učitelským sborem představily 

Dívku na koštěti.  

Připravené pásmo zakončilo společné 

hudebně – recitační vystoupení dětí plné 

elánu a nadšení. 

 

Závěrem už jen sladká tečka u odpolední 

kávičky a milé „poklábosení“. 

 

„Když se něco nepovede, 

i když zlobím malinko, 

máš mě ráda a já Tebe, 

moje zlatá maminko.“ 
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CYKLOVÝLET NA SÁDEK 

19. května uspořádal OÚ Dolní Lažany 

první cyklovýlet, který by měl být jakýmsi 

výkopem k založení tradice rodinného 

výletování. Trasa byla naplánovaná 

v obtížnosti pro rodiny s dětmi i starší 

sportovce a vedla v mírném terénu mimo 

hlavní silnice - i když, závěrečný krpál na 

Sádek dal některým z nás pěkně zabrat.  

 
Trasa byla naplánována v délce necelých 

18 kilometrů s cílem ve vinařství Sádek.  

S úsměvem a humorem šlápli všichni ono 

slunečné nedělní odpoledne do pedálů, aby 

si užili. Cyklistika totiž sdružuje hned 

několik okamžitých zlepšováků nálady – 

čerstvý vzduch, pobyt v přírodě, 

panoramatické výhledy, radost z pohybu  

i rychlé jízdy, a třeba i dobré jídlo, když si 

zvolíte správný cíl – a ten my máme.

 

 V Šebkovicích jsme se napojili na 

cyklostezku vedoucí do Horního Újezdu,  

 

odtud jsme to namířili na Kojetice a potom 

už jen coby kamenem dohodil a cíl výletu 

máme na dosah. No kopec to ještě byl! Ale 

hluboký výdech a nádech, pohled do vinic 

a vše zapomenuto.  

Škoda, že nás jarní déšť vyhnal z vyhlídky, 

ale myslím, že náladu to nikomu příliš 

nezkazilo. Posilněni a vybaveni dobrou 

náladou jsme se vydali na zpáteční cestu.  

 

I když nám počasí na závěr příliš nepřálo, 

účastníci cyklovýletu byli 

spokojení a my, pokud se 

k nám přidáte, rádi 

naplánujeme další výlet. 
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DEN DĚTÍ 

aneb Dětský den opravdu sportovní. 

Tento ročník dětského dne byl ve znamení 

změn. Asi tou hlavní a nejvíce viditelnou 

změnou bylo uspořádání Lažanského 

sedmiboje pro starší děti. Nakonec se ho v  

doprovodu rodičů zúčastnili i ti nejmenší 

se stejným zápalem jako ti starší, sportovně 

zdatnější. Ale pěkně od začátku… 

Den se probouzel do sluníčkové nálady  

a první účastníci se začali scházet  

u rybníku okolo půl desáté. Nejprve přišli 

na řadu vojáci z vojenské posádky  

22. základny letectva Sedlec, Vícenice  

u Náměště nad Oslavou. Vojáci zaujali 

všechny přihlížející nejprve ukázkou práce 

vojenských psů. Kromě zajímavého 

povídání o atraktivním, ale zároveň 

nelehké práci psovoda si mohly děti 

vyzkoušet oblek figuranta. Velký zájem 

určitě u dětí vzbudily vystavené zbraně  

 

a vojenská technika.  

Všichni se mohli zblízka seznámit se 

sokolem stěhovavým jménem Karel, který 

„slouží“ na vojenském letišti v Náměšti. 

LAŽANSKÝ SEDMIBOJ aneb HLEDÁNÍ 

ZAPOMENUTÉHO POKLADU byl 

hlavním programem dětského dne. Na 

vlastní kůži si mohly děti vyzkoušet napětí 

slavné televizní show Pevnost Boyard!  

V zákoutích rybníka Zámeček na ně čekalo 

15 úkolů, které plnily v několikačlenných 

týmech za doprovodů dvou průvodců.  
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A jaké byly úkoly? Neprozradím, přijďte 

se příště podívat!  Lažanský sedmiboj 

prověřil zručnost, sílu, logiku i trpělivost 

každého hráče. Nebylo to snadné, ale 

nakonec všechny týmy získaly potřebné 

indicie, které jim pomohly otevřít 

pokladnici. Odměna je zkrátka jen pro 

opravdové hráče, kteří zdolají všechny 

úkoly.  

