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Hasičský sport -
tentokrát nevážně

Dobrovolní hasiči zpestřili
sobotní posvícenské
dopoledne požárními
útoky v odlehčeném
pojetí. 

Škola základ života

3 /2021
září

VOLÍM, VOLÍŠ, VOLÍME!

str. 3
Společenský
přístřešek slouží

První akce na sebe
nenechaly dlouho čekat.
Že je zde příjemné
posezení mi tvrdí každý,
kdo si ho vyzkoušel.

O hlasy voličů se bude o druhém říjnovém víkendu
letos ucházet 22 stran, hnutí nebo volebních koalic.

Mužským týmům se
mladé ženy

vyrovnaly bravurně. 

 S větším či menším
napětím a nadšením
zasedli po prázdninách do
lavic všichni školáci od
prvňáčků po maturanty.
Jedni se už nemohli dočkat,
až se zase potkají se svými
spolužáky, jiní by možná
návrat ke klasickému
školnímu režimu ještě
odložili. S největším
očekáváním vstoupili do
dveří škol nejmladší žáčci,
ale také studenti prvních
ročníků středních škol.
Jinak to neměl ani pan
Karel Holý, který
zavzpomíná na svá školní
léta.

... pokračování na straně 6.



Vážení spoluobčané, 

     léto i prázdniny jsou za námi a
podzim začíná hrát všemi barvami.
Doufám, že jste si užili dovolenou a
načerpali hodně sil a energie do
příštích dnů. Koronavirus je tady s
námi bohužel pořád a vypadá to, že
se ho jen tak nezbavíme. Ale život jde
dál, chceme nejen pracovat či chodit
do školy, ale také se bavit. Věřím, že
vás potěšil letní kulturní kalendář
Dolních Lažan, a že také děti si v
rámci připravených akcí přišly na své.
Jsem ráda, že se podařilo dát do
užívání společenský příspěvek, který
ožil hned několikrát.  Po vzoru loňské
úspěšné posvícenské zábavy pod
"širákem" i letos dobrovolní hasiči
připravili venkovní zábavu pod
novým přístřeškem se stejným
úspěchem, i když počasí je napínalo
do poslední chvíle.
     Život nám ovšem nepřináší jen
radosti, ale i strasti. Několika obcemi
na pomezí Břeclavska a Hodonínska 
 se koncem června prohnala
extrémní bouře s krupobitím a
tornádem. Bezprostředně po
ničivém tornádu se zvedla velká vlna
solidarity a finanční podporu poskytli
i někteří z nás prostřednictvím
Sdružení místních samospráv ČR.
Moc si vážím každého příspěvku a
pomoci, kterou jste poskytli.  
     Dovolte mi nakonec popřát našim
dětem, aby měly nejen začátek
školního roku, ale celý rok plný
úsměvů, zdraví a hlavně spousty
nových poznatků. 
    I podzim má své kouzlo a přináší
symbolické zklidnění. Přeji všem, aby
to platilo i pro naše životy. Krásné
podzimní dny a hlavně zdraví.

        Dana Durdová

   Tentokrát jsem se vás zeptali, jak
vzpomínáte na svá školní léta a zda
je okořenila i nějaká "lumpárna".
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úvodní 
slovo

Milan Vojtěch
Nejvíc vzpomínám na školní léta prožitá tady v Dolních
Lažanech a na pana učitele Krouchala. Jelikož jsem byl
jediným páťákem, vzbuzoval jsem zřejmě u pana učitele 
 důvěru, a tak mě často místo učení posílal do místního
obchůdku pro cigarety a pivo. Taky si vzpomínám, že jsem
mu občas čistil mopeda, na kterém do školy dojížděl.
Pochopitelně mě tyhle činnosti bavili daleko víc než učení.
Všechno je pryč a dneska by se tohle už nemohlo nikomu
stát.

Marie Petrů
je to už 55 roků, kdy jsem začala chodit do "měšťanky" - tak
se tenkrát říkalo druhému stupni ZŠ. Bývalo i odpolední
vyučování. Jednou spolužák Kája, kterému se ve škole moc
nelíbilo, po dopoledním vyučování prohlásil: "Odpolední
fyzika nám odpadá!" Nikdo by si býval nepomyslel, že to není
pravda. Popadli jsme tašky a pelášili na autobus. Druhý den
nás třídní učitelka zpražila: "Jak to, že jste nepřišli na
odpolední vyučování? Žádná fyzika neodpadla. A počítejte s
dvojkami z chování!" Nakonec byl trest daleko mírnější.
Protože jsme utekli všichni, byli jsme jenom po škole. 

