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Na návsi se začíná stavět

Uprostřed návsi, na místě
bývalého domu č. p. 18, začínají
přípravné práce ke stavbě
společenského přístřešku. 

 

Fotografie Františka
Hrušky vůbec
nenapovídá, že právě
začíná  jarní
rovnodennost.
Okamžik, kdy Slunce    
vstupuje do znamení
Berana tento rok
vyšel na 20. březen v
10:38. Pro zajímavost:
víte, že na 20. březen
také připadá Světový
den vrabců? 
A nezapomněli jste
popřát Světlankám?

 
str. 6
Sčítání startuje o víkendu

 

Váš majetek už statistiky nezajímá.
Letos je tak například zajímá
dojížďka do zaměstnání a do škol
nebo faktického bydliště.

 

1 /2021

březen

První jarní den

JARNÍ OBEC ROZZÁŘÍ 
BARVY KVĚTŮ 



Milí spoluobčané,
 
  Pro většinu z nás je jaro
nejkrásnějším obdobím v roce.
Příroda se probouzí a koho by
nepotěšil pohled na rozkvetlé
sněženky, krokusy, narcisy nebo
tulipány. Příchod jara je spojen
také s křesťanskými svátky –
Velikonocemi. Jaro znamená
naději – a to je to, co teď
potřebujeme nejvíc.
  Letošní jaro je jiné než ta
předchozí a dokonce i trochu jiné
než loni. Nyní je situace náročnější
než před rokem. Testujeme se,
jsme více či méně zodpovědní.
Většina z nás čeká na očkování s
vírou v návrat do normálního
života. Ale všichni jsme už z toho
hodně unavení. 
   Život však přináší i mnoho
dobrého – važme si proto
každého pozitivního zážitku,
vzájemně se respektujme, buďme
k sobě zodpovědní, používejme
zdravý selský rozum a dělejme si
navzájem každý den aspoň malou
radost. "Proti trampotám života dal
Bůh člověku tři věci - naději, spánek
a smích": to jsou slova německého
filozofa Immanuela Kanta a mně
se zdají v téhle době víc než
příznačná. 
  Prosím, vydržme to. Jaro přináší
naději na zlepšení a přeji nám
všem, ať si ve zdraví užijeme klidné
a spokojené velikonoční svátky. 

        Dana Durdová

A jak dobu covidovou vnímají sami
zastupitelé a zaměstnanci?  O tom,
co uplynulý rok přinesl dobrého,
zlého, nového - zkrátka, jak to vidí
zástupci obce se dozvíte v tomto
sloupku.
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úvodní 
slovo

Jana Papoušková
Já nejsem typ člověka, který vyhledává společnost,
divadla, nákupy, cestování nebo jiné radovánky, takže by
se dalo říct, že můžu být spokojená. Samozřejmě, že mi
je líto těch, co své služby nemohou nabízet a poskytovat.
Rozumím těm, kterým služby všeho druhu chybí a lituji
děti, které půl dne prosedí při distanční výuce,
odpoledne při úkolech a jejich odpolední vyžití je
limitované. Přesto se i já cítím omezená a něčím svázaná.
Tahle doba mi dává pocit vnitřní nesvobody. Kam můžu
jít? Máme všichni respirátory? Nebude vadit ochrance v
Bille, že Kačka nemá vlastní vozík? Nenakazím naše?
Chybí mi ta volnost nepřemýšlet nad všemi omezeními. 

Dana Durdová
Každá doba bere a dává, i když každému jinak. Mně vzala
shon a dalo 5 kilo. Ale to byla jen úsměvná nadsázka,
protože po tak dlouhém čase mi snad chybí i ten shon.
Stejně jako mnohé z vás, mě učinila zdatnější v IT a
důkazem je i nový „kabátek“ zpravodaje. Jsem zvyklá  vidět
ve všem to lepší a věřit v dobré, takže – těším se na
sluníčko, na milé lidi, na kafe v cukrárně, na běžné
obyčejnosti s těmi, které mám nejraději. 

