
DOLNOLAŽANSKÉ
LISTY

 

str.  7
Nová odpadová
vyhláška

Náklady na svoz odpadů
rostou,  občané si budou
muset v roce 2022
připlatit.

4/2021
prosinec

str. 3
Pozemky pro
bytovou zástavbu

Zastupitelé schválili
záměr prodej pozemků
pro bytovou výstavbu.

První sníhPrvní sníh
letošní zimyletošní zimy
objektivemobjektivem  
FrantiškaFrantiška
HruškyHrušky  

str. 8
Jak se proměnily
Vánoce v čase

Rozhovor s nejstarším
lažanským rodákem o tom,
v čem jsou  Vánoce jiné a co
naopak nezměnil  ani čas.

PF 2022

.

Nový rok přivítáme
ohňostrojem



Vážení a milí spoluobčané, 

   skončil smutný rok 2021, který úplně
změnil a rozboural naše životní návyky,
ekonomickou jistotu, přinesl strach o
zdraví a živobytí. To všechno je
příčinou oprávněné frustrace a
společenského napětí. Ale nechci
přinášet pesimistickou náladu. Proto
doufám, že do nového roku vykročíte
podle hlášky z filmových Básníků
„Štěpánku, pravou” a hlavně zdraví a
spokojení. Přeji Vám, aby Vám zdraví,
spokojenost a štěstí vydržely celých
letošních 365 dní.
   Přesto tak nějak tušíme, že nás čeká
náročné období, v němž bude třeba
zvládnout dopady koronaviru na naše
zdraví, psychiku či peněženky. Dopady
pandemie se bohužel promítnou i do
rozpočtu obce. Důležité je tuto složitou
dobu i následující období ustát a
soustředit se na to, co je nezbytné, ať už
se to týká domácností, nebo rozpočtu
obce. Zejména však buďme odpovědní
nejen k sobě, ale i k okolí, protože
svoboda je nejenom o tom, na co máme
právo, ale i o povinnostech a
odpovědnosti.
       Konec starého roku  také bývá spojen 
s bilancováním, s plány do budoucnosti
a s očekáváním lepšího. Obec si stále
drží krásnou "tvář",  na čemž má
největší podíl paní Jana Papoušková a
veřejné poděkování za to všechno je
jistě namístě. Loni se občané dočkali
nového místa pro společenská setkání -
přístřešku na návsi. Takže si přejme
hlavně zdraví, abychom si všechny
akce mohli užít, ať už se na nich budete
spolupodílet, nebo se jich jen budete
účastnit. Protože pořád platí, že obec je
taková, jací lidé v ní žijí. 
 
   Krásný a radostný rok 2022 Vám přeje

        
Dana Durdová

   Konec starého a začátek nového roku
provází zpravidla vzájemná přání všeho
dobrého. A tak se nabízí otázka: "Co byste   
 přáli  Dolním Lažanům a jejich obyvatelům
do nového roku?" 
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úvodní 
slovo

Milada Kotačková
V nadcházejícím roce přeji všem především pevné
zdraví, spokojené rodinné zázemí, dostatek času na
své blízké a přátele, hodně lásky a dobrou práci. Ať
Vás po celý rok 2022 provází úsměv, pohoda a
spokojenost. Vždyť na světě je přeci krásně, jen je
třeba to chtít vidět. A Lažanům ať se daří co nejlépe.

Jana Papoušková
Obci přeji, aby se mohla konečně zhluboka
nedechnout a nemusela řešit různá omezení, z
kterých jsme už všichni unavení. Jejím obyvatelům
přeji samozřejmě hodně zdraví, spokojenosti a
hezkých dní v novém roce. Vám všem bych také
chtěla poděkovat. Při své práci se z mnohými z vás
často potkávám a musím říct, že zde není nikdo, kdo
by se mnou neprohodil slovo, kdo by na požádání
nepomohl nebo mi nevyšel vstříc. Uvědomuji si, že
to v dnešní době není samozřejmostí a vážím si vaší
přízně.

anketa

      František Hruška
Vážení zastupitelé, vážení spoluobčané, přeji si, aby
ve všech rodinách v naší obci byla po celý rok 2022
dobrá rodinná pohoda, protože jen za tohoto
předpokladu můžeme očekávat dobrou pohodu v
celé obci. Jako spoluobčané – nehledejme to, co by
nás rozdělovalo. Naopak hledejme každý to, co by
nás s těmi ostatními spojovalo. Nepěstujme v sobě
samých sobeckost, zášť a faleš. Buďme k sobě
upřímní, ohleduplní a přejme nejen sobě, ale i
druhým úspěch. Dejme šanci rozumnému počínání.
Mladí nechť respektují zkušené stáří a starších si
váží.