Marie Valenová
Škola - to je procházka růžovým sadem. Avšak projít jím a
moc se nepopíchat.  Známe to hlavně my starší. Proto přeji
všem školákům tu nejschůdnější cestičku a málo šrámů. I
když, šrámy se časem zahojí a zbývají jen ty hezčí vzpomínky.
Jak jdou léta, tak opravdu jen ty hezké, kterým se už jenom
směji a ráda vzpomínám.

Jan Bílý
byl jsem průměrným žákem, a to i ve zlobení, není se čím
"pochlubit". Ale měl jsem spolužáka - kvítko z čertovy
zahrádky, který měl na kontě lumpárnu za lumpárnou. Třídní
učitel mu od října vyhrožoval, že na školní výlet rozhodně
nepojede. Ale protože "tříďas" byl dobrák od kosti, na školní
výlet po hradech a zámcích jsme odjeli kompletní. Papuče a
naleštěná podlaha byla pro Láďu jedinečnou výzvou.
Nesmělé klouzání pomalu nabíralo na razanci a vygradovalo,
když skluzem podrazil nohy korpulentní spolužačky. Rána, až
se seismografy zachvěly. Reakce pana učitele na sebe
nenechala čekat a Láďu nechal vyvést na nádvoří. Dál  jsme
postupovali po prohlídkové trase. Třídní chtěl zkontrolovat
spolužáka pohledem z okna, zda čeká podle instrukcí na
nádvoří zámku.  Tentokrát ho div neranila mrtvice. Láďa, po
vzoru lovců perlorodek, se nořil do kašny a vybíral ze dna
mince.  Po zbytek výletu třídní mumlal: "Já věděl, že ho
nemám brát, já to věděl ..."

anketa



SLYŠTE, SLYŠTE! ALTÁN JE V PROVOZU.
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   V sobotu14. července byla slavnostně rozstříhaná páska a oficiálně zahájen
provoz společenského přístřešku. Tento formální název stavba nese, ale mnozí
z vás jí jednoduše říkají Altán na návsi.

    Poprvé o stavbě multifunkční budovy s byty,
která měla vyrůst namísto domu č. 18, uvažovalo
předešlé zastupitelstvo už v roce 2016. Záměr
jsme nedokázali zrealizovat, zejména z důvodu
finanční náročnosti. V obecní anketě z počátku
roku 2019 jste se, vy občané, většinově rozhodli
pro stavbu menšího rozsahu a v tomto záměru
nás podpořilo i MMR tím, že obci prodloužilo
termín pro ukončení díla v návaznosti na
původní dotační projekt. Zastupitelstvo se proto
v roce 2020 pustilo do přípravných prací.

    Autorem architektonického řešení je architekt
Vlastimil Novotný. „Snažil jsem se o to, aby stavba
co nejvíc odpovídala charakteru návsi.“ Napínavou
část celého příběhu nového altánu netvořila
samotná stavba, ale už před tím výběrové řízení
na zhotovitele celé stavby. V konkurenci 5
společností zvítězila stavební firma Vesas, s r.o. z
Třebíče. Ta poprvé kopla do země na začátku
dubna letošního roku a v polovině července dílo
předala. Přístřešek vyšel na 2,8 milionů Kč.

Altán bude plnit potřeby vesnice pro letní
společenské akce, nabízíme i možnost
využít tyto prostory pro soukromé akce.

Stavbu tvoří krytá terasa pro posezení,
výdejní okénko pro občerstvení a součástí
jsou toalety.



(dd)

 ZÁŘÍ 20214 DOLNOLAŽANCKÉ LISTY

(dd)

  Slavnostního otevření altánu se zúčastnil
architekt Vlastimil Novotný, Ing. Bohumil Bobek,
spolumajitel stavební firmy Vesas, mistr truhlář -
Rostislav Koudelka a v neposlední řadě  vy
všichni, kterým společný a společenský život v
obci není lhostejný. Farář Václav Kříž stavbu
posvětil a popřál mnoho spokojeně prožitých
akcí.
   Po přestřižení pásky patřilo odpoledne zábavě
a dobré náladě, kterou pomohla vytvořit
country kapela Ládi Smrčky.  