Pavel Roupec 
Předešlý rok nás všechny omezil ve smyslu nakupování, a
cestování. Na druhou stranu nám ušetřil mnohdy úplně
zbytečné výdaje. My jsme se teď pustili do rekonstrukce
domku po babičce, takže se nám ty úspory budou hodit.
Kdo chce, tak si na každé době najde i něco pozitivního. 

Michaela a Pavel "Černobílí"
Nám jednoznačně chybí škola. Ten kolotoč domácího
vyučování se točí na náš vkus už dlouho. S dětmi
nemůžeme nikam na výlet, nejsou žádné sportovní
kroužky, takže dny jsou pro ně hodně jednotvárné. A
mně násobně  přibylo vaření, pečení a nekonečné
uklízení.   

Karel Linha
Uplynul rok, kdy se nemůžeme volně setkávat s širší
rodinnou, ale častěji si užíváme té primární, což je dobře.  
Nejvíc se mi posledních dvanáct měsíců pojí se
zdravotnictvím. Denně mám před očima únavu sester,
bolest pacientů a vyčerpání lékařů. Neberte to jako
ohrané klišé, ale za jejich obětavost všem nekonečný dík.



   Tentokrát vystřídala pražskou firmu Eurovia a.s.
regionální firma Romana Pléhy z Martínkova.
Navržený chodník v délce 70 m má, stejně jako
chodníky dohotovené, povrch z betonové zámkové
dlažby. I zde je stavba chodníku řešena v souladu s
požadavky na bezpečnost  pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace. Za dílo jsme z
obecního rozpočtu zaplatili 272 361,32 Kč.
Modernizace prostoru nejen zvýšila bezpečnost
chodců, ale zároveň této části obce dodala novou
tvář.
   Úředník stavebního odboru MěÚ MB provedl
závěrečnou kontrolní prohlídku dne 27. listopadu
2020 a neshledal žádné vady bránící bezpečnému
užívání stavby. Stavba byla provedena bez vad a
nedodělků a příslušný odbor vydal kolaudační
souhlas, který je dokladem o povoleném účelu
užívání stavby "III/36068 Dolní Lažany - průtah,
chodníky a zpevněné plochy" a chodník pro pěší
včetně úpravy autobusové zastávky.
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Ohlédnutí za rokem 2020:
investiční akce v koronavirovém roce.

     Výstavba chodníků podél silnice na
Popovice navázala na původní projekt 

      Rekonstrukcí prošla i příjezdová
cesta na náves
V loňském roce jsme využili dotační program
„Obnova venkova Vysočiny 2020“, který každoročně
vyhlašuje Fond Vysočiny KV na realizaci projektu s
názvem „Úprava veřejného prostranství". Na obecní
rozpočet  byla připsána částka 127 tisíc Kč, kterou
jsme využili při realizaci díla. V rámci úprav byla
vytvořena příjemná příjezdová cesta na náves obce.
Asfaltový povrch stávající komunikace byl zarovnán
po okraji, doložen přídlažbou a novými žlabovkami
s napojením do dešťové kanalizace. Vzniklý pás
kolem zídky jsme osázeli  keři a rostlinami, pro
snadnější údržbu jsme záhon zakamínkovali. 

      Největších změn se dočkalo okolí
rybníku Zámeček a jeho přítok
   Jedná se o vegetační úpravy v okolí rybníku
spočívající především v odstranění invazivních druhů
rostlin a v krajinných úpravách terénu. Rybník
Zámeček se už před časem stal místem rodinných
procházek a upravené okolí dává tomuto území
obrovský potenciál. Cílem úprav je zkvalitnit celkově
prostředí kolem rybníka a rozšířit možnosti aktivního
trávení volného času. Sami jste si mohli všimnout, že
údolí přítoku dostalo název U Žabáka a Pavel
Ondrák přemostil vodoteč vyrobenou lávkou, přidal
lavičku s květníky. Stejné lavičky osvěžili i nově
upravenou cestu směrem k lesu. Dnes se dá značná
část přítoku pohodlně obejít přes lávku nad
Řeřuchovou zmolou z obou stran.