 

Kromě soutěžních stanovišť byla 

v obležení loďka a člun, na kterých si 

mohl, kdo chtěl, zaveslovat po rybníku. 

Nikdy nezklame skákací hrad a trampolína, 

které byly středem zájmu nadšených 

malých sportovců. 

Stejnou měrou potěšili děti dobrovolní 

hasiči z Moravských Budějovic, kteří pro 

ně připravili hasící pěnu. 

Po celý den bylo připraveno pro všechny 

občerstvení a drobnosti pro děti. Pro 

organizátory byly odměnou spokojené 

tváře dětí a velká účast. Celý dětský den se 

mohl uskutečnit jen díky našim 

spolupracovníkům, kterým moc děkujeme.  

 

 

STRAŠIDELNÁ STEZKA ODVAHY 

Poslední zvonění. Hurá na prázdniny! 

K radosti dětí, menší už rodičů, z nichž se 

během dvou měsíců stávají odborníci na 

logistiku, jsou konečně tady. Toužebně 

očekávané dva měsíce prázdnin. Chtělo by 

to ten správný start.  

 

U rybníku Zámeček jsme tentokrát pro děti 

připravili STEZKU ODVAHY a pro 

všechny ostatní milé posezení. Čekání na 

první hvězdu, která přináší stmívání, si děti 

zkrátily štafetou družstev, na které si 

vyzkoušely svoji rychlost a šikovnost. 
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Samozřejmě za přísného dohledu 

lažanských strašidel.  

 

 

Nechybělo ani sólo pro nejmenší…, 

 

…následovala vědomostní soutěž pro děti, 

nad jejíž regulérností opět dohlížela 

všudypřítomná strašidla. 

  

S první hvězdou na obloze všechno začalo. 

Nikdy není na škodu vyzkoušet odvahu  

a případně se malinko zocelit. Každý jsme 

se, bohužel, nenarodil jako super hrdina  

a nebojsa, ale naštěstí se s tím dá bojovat,  

i zvítězit! V životě jsou chvíle, kdy nás 

něco vyleká, postraší a překvapí, a tak je 

dobré být neustále připraven, nebo se o to 

alespoň pokoušet… 

 

Na stezce odvahy děti plnily nejrůznější 

úkoly, potkávaly se s pohádkovými 

postavičkami, překonávaly strach ze tmy  

i všech možných nástrah a zdárně došly 

k cíli, kde na všechny čekal Nebojsův 

diplom a sladkosti za odvahu, které jim 

strašidelné zážitky proměnily v radostnou 

událost. A hrdinové jsou na světě! 

 

Lažanská strašidla přejí všem žákům  

i rodičům krásné prázdniny a dovolenou 

plnou pohody a neopakovatelných zážitků. 
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ZASTAVENÍ TURISTŮ 

Klub českých turistů z Třebíče si vybral 

lokalitu lažanského rybníku jako místo 

zastávky na občerstvení při putování po 

naučné stezce, která nese jméno básníka 

Otokara Březiny, procházející oblastí mezi 

Počátkami a Jaroměřicemi nad Rokytnou.  

XVII. ROČNÍK MÁCOVA MEMORIÁLU SE VYDAŘIL 

Poslední červencový víkend se v Dolních 

Lažanech konal XVII. ročník 

nohejbalového turnaje. Dovolte mi hned na 

začátku zavzpomínat 

na Dalibora Mácu, 

po kterém byl 

později tento turnaj 

pojmenován.  

V letošním roce 

jsme si připomněli 

již patnácté smutné výročí od jeho náhlého 

úmrtí.  

Mácova memoriálu se každoročně 

zúčastňuje několik družstev, některá z nich 

se přihlašují pravidelně. Letos se turnaje 

zúčastnilo 11 tříčlenných družstev, mezi 

kterými byla i družstva úplně nová. 

Turnaj odstartoval po deváté hodině 

ráno. Jako každý rok, tak i letos jsme zde 

přivítali paní Mácovou, maminku 

Dalibora, kterého jsem vzpomínal již  

v úvodu tohoto článku. Jsme moc rádi, že 

se k nám paní Mácová na turnaj každý rok 

velmi ráda vrací.   