Obecní majetek má nového správce
   Zastupitelstvo se na svém zasedání dne 23. 8. 2021 rozhodlo, že správou
majetku pověří, paní Janu Papouškovou, která novou povinnost přijala. Pokud
budete mít zájem o pronájem obecního majetku, bude vám vždy po dohodě k
dispozici.  

CENÍK PŮJČOVNÉHO
věcí z movitého majetku obce Dolní Lažany

Sál KD
Přísálí KD
Společenský přístřešek
Party stan
Chatka u rybníka
Ozvučovací souprava

500 Kč
500 Kč

2 000 Kč
500 Kč
200 Kč
200 Kč

Uvedené ceny jsou pro občany  s trvalým pobytem v obci Dolní Lažany. Doba výpůjčky
činí 3  kalendářní dny, při prodloužení doby zapůjčení  se cena dvojnásobí stejně jako při
zapůjčení  osobou  bez trvalého pobytu v obci.  

Pivní set (stůl a 2 lavice)
Stůl
Jednodenní vytápění:
Sál KD        
Přísálí KD                                           

100 Kč
100 Kč

 
700 Kč
300 Kč



(dd)
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LÉTO V DOLNÍCH LAŽANECH BYLO PESTRÉ

 1. rodinné hry. Zejména děti si mohly odnést nevšední zážitky.

Vítání prázdnin se strašidelnou stezkou odvahy
 Přestože léto začalo po
"Vančurovsku" konec školního
roku se opět slavil, a to  v
příjemném prostředí lažanského
amfiteátru u rybníka. Podvečer
patřil štafetové soutěži pro děti,
po setmění se děti vydaly na
strašidelnou stezku odvahy.

   Nejdřív se děti lehce rozehřály, aby
se naplno pustily do "kuchařské
štafety". Takže -  nasadit kuchařské
čepice a startujeme! Naplnit lahev, za
běhu přes lavičku obrátit palačinku
na pánvi, naložit vozík bramborami,
přebrat hrách, vykulit sudy do kopce
a v cíli sníst krajíc melounu. To vše za
asistence místních strašidel.

   Za soumraku děti vyrazily na připravenou stezku
odvahy. Přemlouvat sám sebe musel každý strašpytlík,
ale nakonec stezku odvahy zvládli úplně všichni. 

Na každého dětského účastníka čekal
meloun   za  bojovnost   a  statečnost. 

Bez odměny nezůstali ani pořadatelé. Spokojenost
všech příchozích byla odměnou i motivací.

Díky rozvolnění přísných opatření bylo léto v Dolních Lažanech
plné života a nové energie. Komě  tradičních  akcí u  nás proběhly
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to uměl. Zpočátku výuka probíhala bez
problémů. Nám prvňáčkům se pan učitel
věnoval více, abychom se naučili  tomu
nejdůležitějčímu - čtení, psaní a počítání. Učit
ale pana učitele příliš nebavilo, a také se mu
nedostávalo času, protože  ve škole realizoval
své aktivity a zájmy. Například celé hodiny
vyráběl plakáty na kulturní akce pro Lukov a
celé okolí. V tom byl přímo mistr! Používal
šablony, křivítka, pravítka, kartáčky, sítka,
barvy i fixírku. Většinu písmen i stínoval.
Každý plakát byl originál. Jednou jsem
dokonce, naštěstí to bylo jen krátce, upadl u
pana učitele v nemilost: byl jsem přistižen,
když jsem ze zvědavosti posunul na skříňce
přesahující   čtvrky.   Byly to  tři plakáty  s ještě 
  (dd)

   Školní rok začal a rodiče s prarodiči si konečně trochu oddechnou nebo se
naopak v duchu vrátí do svých školních let. Vzpomínky na žákovská léta pana
Holého vrátí čtenáře v čase na přelom padesátých a šedesátých let, kdy se
domovní vrata ještě tolik nezamykala a sousedé se více scházeli. 