    Na volné ploše návsi jsme vykáceli staré ovocné
stromy, vzniklý ostrůvek ukončily obrubníky a do nově
navožené hlíny jsme zaseli trávu. Cvičící prvky jsme
přemístili k rybníku Zámeček.  Konečnou úpravu
bychom nechali na dobu, kdy bude dokončena
výstavba přístřešku a podle návrhu architekta by se
mohl záhon propojit s pozemkem před novou
stavbou. 
    Zhotovitelem díla byla opět firma Romana Pléhy a
zakázku dokončila s celkovými náklady 270 113 Kč. 



 
PRVNÍ JARNÍ
PROCHÁZKA,

nás osvěží.
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Lažany nám začínají pomalu kvést, veřejné prostranství nám krášlí velikonoční
výzdoba a první cibuloviny v ozdobných květináčích. O to víc zůstává rozum stát
nad tím, že přibývá nepořádek kolem sběrných nádob.
.
   Někteří občané začali ukládat
odpad mimo určené nádoby.
Kromě různého vybavení
domácností, které dosloužilo
nebo  stavebních materiálů se u
barevných nádob z času na čas
objeví  i  velké kartonové   obaly.     
V dnešní „balíkové době“ je
zvýšený počet kartonových krabic
pochopitelný, ale možná si
neuvědomují, že svým počínáním
zakládají černou skládku, kterou
za vás musí někdo zlikvidovat.
Někdo namítne, že za svoz
odpadů řádně platí ročně 600 Kč
a je na straně obce se postarat.
Na druhou stranu, obec nyní na
každého obyvatele doplácí 650 Kč

 

Jaké si to uděláme, takové to máme? 

za rok, ale určitě bychom našli i
jiný způsob využití těchto peněz. 
   Podobně nás trápí i čísi přístup
k ukládání biologického odpadu
do velkoobjemových kontejnerů.
Nejsou určeny pro pařezy ani
jiný nevhodný odpad.  Přesto
Jsme  přesvědčení,   že  převážná 

většina z vás přistupuje k
ukládání odpadů odpovědně. To,
jak obec vypadá, záleží hlavně na
jejich obyvatelích, protože ani
sebelepší úklidová četa si
nemůže poradit s lidskou
lhostejností. 

Sádrokarton nám
svozová firma 
 nevyveze. :-(

Tímto práce na dalších úpravách zdaleka nekončí a věříme, že se stejně
jako loni najdou dobrovolníci, kteří ochotně přiloží ruku k dílu. 
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 A také bychom 
chtěli mít kolem
 sebe pořádek. 

:-)



Na návsi začínají přípravné práce ke stavbě
společenského přístřešku. 

 

   Od roku 2018 hledáme řešení, jak nejefektivněji
pojmout revitalizace brownfieldu uprostřed návsi.
Abychom dostáli požadavkům původního dotačního
projektu, musí být vytvořené místo občanské
vybavenosti. Po dlouhých úvahách, několika zvratech
a na základě výsledků ankety jsme nakonec zvolili
výstavbu společenského přístřešku. Otevřená stavba
má být využívána pro nepravidelné venkovní akce,
sloužit může i maminkám s dětmi. Do budoucna
plánujeme vybudovat v blízkosti pergoly dětské
hřiště. 
    Autorem projektové dokumentace se stal architekt
Vlastimil Novotný. „Pohledově i konstrukčně se bude
jednat o jednoduchou stavbu, která svým umístěním ani
výrazem neruší stávající charakter zástavby".  