I přesto, že bylo letošní léto horké, nám 

počasí o posledním červencovém víkendu  

příliš nepřálo, protože převážnou část dne 

propršelo. Soutěžící družstva to však od 

velmi dobrých sportovních výkonů 

neodradilo. Velký dík patří panu  

L. Papouškovi a také K. Linhovi, kteří se 

jako vždy postarali nejen o rozhodování 

zápasů, ale také zápasy organizačně 

zajišťovali. Samozřejmě bych touto cestou 

také rád poděkoval všem našim 
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spoluobčanům, kteří celý den obsluhovali 

u stánků a také se velkou měrou zasloužili 

o skvělou atmosféru tohoto turnaje. 

Odměnou jim byl konečný příslib všech 

zúčastněných, že příští rok na Mácův 

memoriál do naší vesnice přijedou znovu. 

Turnaj byl zakončen v odpoledních 

hodinách, kdy byl vyhlášen vítěz letošního 

ročníku. Společně s paní Mácovou jim byl 

předán nejen putovní pohár, ale také malé 

poháry, které získali všichni členové 

vítězných družstev. První místo 

nohejbalového turnaje obsadil tým Ibiza  

z Blatnice. Na závěr turnaje – tentokráte již 

bez deště – proběhlo na hřišti 

fotografování týmů, po kterém byl letošní 

XVII. ročník Mácova memoriálu 

slavnostně ukončen  Pavel Ondrák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rádi bychom touto cestou ještě poděkovali všem divákům a sponzorům turnaje. 
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VOZATAJSKÝ TURNAJ – MEMORIÁL JAROSLAVA POSPÍŠILA 

Svaz chovatelů českomoravského 

belgického koně a stáj Durda pořádali 

začátkem srpna v Dolních Lažanech 

vozatajský parkur pro všechna plemena. 

Jednalo se o nominaci na Mistrovství ČR 

ve vozatajském parkuru pro jednospřeží  

i páry a o nominaci v ovladatelnosti 

s kládou a těžkém tahu.  

 

 

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI  

Vzpomínám si, že stejně jako spousta 

rodičů, jsem netrpělivě očekávala začátek 

školního roku. Nebudeme si nic nalhávat. 

Přesto, že se na letní prázdniny vždycky 

těšíme, nakonec se na začátek září tak 

nějak těšíme mnohem víc. Během prázdnin 

maminky splnily svůj úkol a zakoupily 

všechny pomůcky potřebné pro školáky.  

O cenové relaci asi nemusíme nijak 

polemizovat, protože všichni víme, že 

dohromady to dá částku, která se takřka 

rovná ceně použité ledviny na černém trhu. 

Dobře si vzpomínám, jak se rodinný 

rozpočet značně zúžil, a než se srovnal, 

byly tu opět Vánoce a tak pořád dokola.

Ale zatím jsou ještě prázdniny a rozlučka 

s nimi musí být veselá.  

Děti nejen školou povinné se poslední 

srpnový pátek rozloučily s letními 

prázdninami.  
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Akce Loučení s prázdninami začala 

pasováním předškoláka Šimona Hobzy na 

školáka. Poté se už naplno rozběhl 

podvečerní program, který byl zakončen 

promítáním filmu, jež si děti samy vybraly. 

Pro tříčlenná družstva dětí byly připraveny 

soutěže, kde prokazovaly nejen svoji 

fyzickou kondici, ale i postřeh, vzájemnou 

koordinaci a „filipa“. Odměnou dětem byla 

vlastnoruční příprava zmrzlinového poháru 

a poté se všichni s vervou pustily do 

malování obrázků technikou „handprint“ 

na téma Prázdniny a vodní svět.  

Pro všechny ostatní bylo připraveno 

posezení, sousedské povídání a nechybělo 

občerstvení. Počasí a všichni, kdo přišli, od 

nás dostávají první jedničku do nového 

školního roku.  