    Září - to je pro děti začátek školního roku.
Pro prvňáčka navíc začátek plný očekávání:
"Jaké to ve škole asi bude?" 
     Také   já   jsem   před   61 roky  nastoupil do 
1. třídy ZŠ, tehdy ještě u nás v Dolních
Lažanech. V té době se už několik let
uvažovalo o tom, že pro nedostatek žáků bude
místní škola uzavřena. 
      Ještě se vrátím o rok zpět. O prázdninách  
 roce    1959   zemřel   zkušený   lažanský 
 učitel 
a kronikář Jaroslav Sobotka a během
následujícího školního roku se v lažanské
malotřídce vystřídaly dvě učitelky. Situace se
vyřešila, když v roce 1960 nastoupil do naší
školy mladý učitel František Krouchal z Lukova.
Učitel byl sympatický, přátelský a s námi dětmi   

Škola hrou aneb jak to Komenský
zřejmě nemyslel.

foto z archivu Karla Holého



nezaschlou barvou. Učitelova půldenní práce tak
byla zničena. Abychom pana učitele příliš
nerozptylovali, posílal nás proto do kabinetu
uklízet nebo přerovnávat obrazy ve stojanech.
Obrazů i ostatních školních pomůcek
nashromáždil  řídící  Sobotka  velké  množství   a 
 kabinet byl plný modelů, sbírek motýlů, brouků,
minerálů či vybavení pro chemii a fyziku. Občas se
nám podařilo něco nechtěně rozbít. Vzpomínám
si například, jak jsme po lavici honili stříbrné
kuličky z rozbitého rtuťového teploměru. 
     Vyučování probíhalo samozřejmě i mimo třídu.
Vzadu za školou bylo malé travnaté hřiště, kam
jsme chodili cvičit, nejčastěji jsme hrávali
oblíbenou vybíjenou. Někdy jsme pana učitele
uprosili, aby nám ukázal stojku. On se nenechal
nikdy dlouho pobízet a jako přídavek přešel po
rukou celé hřiště. My po tom za ním v trávě sbírali
cigarety, zapalovač a drobné mince, které mu
padaly z kapes. Za hřištěm byl ještě pozemek, na
kterém měl každý žák záhonek se zeleninou.
     Naše vyučování bylo ale daleko pestřejší: často
jsme chodili do lesa na procházky a přitom sbírali
houby, hlavně lišky, kterých tehdy v našich lesích
rostlo požehnaně. Pan učitel se usadil na pařez a
nestačil houby ani čistit. Na schovávanou jsme si
chodili hrát do lomu, ale jen do té doby, než nás
vystrašila zmije. V té době jsme v Lažanech neměli
ještě žádný rybník.  Jednou jsme pěšky vyrazili k
jezu na Rokytné mezi Holečkem a Lesůňkami. 
 Voda tam byla na koupání ale příliš studená. V
zimě jsme vyráželi sáňkovat na místo dnešní
zakonzervované skládky, kde byl dostatečně
prudký - i když poměrně krátký, svah. 
    Pan učitel Krouchal dojížděl do Lažan na
mopedu, a to i za horšího počasí. Když se někdy
ráno opozdil, běželi jme mu, my kluci, k Vícenicím
naproti. A potom zase za ním do školy. Moped
měl své místo v bývalém školním bytě na dlažbě u
kuchyňského sporáku. Když oschnul, vyfasovali
kluci prachovky a tupé nože a provedli suché
čištění. Na podzim se čistě vydrhnutá podlaha
kuchyně proměnila ve sklad jablek ze školní
zahrady, a že jich byla pořádná hromada. Pan
učitel pak upevnil na nosič mopedu velký kufr a
postupně úrodu odvážel.
     Poctou bylo, když některého z nás pan učitel
vyslal na nákup svačiny a cigaret do Jednoty. Za
odměnu jsme si pak mohli koupit za dvě koruny
sáček bonbónů nebo nugátovou čokoládu. 
    Když se ohlásila školní inspekce, pan učitel
poněkud znervózněl, ale uměl si poradit. Dopředu
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jsme natrénovali odpovědi na připravené otázky a
pokud si pamatuji, inspekční návštěva dopadla
dobře. 
     Když jsme byli příliš vyčerpáni učením, přišla
vhod hra na schovávanou přímo v bývalém
školním bytě. Zavřely se okenice a hra mohla
začít. Občas někdo podváděl a přisvítil si plochou
baterií a žárovkou. Ale jednou jsme se museli
vzdát. Hledaný, konkrétně Láďa Papoušek,  nebyl
k nalezení. Po odtemnění jsme se velice divili jeho
vynalézavosti. Láďa seděl nahoře na dveřním
křídle, a že to byly vysoké dveře.
     Škola měla i svá tajemná místa. Občas jsme
mohli opatrně sestoupit do vlhkého sklepa,
vybaveného pro případ válečného napadení jako
kryt. Proč opatrně a hlavně potichu? Abychom
hlukem neprobudili spící netopýry zavěšené u
stropu. Zvlášť tajemné a vzrušující pro nás bylo
prostředí půdy, kde se pod vrstvou prachu a
pavučin ukrývaly pravé poklady. Snad největší,
alespoň v našich dětských očích, byl ten, co se mi
podařil vyhrabat až v nejzašším koutě půdy. Byl to
první radiopřijímač v Lažanech a dnešní rádia
vůbec nepřipomínal. Tu dlouhou černou bednu s
odklápěcím víkem jsme snesli do třídy a bylo co
prohlížet a obdivovat až do konce vyučování.  
   Tak vesele utekly tři roky a v roce 1963 bylo
vyučování v místní jednotřídce ukončeno. Nás 12
žáčků se s naší školou loučilo jen nerado. Alespoň
já to tak cítil. Páťáci odcházeli do Moravských
Budějovic a my mladší, včetně nových prvňáčků,
přestoupili do lukovské dvojtřídky. Záhy po
prázdninách nás čekalo velké rozčarování. Paní
učitelka Jana Šmídová rychle odhalila naše
neznalosti a svěřila se panu řídícímu
Niederhafnerovi. Ještě dnes ho vidím a slyším
rozzlobeného, jak si nás lažanské nechal
nastoupit do řady a křičel: "Co jste v Lažanech
dělali? Vždyť vy vůbec nic neumíte! Vy jste úplně
pitomí! Já vás, vy blbci z Lažan, nechám všechny
propadnout!" A to před spolužáky z Lukova a
Vícenic. Kdo u toho tehdy nebyl, těžko si umí
představit, jak nám bylo. 
     Dnes, s odstupem mnoha let, si dovoluji tvrdit,
že kdyby výuka u nás byla ukončena ještě o dva
roky později a my bychom s panem učitelem
Krouchalem absolvovali pět let, těžko bychom
zvládli přechod do šesté třídy v Moravských
Budějovicích. Stále mám pocit, že pan učitel se na
nás podepsal až příliš. Vždyť 12ti žákům se mohl
plně věnovat, ale ...