S příchodem jarních měsíců se obec po
zimní přestávce pustí do plánované
investiční akce. V nadcházejících měsících
zažije dolnolažanská náves stavební ruch.
Začátkem dubna tady totiž odstartují
přípravné práce k výstavbě nového
společenského přístřešku.

   Stavba nového jednopodlažního, přízemního
částečně otevřeného objektu s napojením na
technickou infrastrukturu bude obsahovat přístřešek
pro posezení, sklad a úklidovou komoru, WC (muži,
ženy, invalidé). Objekt obdélníkového  tvaru  o 
 rozměrech 6 m x 19,10 m s výškou hřebene střechy
5 m a zastavěnou plochou přístřešku 114,60 m2 by
měl být obci předán do užívání v druhé polovině
července letošního roku.  
Za zhotovitele díla vybrala komise třebíčskou firmu
VESAS s. r. o., která se zúčastnila výběrového řízení.
Podala nejnižší nabídkovou cenu, tj. 2 419 999, 08 Kč
a nejdelší záruku na stavbu (120 měsíců) ze všech 
 přijatých nabídek. Stavebního dozoru se ujal autor
projektu V. Novotný.

   Po několika letech si i Krajská správa a
údržba silnic všimla suchých stromů
podél silnice do Moravských Budějovic.
Ze suchých   stromů  se  odlamují větve a
mohou ohrozit i účastníky provozu.
Odbor  životního     prostředí  při  MěÚ  v
Moravských Budějovicích proto vyhověl
jejich žádosti ke kácení dřevin. Celkem se
bude jednat o deset ovocných stromů,
které zaměstnanci SÚS odstraní. 
   Okolí obce přijde o kousek zeleně, i
když tyhle soušky, se do zeleného
oblékali jen sporadicky. Přáli bychom si,
aby letos konečně vyšel záměr vysázet
alej stromů kolem přítoku do rybníku. V
téhle době nám totiž nestačí pouze
stromky, rýče a elán. Nejvíc potřebujeme,
aby se celý svět uzdravil a vše bylo jako
dřív. 
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SÚS vykácí suché stromy kolem silnice 
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Zastupitelé učinili další krok k budoucí stavbě
splaškové kanalizace v obci

Po deseti letech nás čeká sčítání lidu, domů a bytů
Největší statistické šetření probíhá na našem území v
pravidelných desetiletých intervalech již od roku 1869.
Koncem března nastane další opakování této významné
události.
   Sčítání lidu, které proběhne v režii
Českého statistického ústavu, začne
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 a
poprvé se budeme moci sečíst
jednoduše online prostřednictvím
internetu. Elektronický sčítací
formulář bude zpřístupněn na
stránce www.scitani.cz nebo v
mobilní aplikaci. 
   Kdo se do 9. dubna nesečte přes
internet, bude muset vyplnit listinný
sčítací formulář. Sečíst se musí každý
občan a cizinec, který má v České
republice trvalý nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů.

   Ten, kdo se z jakéhokoli důvodu
nebude moci sečíst online, vyplní
v druhé fázi klasický listinný
formulář, a to od 17. dubna do
11. května. Za přísných
hygienických opatřeních ho
občan získá od sčítacích
komisařů spolu s odpovědní
obálkou. Vyplněné formuláře
bude možné zdarma vhodit do
kterékoli poštovní schránky,
poslat na PO BOX České pošty
nebo odevzdat na kontaktním
místě sčítání. Veškeré informace
o Sčítání  2021  jsou dostupné na  stránkách www.scitani.cz. 