V pondělní ráno přejeme školákům, 

zejména novopečenému prvňáčkovi, 

optimistické vykročení pravou nohou  

a…vítejme zpátky v kolotoči zvaný „školní 

rok“! 
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70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V D. LAŽANECH

Sbor dobrovolných hasičů v Dolních 

Lažanech vznikl z iniciativy zakládajících 

členů na ustavující schůzi, která se konala 

20. 8. 1949. v hostinci U Hrdů. Nově 

založený sbor v roce 1951 z místního 

chudobince vybudoval hasičskou zbrojnici, 

kterou obec postupně vybavila hasičskou 

stříkačkou, hadicemi a nejnutnějším 

vybavením.  

 

V sobotu 7. září 2019 oslavili lažanští 

hasiči 70 let od svého založení. Sraz všech 

hasičů a pozvaných hostů byl u obecního 

úřadu, odkud za doprovodu hudby vyšel 

průvod přes náves k rybníku Zámeček. Zde 

proběhl slavnostní ceremoniál - předávání 

pamětních listů, čestných uznání a ocenění 

jednotlivým členům sboru. 

 

Po ukončení úvodní slavnosti pokračovaly 

oslavy připraveným programem. Jednak 

proběhala ukázka, vyproštění zraněných 

osob z auta, kterou připravili dobrovolní 

hasiči z Moravských Budějovic, a dál byla 

k vidění soutěž v požárním útoku malých 

hasičů.  

 

Následovala soutěž v požárním útoku 

družstev mužů a žen. Ten začínal 

netradičně – vypitím půllitru piva. Bylo na 

co se dívat. Je vidět jak jsou hasiči sehraní, 
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připravení a svou práci učí své mladší 

nástupce. Za to jim patří velké poděkování. 

Slavnostní den si návštěvníci mohli zpestřit 

prohlídkou připravené výstavy fotografií, 

zachycující práci hasičů převážně 

objektivem Františka Hrušky.  

 

Akce se vydařila, i když počasí hasičům 

příliš nepřálo.  Tečku za sobotním 

odpolednem udělala večerní posvícenská 

zábava se skupinou ECHO.  
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LAŽANSKÉ POSVÍCENÍ  

Posvícení je oslava připomínající 

posvěcení kostela. Jde o slavnost, která je 

spojená s posvícenskými koláči, zábavou a 

průvody. Jeden z nejoblíbenějších svátků 

českých vesnic dnes trochu upadá, ale u 

nás, zejména díky hasičům, tradice 

pokračuje. A letos jim to v nových 

uniformách obzvlášť slušelo. 
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V LETOŠNÍM ROCE JSME MOHLI PŘIVÍTAT ČTYŘI NOVÉ OBČÁNKY LAŽAN. 

 

 

 

9. 2. 2019 se narodila mamince Janě Bílé  

a Jiřímu Lorencovi dcera AMÁLIE 

LORENCOVÁ.  

30. 5. 2019 spatřila světlo světa dcera 

Michaely roz. Mácové a Davida Bednáře 

ELEN BEDNÁŘOVÁ.  

 

Jako druhý syn Soni roz. Durdové a Petra 

Foumy přišel na svět 26. 7. 2019 ŠTĚPÁN 

FOUMA.  

6. 9. 2019 se narodil MATYÁŠ BÍLÝ syn 

Michaely Černé a Pavla Bílého. 

Srdečně blahopřejeme k narození děťátka 

a přejeme děťátku i rodičům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

NAROZENINOVÉ OKÉNKO 

O PRÁZDNINÁCH OSLAVILI SVÁ 

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA 

PÁNOVÉ  

 VLASTIMIL KROTKÝ a 

 JIŘÍ PETRŮ 

  SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME 

  A PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ 
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Organizátoři se těší na vaši účast!  

Čas a místo konání jednotlivých akcí může 

být ještě pozměněno nebo bude upřesněno. 