Karel Holý
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Amatérští nohejbalisté se v Lažanech utkali 
po devatenácté
 Devět tříčlenných družstev se
zapojilo do letošního, historicky už
XIX. ročníku, turnaje amatérských
trojic v nohejbalu s názvem „Mácův
memoriál“, který se pravidelně 
 pořádá na hřišti v Dolních
Lažanech. 

  Poslední červencový den se uskutečnil turnaj,
který je určen amatérským hráčům. Během
celého dne byly k vidění krásné a divácky
atraktivní souboje smečařů na síti. Po odehrání
všech zápasů, kdy se střetl každý s každým,
bylo pořadí následující: První místo bral za své
výkony na hřišti tým Nadměrné boty z Třebíč,
stříbrnou příčku získali lukovští hráči VEV
Inkognito a na třetí pozici se umístila trojice
hráčů  týmu Staří dobráci. Ceny předali vítězům
během vyhlášení pan místostarosta Pavel
Ondrák a patriot soutěže paní Božena Mácová.

Volební místnost beze
změny
   Ve dnech 8. a 9. října se uskuteční volby do
Poslanecké sněmovny ČR. Hlasování bude
probíhat ve stejné volební místnosti jako v při
volbách v roce 2020.

(dd)
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Kostýmovaná prohlídka zámku
   Mezi zábavu na letní večery
patří noční prohlídky na hradech
a zámcích. Za tradiční lze
považovat prohlídky na zámku v
Jaroměřicích, kde se pravidelně
pořádají už mnoho let. 

   Třetím rokem rezervujeme vstupenky pro
zájemce z Lažan. Účastníci prohlídky tak mají
příležitost vyslechnout rodinné trampoty Jana
Adama Questenberka a strávit příjemný
podvečer  ve společnosti členů Jaroměřického
zámeckého divadla ve skvostném prostředí
zámku.

SÁDEK

CYKLOVÝLET
  I letos pan místostarosta zorganizoval
3. ročník cyklovýletu na Sádek.
Nádherná projížďka a příjemné
nedělní odpoledne. Za rok zase
vyrážíme!!
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Jedničky z kroniky 
  Do zpravodaje od tohoto čísla
zařazujeme seriál "... z kroniky". V
tomto příspěvku kronikář Karel Linha
v krátkosti uvádí několik zajímavostí
co se v naší obci událo za poslední
století.