Obec Dolní Lažany uzavřela smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování
projektové dokumentace, s inženýrem Prušou z Třebíče. Oficiálně nese projekt
název „Projektová dokumentace: Splašková kanalizace v obci Dolní Lažany“.
Lažanští zastupitelé tak rozhodli na svém prosincovém zasedání.
Dešťová kanalizace ze 60. let je už ve
špatném stavu a nezbytnost
rekonstrukce také vyplývá z toho, že
nejsme schopni stávající dešťovou
kanalizaci legalizovat. Jsme si vědomi,
že pro obec půjde o strategickou
stavbu, jejíž cena je odhadována na
33 milionů korun. Finance lze v určité
výši získat z dotačních programů, i
přesto bude financování celé akce
velmi náročné. 
    My jsme ale na úplném počátku a
začínáme přípravou projektové
dokumentace. Nabídková cena díla,
kterou zastupitelé schválili,  je 344
850 korun. Zareagovali jsme na
vypsanou dotační Výzvu č. 3/2020
národního    programu     SFŽP ČR,  

týkající se podpory projektové
dokumentace (90 % uznatelných
nákladů). Úkony s podáním
žádosti o poskytnutí finančních
prostředků ze Státního fondu
životního prostředí ČR byla
zmocněna firma REASON s. r. o.
z Náměště nad Oslavou. Za
uznatelný výdaj se považují i
služby   projektové   kanceláře,  

cena obou objednaných služeb
je celkem 435 600 korun. Na
posledním zasedání schválili
zastupitelé zaslanou smlouvu o
poskytnutí podpory Státním
fondem ŽP ve výši 392 040 Kč.
Termín ukončení celého díla
včetně stavebního povolení a
závěrečné administrace projektu
je 31. 1. 2022. 

Foto archiv K. Linha: Budování kanalizace v roce 1964 
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   Občané dnes více než kdy
jindy řeší situace, jak
zvládnout péči o svého
blízkého člověka v
domácím prostředí. Obec
Dolní Lažany v letošním
roce podpořila Oblastní
charitu Třebíč, která nabízí
své sociální a zdravotní
služby i každému z Dolních
Lažan a okolí.

 

Podrobné informace o
všech službách i

kontakty najdete na
stránkách

www.trebic.charita.cz
 

Můžete také volat na
číslo 730 171 635.

 
 Rádi Vám poradí.

 
 

   Pro rodiny s dětmi provozují
azylový dům pro rodiny s dětmi
a ženy. V nízkoprahových
klubech poskytují podporu a
radu, jak může dospívající
mládež smysluplně trávit volný
čas. Můžete také využít
podpory rodinné poradny Ruth,
nebo sociální službu pro rodiny
Klubíčko.
    Charita pomáhá i lidem s
nevyléčitelným onemocněním
žít doma. Služba je poskytována
24 hodin 7 dní v týdnu a je
zajištěna týmem lékařů,
zdravotních sester,
pečovatelek, psychologa i
specialistů na spirituální
podporu. Domácí hospic sv.
Zdislavy je tu pro všechny
věkové  kategorie, děti,  dospělé

       Oblastní charita vám pomůže
s péčí o seniory, odvozy k lékaři,
pochůzkami, nákupy, péči o
domácnost i s péčí o jejich
osobu. Nemusíte na to být sami.
Nabízí profesionální pomoc
pečovatelek, zdravotních sester i
osobních asistentek. Pro
osamělé seniory mají denní
stacionáře, kde mohou
smysluplně a bezpečně trávit
volný čas.
  Lidem se zdravotním
postižením pomáhá s nákupy,
pochůzkami, péčí o sebe i
domácnost. Také nabízí denní
stacionáře, kde v příjemném
bezbariérovém prostředí mohou
rozvíjet své schopnosti a
dovednosti. Zajišťuje komplexní
péči také dětem se speciálními
potřebami ve službě raná péče.

Na péči o své rodinné příslušníky nejste sami

i seniory. 
    Lidé, kteří se dostanou do
těžké životní situace, mohou
využít azylový dům pro muže,
záchranou charitní síť,
doléčovací centrum a další
služby pomoci.
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 Zpětná vazba o
spokojenosti občanů

Dolních Lažan se službami
Oblastní charity Třebíč. 