 

DATUM 

 

NÁZEV AKCE 

 

MÍSTO KONÁNÍ 

12. 10. 2019  

v 900 hodin 

 

DALEŠICKÁ PŘEHRADA 

u přehrady 

individuální doprava 

19. 10. 2019 

v 1330 hodin 

 

DRAKIÁDA A DÝŇOBRANÍ 

 

sraz před OÚ  

16. 11. 2019 

od 1800 hodin 

 

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ DRUŽSTEV 

 

přísálí OÚ 

19. 11. 2019 

v 1700 hodin 

 

VÁNOČNÍ VÝZDOBA OBCE 

 

přísálí OÚ 

27. 11. 2019 

v 1700 hodin 

 

VÝROBA VÁNOČNÍ DEKORACE 

 

sál OÚ 

1. 12. 2019 

v 1700 hodin 

 

ROZSVĚCOVÁNÍ STROMEČKU 

 

dolnolažanská náves 

8. 12. 2019 

od 1330 hodin 

 

MIKULÁŠSKÉ DÁRKOBRANÍ 

 

budova OÚ 

23. 12. 2019 

V 1000 hod 

 

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ S DĚTMI 

 

zimní stadion MB 

23. 12. 2019 

v 1900 hodin 

 

PRŮVOD OVCÍ 

 

od Obecního úřadu 

27. 12. 2019 

V 2015 hod 

 

NOČNÍ HOKEJ 

 

zimní stadion MB 

31. 12. 2019 

V 2350 hodin 

 

ŠŤASTNÝ A VESELÝ ROK 2020 

 

dolnolažanská náves 

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 

NA MĚSÍC ŘÍJEN - PROSINEC 2019 

 

Co se to tam chystá?  

Musíme se na to jít podívat! 
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Pro všechny zájemce, ale zejména pro děti 

jsme v letošním roce připravili kroužky, 

které začnou od měsíce října. Kroužek 

s prozatím pracovním názvem „Lažanské 

šikulky“ může navštívit každý, koho baví 

rukodělné práce. Budeme vyrábět 

z tradičních i netradičních materiálů, 

různými technikami, s ohledem na sezonu, 

zvyklosti a k různým příležitostem.  

90 minutové schůzky budou vždy první 

pátek v měsíci.  

Pro všechny sportovně naladěné nabízíme 

k dispozici každé pondělí pingpongový 

stůl. S sebou si vezměte vlastní pálky  

a sportovní obuv. 

 

 

 

 

V naší vesnici proběhl 

letos 1. ročník soutěže 

o nejhezčí květinovou 

výzdobu oken  

a předzahrádek. Do soutěže byly zařazeny 

fotografie všech oken, balkonů  

a předzahrádek s květinovou výzdobou 

pořízené zastupiteli obce. 

 Vyhodnocení soutěže proběhlo 16. září 

2019. Hodnotitelská komise ve složení Ing. 

Václava Trojanová, Ing. Trojan, Marie 

Petrů a Jana Papoušková posuzovala 

bujnost a stav květinové výzdoby, 

vkusnost, působivost v prostředí, 

originalitu, a v neposlední řadě také 

ovlivnění vzhledu celého domu. 

Rozhodování nebylo vůbec jednoduché.  

V letošním roce určila komise pořadí 

výherců od 1. do 3. místa takto: 

1. místo: dům č. 60 - rodina Papouškova,  

 

2. místo: dům č. 32 – rodina Pavlonova 

 

 

1. setkání 

4. 10. 2019 

 

„Lažanské šikulky“ 

 

přísálí OÚ od 18:00 

J. Papoušková 

D. Durdová 

1. setkání 

14. 10. 2019 
 PING- PONG 

 

přísálí OÚ od 18:00 

J. Řeřucha 

P. Ondrák 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNO A PŘEDZAHRÁDKU 
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3. místo: dům č. 11 – rodina Nečasova 

 

Na návrh hodnotitelské komise byla také 

udělena cena starostky za svépomocné a 

vkusné osázení veřejného záhonu v ulici 

směrem na Horní Lažany. Ke společnému 

posezení u kávy srdečně zvu paní 

Valenovou, paní Malou, paní 

Štěpaníkovou, paní Dvořákovou a paní 

Hrdou. 

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo dne 

23. září 2019 v přísálí OÚ Dolní Lažany. 

Výherci obdrželi poukazy na odběr 

zahradnického zboží.  

Děkujeme všem občanům, kteří pečují 

o květinovou výzdobu oken svých domů  

a podílí se tak na vytváření příjemného 

vzhledu obce. 

 Dále děkujeme také sponzorům za 

podporu této soutěže. 