1901

Nad zdejším okolím snesla se bouře s krupobitím
a prudkou vichřicí, která vyvrátila silnou lípu u
vchodu zdejší školy a více stromů v okolí (dne 23.
srpna 1911). kroupy však značnějších škod
nezpůsobily, neboť obilí již bylo sklizeno.

Dne 31. prosince 1911 shořela z neznámé příčiny
stodola při č. 7 (Kadlec Fr.). týž večer sehráli
místní ochotníci hru Al. Jiráska Vojnarka. Hlavní
role hráli: Františka Chromá z č. 36, Vodička
František. z č. 2, Anežka Lukšů z č.5 a Nahodilová
Marie z č.27.

1911

1921

Rok 1921 byl suchý, byl nedostatek píce. Část
obilí byla zabavena.

Koncem října 1921 při částečné mobilisaci s
ohledem na Maďarsko rekrutoval ruský legionář
Vecheta Ant. z č.7 a Nahodil Karel z č.27. při této
příležitosti obilí podražilo asi o 50 Kč.

Dne 28. října 1921 zahráli ochotníci místní
jednoty malorolníků, domkařů a živnostníků
(která se v D. Lažanech ustavila) hru zvanou „28
říjen aneb noční šichta“ (cvičil Vanša z Lesůněk).

Z jara rozšířily se mezi dětmi spalničky, zánět
žláz příušních a křečový kašel.

V dubnu místní příslušnice Marie Vojtěchová,
soukromnice ve Vídni, darovala zdejší škole
obnos 200 Korun na školní pomůcky a zřízení
bleskosvodu, jenž byl zakoupen u firmy Lihař v
Třebíči za 178 K.

1931
18. června o 15. hodině (teploměr ukazoval 31
°C ve stínu) strhla se prudká větrná bouře, jež
srážela krásnou ovocnou úrodu se stromů,
polámala je a porouchala střechy.

Dne 12. února 1931 utrpěl jsem (učitel a
kronikář Jaroslav Sobotka – pozn. pisatele) na
jižním svahu kopce Doubků tříštivou zlomeninu
levé stehenní kosti při lyžování za mlhy a JV
větru. Vyučování pak udílel na zdejší škole
třikrát týdně řídící učitel František Láska z
Lesůněk, docházeje sem, a od 1. dubna do
konce školního roku učitelský čekatel Bohumil
Frantl z Blížkovic.

Od jara 1931 mnoho se mluvilo v D. Lažanech o
Josefu Svobodovi z Babic, „Čert“ po chalupě
zvaném, který jinde vskutku přepadal ženy a
který prý se potuloval v blízkých lesích. Tato
pověst naháněla strach ženám mladým i
starším, které jdouce za prací mimo ves,
nejednou daly se na útěk spatřivše jakéhokoli
muže v domnění, že je to „Čert“.

1941
Silné a vytrvalé mrazy a hodně sněhu potrvaly
po celý leden. Zaváté silnice byly prohrnovány
prohrnovačem a občané muži měli nařízeny
pracovní povinnosti odhazování sněhu zdarma.
Kolem Hromnic sněhu opět připadlo, tak děti
měly prázdniny.

6. června přišla prudká bouře s lijákem. Voda
natropila značné škody na polních porostech. V
druhé polovině června dostavila se velká vedra
s vydatnými dešti. Zima s holomrazy začala v
polovině prosince.

1951
Zavedením autobusové dopravy do  všech  obcí 
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V měsíci lednu se propadl mostek s kanalizační
rouro mezi domem Bohumila Papouška č.52 a
domem Dany Durdové č. 53, hned vedle silnice.
Po vybagrování byly do mostku osazeny
plastové    roury,    obec    za    opravu   zaplatila 

V neděli 22. května se uskutečnilo vystoupení
našich ochotníků s názvem „Retro šok“. V tomto
stylu proběhla módní přehlídka, poté
vystoupení lažanských dětí a humorné scénky a
písničky dospělých ochotníků.

V měsíci srpnu se v naší obci staly dvě dopravní
nehody, obě na hlavní křižovatce. První z nich
byl střet osobního auta s kombajnem, při druhé
se srazila dvě osobní auta. Při žádné nehodě
nedošlo ke zranění.

      56 000,- Kč.