 
 
 
 
 
 

V obci vzrůstá počet lidí, kteří
využívají služby pro seniory a

sociálně zdravotní služby
Domácí hospic sv. Zdislavy

nebo Domácí zdravotní péče a
Osobní asistence. 
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Stavba společenského přístřešku a mé hlasování proti, zamyšlení nad
jeho realizací 

    Pro stavbu společenského přístřešku byla vybrána
firma Vesas z Třebíče. Jedná se o středně velkou
firmu, která působí v našem okrese již třicet let. Má
velké zkušenosti, a realizovala již mnoho staveb.
    Firma Vesas byla vybrána, protože splnila zadané
parametry výběrového řízení, a podala nejlevnější
nabídku. Výhodou pro obec je také stanovení
nejdelší záruční doby na případné reklamace na dílo
v délce deseti let. Na svém jednání zastupitelstvo
potvrdilo většinou hlasů firmu Vesas. 
    Já osobně jsem nehlasoval proti této vítězné firmě
jako celku. Navrhoval jsem ale další konkrétní body,
které by měly být do smlouvy zaneseny a tyto body
ve smlouvě zaneseny nebyly.
    Navrhoval jsem mimo jiné, aby vítězná firma, která
nám nabízí tuto desetiletou záruku na dílo, také
ručila po celou dobu této záruky poměrnou částkou
na případné opravy, která by se postupně
umořovala. Případné opravy by pak obec nemusela
hradit z našeho obecního rozpočtu, ale opravy by
byly hrazeny z této zádržné částky. Někteří členové
zastupitelstva byli proti tomuto návrhu, někteří se
zdrželi hlasování, také majitel vítězné firmy byl proti.
Poukazoval jsem také na některé zkušenosti z
minulosti naší obce – např. při opravě a přestavbě
OÚ, nebo také při poslední akci s průtahem silnice a
budováním chodníků, kde jsme následné opravy
hradili z našeho obecního rozpočtu.
   Stavbou společenského přístřešku se vyplní
mezera mezi domy Linhových a pana Papouška.
Určitě bude vypadat dobře, a budeme doufat, že
výsledná cena nebude vyšší než vysoutěžená cena
díla. 
Ještě jsme zde udělali několik změn oproti
předloženému projektu, které cenu tohoto díla
snižují, a měly by být brány jako „méněpráce.“
Také bych Vás rád seznámil s některými
nedořešenými body k jednání: V projektu před tímto
přístřeškem má být vydlážděn prostor o šířce
jedenácti metrů směrem na náves. Samotná stavba
bude široká jen 6 metrů, a tak se mi zamlouval návrh
pana Karla Linhy, aby se vydláždilo méně plochy,
třeba  jen  4. metrový  dlážděný  prostor, a  zbytek by 
 