 

 

TRVALÉ BYDLIŠTĚ – VENKOV  

Agrární komora ČR za finanční podpory 

Ministerstva zemědělství ČR zpracovala 

televizní cyklus 12 dvacetiminutových 

pořadů. Cyklus se bude vysílat pod názvem 

„Trvalé bydliště – venkov“. 

V červenci, po tři dny, probíhalo natáčení 

TV seriálu také na kozí farmě rodiny 

Dobrovolných v Ratibořicích. Rovněž se 

natáčelo na dalších 15 místech, kde se 

tvůrci věnují konkrétním lidem, kteří 

vyrábějí zemědělské produkty a zároveň 

pečují o krajinu a dědictví našich předků.  

 

Seriálem chtějí tvůrci přispět také 

k omezení vylidňování venkova a zejména 

odchodu mladých kvalifikovaných sil. Na 

UPOUTÁVKA NA POŘAD ČT 
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zvolených příkladech lidí žijících  

a pracujících na rodinných farmách, ale i 

ve velkých zemědělských podnicích chtějí 

ukázat, že cesta zpět na venkov už není 

posledním útočištěm někoho, kdo nemá 

dostatečné vzdělání, ale naopak, že je to 

nový směr pro mladé vzdělané lidi, kteří 

mají možnost postavit se na vlastní nohy a 

prosadit se v mnoha atraktivních oborech. 

S Českou televizí je zajištěna realizace 

vysílání na programu ČT 2 v následujících 

termínech: Premiéra bude v pátek v čase 

17:55 hod, 1. repríza bude v pondělí v čase 

19:25 hod. a 2. repríza ve středu v čase 

14:25 hod. První díl byl odvysílán již  

6. září a díl Kozí farma – Dobrovolní, 

Ratibořice se bude vysílat jako  

6. pokračování cyklu, tj. 11. října 2019. 

Průvodcem celého cyklu je Otakar 

Brousek. 

(zdroj: měsíčník Agrární komory ČR z 22. 8. 2019) 

 

S přicházejícím podzimem se knihovna 

předzásobila novými knižními tituly na 

prodlužující se večery. Přijďte si vybrat. 

Knihovna i knihovníci se na Vás těší! 

 

 

 

Půjčovní doba: 1700 – 1800 hodin. 

 30. září 2019 

 21. října 2019 

 11. listopadu 2019 

 2. prosince 2019 

 16. prosince 2019 

 

 

 

Dolnolažanský zpravodaj je čtvrtletník vydávaný obcí Dolní Lažany a určený pro komunikaci 

obecního úřadu s občany.  

Termíny vydání a uzávěrky 

Výtisk  Číslo Uzávěrka podkladů do: Distribuce do: 

leden 6/19 31. 12. 2019 15. 1. 2020 

duben 1/20 31. 3. 2020 15. 4. 2020 

červenec 2/20 30. 6.2020 15. 7. 2020 

říjen 3/20 30. 9. 2020 15. 10. 2020 

leden 4/20 31. 12. 2020 15. 1. 2021 

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ 

O DOLNOLAŽANSKÉM ZPRAVODAJI 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIMNÍ ČAS 

V neděli 28. 10. si přispíme.  

Čas se posune o hodinu zpět 

ze 3:00 na 2:00. 

POZVÁNKA 

na 

7. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 

4. listopadu 2019 v 18:30 hodin. 

mailto:obec.dolnilazany@email.cz
mailto:obec.dolnilazany@email.cz
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POZVÁNÍ NA NÁVŠTĚVU 

PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNY DALEŠICE 

 

v sobotu 12. 10. 2019 od 9:00 do 11:00 hodin 

zveme všechny zájemce k dalešické přehradě 

 

Program a doprovod skupiny bude zajišťovat zkušená průvodkyně. Vzhledem k nezbytným 

režimovým opatřením je nutné dodržovat všechna pravidla uvedená v pozvánce. Vstup do 

elektrárny bude povolen pouze osobám, které se před vstupem do elektrárny prokáží platným 

dokladem totožnosti uvedeným v seznamu návštěvníků. Exkurze není určena dětem do 12 let. 

 

V případě vašeho zájmu můžeme zajistit oběd v restauraci dalešického pivovaru. 

 

Doprava na místo exkurze – individuální. 

Exkurze není zpoplatněna. 