1961
Během letošního roku bylo provedeno
asfaltování silnice z Mor. Budějovic přes Lukov,
Vícenice, Lažany a Šebkovice do Výčap, kde se
napojí na silnici Jaroměřice-Třebíč, takže nyní
máme jak do Budějovic, tak do Třebíče
bezprašný povrch silnice.

1971
Asfaltování silnice do Popovic. V polovině září
přijeli silničáři se stroji a začali s rozhrnováním
štěrku, válcováním a vlastním asfaltováním. Do
polovina října práce skončily, kdy udělali cestu
od železničního přejezdu u Popovic přes ves
lažanskou až k Cyrilku.

V měsíci prosinci s v republice objevila nakažlivá
chřipka typu „Hongkong A2“. V naší obci rovněž
onemocněla řada lidí chřipkou, ale jen
normální, nikoli výše uvedeným typem. V
prosinci a lednu 1972 se u řady dětí objevily
plané   neštovice. Všechny případy v obci se
vyskytnuvší měly mírný průběh a některé děti již
po týdnu byly vyléčeny.

1981
Výstavba rodinných domků. V letošním roce
začal stavět rodinný domek Vlastimil Krotký,
který zatím bydlí v družstevní bytovce, Vladimír
Kotačka, který si upravuje bytovku z kolny v
jejich domě v č.10 a v přestavbě svého domku
pokračuje Ing. Karel Holý.

1991

Osamostatnění obce. Na schůzi občanského
výboru 6. října bylo dohodnuto, že od 1.ledna
1992 se naše obec osamostatní. Impuls k
tomuto rozhodnutí dali představitelé města,
kteří ani výhledově neměli snahu uvolnit pro
obec nějaké finanční prostředky.

2001
Ondrák Pavel v č.4 zřídil čalounickou dílnu,
Petrů Jiří ze stodoly v č.9 zřídil opravářskou
dílnu a provádí zde hlavně karosářské práce
aut. Koudelka Rostislav č.49 postavil si
truhlářskou dílnu a s manželkou provádí
truhlářské práce všeho druhu. Krotká Jana č.58
z garáže u rodinného domu si zřídila prodejnu
smíšeným zbožím.

2011

Zdroj: obecní kroniky

Karel Linha - kronikář.

okresu umožnilo všem občanům denní spojení
s okresním městem Mor. Budějovicemi. Přes
naši obec projíždí 3x denně tam a zpět linka
Čáslavice – Mor. Budějovice. Zavedením
autobusové dopravy byli i žáci měšťanské školy
6.-8. ročník převedeni z Jaroměřic do měšťanské
školy Mor. Budějovice. 

Dokončování kanalizace. Pracovními brigádami
za spoluúčasti nakladače z JZD byla položena
trasa rour kolem Mácovy a Pokornovy zahrady
při silnici do Šebkovic. Roury o ø 40 cm byly
napojeny u Husových.

Rok 1991 byl rokem velkých změn. Je to v prví
řadě důsledná privatizace, kdy se státní a
společný majetek postupně převádí do
vlastnictví soukromých osob. 

Osamostatnění obce. Na schůzi občanského
výboru 6. října bylo dohodnuto, že od 1. ledna
1992 se naše obec osamostatní. Impuls k
tomuto rozhodnutí dali představitelé města,
kteří ani výhledově neměli snahu uvolnit pro
obec nějaké finanční prostředky. 
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PŘEDNÁŠKU 
JANY ÚŠELOVÉ

BEZ VÁS SE NE    BEJDEME 

ODPADY UDRŽITELNĚ
Obec Dolní Lažany spolu s firmou

pořádá

Co se děje s odpady? 
Má třídění opravdu smysl? 
Jaký je stav a co opravdu zlepšit? 
Odpadové hospodářství a udržitelný rozvoj.  

21. října 

v 17:30 hodin

v přísálí OÚ

ho odpadu z jednotlivých
domácností a stanovit poplatek
pro jednotlivé domácnosti
podle skutečně
vyprodukovaného odpadu. Tady
ovšem narazíme na technické 
 potíže. Na tuhle variantu zatím
není připravena svozová firma,
která nedokáže jednotlivé
popelnice vážit a  obec nemá
příslušný software, který by s
nasbíranými daty pracoval. 
 Navíc stále není dořešeno jak
svážet a evidovat popel, který
by se nemusel považovat za
směsný komunální odpad.
Stanovit optimální hranici
poplatku zkrátka nebude vůbec
jednoduché. 
  V   každém    patří  poděkování 