byl osetý trávou tak, abychom neměli na návsi jen
betonovou plochu. Na zbývající část tohoto prostoru
bychom udělali společnými silami dřevěný parket,
takový, jaký jsme měli na taneční zábavě loni na
podzim zapůjčený z obce Lesůňky. 
    Také původní zídku, která má být postavena jak u
domu pana Papouška, tak i na protilehlé straně,
bych navrhoval vyzdít nižší a udělat na ní dřevěná
sedátka po celé délce. Na nich by se mohlo sedět jak
u parketu, tak i rodiče s dětmi u dětského hřiště,
které by zde někdy v budoucnu mohlo stát. Ušetřili
bychom na případných lavičkách podél zámkové
dlažby. Vzadu za touto zdí bychom udělali ocelové
sloupky, na kterých by byl dřevěný plot, který by
mohl zároveň sloužit jako opěrátko pro sedící lidi.
Myslím si, že by to bylo hezké, a hlavně účelné
(podobná sedátka jsou např. u Billy v Mor.
Budějovicích). Prostor by byl vyzděný, postavený z
gabionových prvků, nebo by mohl být použit i jiný
trvanlivý materiál, aby se zabránilo rozpadání této
zídky.
    K dalšímu zamyšlení se nabízí otázka umístění
kontejnerů na svoz KO. V současné době stojí na
návsi u zahrady pana Z.Pokorného. Nabízí se
začlenění do prostoru k Linhově zdi, kde by byly
ukryté, dostupné a zakryté dřevěnou zástěnou. Z
mého pohledu by toto místo bylo nejlepší, aby
kontejnery nehyzdily okolí návsi. 
Jejich umístění je i otázkou pro vás, pro obyvatele
naší obce.
    Tyto návrhy jsou společně s některými návrhy na
stavbu budoucího přístřešku teprve v jednání. Mně
ale trošku mrzí, že v současné covidové době schůze
stále probíhají, ale vy se nemůžete účastnit. Věříme
však, že Vás dění v obci pořád zajímá. Stojí za
zvážení, zda bychom schůze neměli vysílat o-line, v
přímém přenosu, tak, aby v případě zájmu jste mohli
jednání sledovat a také byste se k jednotlivým
bodům jednáním mohli kdykoli vyjádřit.
                                                         
                                                                   Pavel Ondrák

okénko místostarosty
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Co jsme loni stihli společně prožít

V novém roce 2020 jsme  společně vystoupali na
Mařenku.

Noc jsme proplesali se skupinou Kalíšci.

Ani děti nepřišly zkrátka a společně s šaškem
Brumbácem a Bumbácem prosoutěžily a protančily
sobotní odpoledne.

2. ročník soutěže o pohár místostarosty měl své vítěze.

Stihli jsme si zazpívat při cimbále nad skleničkou vína.

Nechyběl tradiční Mácův memoriál, na kterém
poháry opět předala patronka turnaje B. Mácová.
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O svoje starosti a radosti se s námi podělila Bílá paní
jaroměřická.

K nevšedním zážitkům patřila cesta  výletní lodí  po
dalešické přehradě.

Nechyběl Pospíšilův memoriál, vozatajský turnaj, kdy
jsme opět  obdivovali krásu koní a um kočích. 

Srandamač hasičských družstev vyplnil sobotní
posvícenské dopoledne.

"To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle ..." Počasí na
jedničku a nálada výborná. 

    Není to úplný výčet toho, co jsme vám loni, v roce plném omezení,  mohli nabídnout. Vzpomeňte
na zabíjačkové hody, kurz studené kuchyně nebo cyklovýlet na Sádek. S dětmi jsme vyráběli lapače
snů, masopustní masky a pekli křehutiny nebo vítali jaro výrobou květináčů, kterými děti obdarovali
maminky. Na spoustu plánovaných akcí vůbec, i přes několik pokusů, nedošlo. 
    Nyní bychom se rádi soustředili na nové příležitosti, jak pro vás připravit kulturní nebo sportovní
akce, na kterých se budeme moci bez obav sejít. Takže - těšíme se na společná setkání, třeba pod
novým společenským přístřeškem nebo na sousedském pokecu u rybníku. (dd)
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V minulých letech se naše obec přihlásila ke klimatické kampani Hodina Země.
Připojíme se i letos, v sobotu 27. března 2021 od 20.30 do 21.30 hodin, kdy v uvedené
hodině vypneme veřejné osvětlení. Přidat se může i každý z vás .
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ČISTÁ VYSOČINA
V SOBOTU
17. 4. 2021 OD 13:30

ROZČILUJÍ VÁS ODPADKY U SILNICE?
CHCETE MÍT FEŠNÝ VÝHLED PŘI
PROCHÁZKÁCH PO OKOLÍ?
POJĎTE DĚTEM PŘÍKLADEM!

PŘIDEJTE SE K NÁM NA AKCI 
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PŮJČOVAT KNIHY JSME NEPŘESTALI 

individuální návštěvy po dohodě