vám všem, kteří třídíte své
domácí odpadky tak, že většina
končí v barevných kontejnerech
s recyklovatelným materiálem, a
jen minimum v běžné černé
popelnici. Doufám, že k tomu
přispělo i nové místo na
kontejnery za hřištěm. Větší
míra třídění odpadů následně
přinesla do obecní pokladny
vyšší příjmy od firmy EKO-KOM. 
 Přes tyto optimisticky vyhlížející
zprávy se pomalu blížíme k
27tunové hranici směsného
odpadu uloženého na skládce v
Petrůvkách (k 31. 8. 23,714 tun)
a tudíž jsme jen krůček od
překročení pomyslné hranice,
kdy se obci navýší poplatek za
skládkování z 500 na 800 Kč /t.

 Hospodaření s odpady je téma, které se objeví v téměř každém čísle
zpravodaje a nebude chybět ani dnes. Zastupitelé budou rozhodovat o vydání
nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
  Touto nově navrhovanou
obecně závaznou vyhláškou o
místním poplatku za obecní
systém odpadového
hospodářství se zruší stávající
Obecně závazná vyhláška č.
1/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů, a to s
účinností od 01. 01. 2022.
   Ráda bych, aby se podařilo
zavést spravedlivý systém
odpadového hospodářství. Ten
dnešní je totiž postaven na
solidaritě těch, kteří se chovají
zodpovědně a třídí, s těmi, kteří
to nedělají. Ideální by bylo zavést
vážení    směsného    komunální-

PŘIJMĚTE POZVÁNKU
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Dolní Lažany hostily tradiční Vozatajské závody 
   Nádherní koně, zdatní vozatajové, závody jednospřeží i dvouspřeží. Na prostranství vedle rybníka poslední
srpnovou sobotu proběhla akce nabízející skvělou podívanou - Vozatajské závody.

Distribuce nových, větších nádob
   V srpnu v obci přibyly větší
nádoby na separovaný
odpad. Díky tomu se
kapacita sběrných nádob
zvýšila, u modrých a žlutých
zvonů je navíc pamatováno i
na pohodlnější, větší otvor
pro vkládání obalů.  

finance obce. Nádoby jsme
pořídili ve spolupráci se
Svazkem obcí pro komunální
služby z projektu "Rozšíření
sběru tříděných odpadků v
regionu Svazku obcí pro
komunální služby."

Samospráva obce tak chce
společně s odpadovou
společností, která se o svoz a
likvidaci odpadů stará, ještě více
podpořit třídění a následné
opakované využití odpadových
surovin s cílem nejen chránit
životní    prostředí,    ale        také 



Radost z pohybu spojila malé i velké
Dolní Lažany uspořádaly
1. rodinné olympijské
hry s neopakovatelně
přátelským a vtipným
duchem. Připravené
disciplíny prověřily
kondici i všestrannost
více než 40 malých i
velkých závodníků.

    Akce se odehrála u rybníka
Zámeček a ani krátká přeháňka
neodradila žádného závodníka,
aby dokončil všechny připravené
disciplíny. Slavnostní zapálení
olympijského ohně pak 
 odpolední klání odstartovalo.
     A jaké že olympijské disciplíny
organizátoři připravili? Do
čtyřboje byl zařazen sprint, hod
míčkem, skok z místa do dálky a
minimaraton. Všichni se bavili u
rodinné štafety.
     Nejlepších výsledků dosáhla
Katka Papoušková, ale vítězem se
stal úplně každý.
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Posvícenský víkend byl zcela v režii
dobrovolných hasičů
   Druhý zářijový víkend patřil posvícení. V sobotu jsme se pobavili u požárních
útoků mužů a žen v odlehčeném stylu, večer nás rozparádili Kalíšci pod
altánem a víkend završila tradiční nedělní vyhrávka. 
   Takové akce naši obec obohacují a činí silnější. Velké poděkování patří organizátorům,
kteří tuto akce každoročně připravují. Dokonce přálo i počasí. Vše skvělé!            
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Jediným výhercem osmisměrky 
z minulého čísla zpravodaje se stal 

pan Karel Holý. 
Srdečně blahopřejeme!

 

Těší mě, že jste se na tvorbě zpravodaje
začali podílet i vy.  Doufám, že tento trend
bude pokračovat i nadále a připojí se další

lidé se svými příspěvky. 