Jiřina Krotká
Obci bych popřála, aby i nadále vzkvétala a letošní
rok se nesl v duchu jejího zvelebování.   Aby Lažany
byly dobrým domovem pro každého, kdo tu bydlí. 
 Vám, spoluobčané, přeji šťastné nakročení do
nového roku, zdraví, ale také veselou mysl. S
úsměvem jde přece všechno lépe. 
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ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ZÁMĚR PRODEJE OSMI
POZEMKŮ PRO STAVBU RODINNÝCH DOMŮ

Na svém listopadovém zasedání zastupitelé souhlasili se zveřejněním záměru prodeje
stavebních pozemků, které obec vlastní a v prosinci  pak schválili záměr prodeje včetně
znění kupní smlouvy.

směru na Moravské Budějovice. 
  Aby mohla obec předmětné
pozemky prodat a splnila
zákonem stanovené podmínky,
zveřejnila záměr  o prodeji
vyvěšením na úřední desce tak,
aby se k němu mohli zájemci v
určité lhůtě vyjádřit. V prosinci
pak zastupitelé  souhlasili se
záměrem prodeje za
předpokladu, že budou  splněny
podmínky týkající se   budoucího      
stavebního        záměru.             Návrh 

  Jedním z významných projektů
plánovaných obcí pro rok 2022 je
prodej stavebních pozemků v
Dolních Lažanech. Jedná se o dvě
lokality, která jsou v aktuálně
platném územním plánu určeny
pro zástavbu. Půjde celkem o osm
parcel  bez infrastruktury o
rozloze zhruba 1 000 m2, které se
budou nabízet za cenu 300 Kč/m2.
Čtyři stavební parcely jsou kolem
silnice směrem na Lesonice a další
čtyři     pozemky    kolem    silnice  ve  

podpořilo šest  z šesti přítomných
zastupitelů. Současně zastupitelé
jednali o podmínkách výstavby,
které budou součástí kupní
smlouvy.  Smluvní strany se
zavazují  například ke lhůtám, ve
kterých předloží stavební
povolení, zahájí stavbu
rodinného domu, či  k termínu
kolaudace. V případě nesplnění
podmínek smlouvy má obec
právo vymáhat smluvní sankci.  
 Ve   smlouvě     je     také   sjednáno 

předkupní právo obce na dotčený
pozemek v případě, že by kupující
nemohl dostát podmínkám
smlouvy, a to za původní kupní
cenu.
 Naše snaha je, smluvně motivovat
kupující k co nejrychlejší výstavbě
rodinných domů a zároveň
znepříjemnit nákup na spekulaci
nebo pouhé investování peněz.
Našim zájmem je v krátké době
oživit obec novými obyvateli. 

Pozemky směrem na Lesonice Pozemky směrem na Moravské Budějovice 

ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
obec Dolní Lažany zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000

Sb., o obcích záměr prodeje těchto pozemků - orná půda: 

Uvedené pozemky se nachází v katastrálním území Dolní Lažany,
zapsané na listu vlastnictví  č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Kraj

Vysočina, Katastrální pracoviště  Moravské Budějovice.

p. č. 342/2    1 102 m2
p. č. 342/3    1 005 m2
p. č. 342/4    1 031 m2
p. č. 342/5    1 024 m2

p. č. 78/9      1 009 m2
p. č. 78/10    1 068 m2
p. č. 78/11    1 126 m2
p. č. 78/12    1 157 m2

cena: 300 Kč/m2

(dd)
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Zadávací řízení pro akci "Splašková
kanalizace Dolní Lažany“ je v běhu.

ČOV umístěna čerpací šachta s
přečerpáváním splašků do obce
Vícenice v místě ukončení
kanalizace. Odtud bude odváděna
společně se splaškovou vodou z
Vícenic na ČOV Moravské
Budějovice. Změnu oproti 
 předpokládanému vedení
splaškové kanalizace vyvolala
nedostatečná kapacita ČOV
Jaroměřice nad Rok. Vlastní ČOV
by byla pro obec investičně i
provozně mnohem náročnější.
    Výběrové řízení proběhne ve
dvou kolech. V prvním kole, které
bude uzavřeno 12. ledna 2022
předloží uchazeči způsobilost k
výkonu požadovaných stavebních
prací.  V druhém kole pak budou 
 osloveni účastníci, kteří vyhověli
v prvním kole zadávacího řízení,
aby předložili cenové nabídky. 
    Nabídka účastníka zadávacího
řízení     bude     podána      výhradně    

Veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obec zveřejnila 21. 12. 2021 prostřednictvím společnosti 
 Česká vodohospodářská s.r.o. z Českých Budějovic, která je smluvním zástupcem obce.

elektronicky,           prostřednictvím  
NEN. Nabídky budou hodnoceny
podle jejich ekonomické
výhodnosti - nejnižší nabídková
cena v Kč bez DPH. Předpokládaná
hodnota veřejné zakázky je 39 057
662 Kč bez DPH, tj. 47 259 771 Kč
včetně DPH 21 %. Cena je
stanovena dle soustavy výkazů
výměr  RTS.
  Termín zahájení prací se
předpokládá v 1. čtvrtletí 2024.
  Předpokládáme, že tento projekt
bude realizován s podporou
dotace EU a Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní
prostředí 2021 – 2027, případně
jiného obdobného programu.
Proto si obec v zadávací
dokumentaci vyhrazuje právo
zrušit zadávací řízení v případě, že
neobdrží dotaci, z níž měla být
veřejná zakázka také financována.

  Předmětem veřejné zakázky je
novostavba splaškové kanalizace
v obci a vybudování odboček pro
domovní přípojky v celkové délce
4256,90 m. Dále pak novostavba
čerpací stanice, opravy
narušených povrchů komunikací
a ostatní vyvolané investice (např.
přeložky inženýrských sítí) .
   Aby stavba byla v souladu s
územně plánovací dokumentací,
muselo  zastupitelstvo obce
požádat o pořízení změny č. 1
Územního plánu Dolní Lažany
zkráceným postupem, z důvodu
změny technického řešení a
vedení splaškové kanalizace. V
souvislosti s budováním
navrhované kanalizace dojde i ke
změně PRVKUK. Původně byla v
obci navržena dle ÚP nová ČOV a
dle PRVKUK je navrženo
přečerpávání do obce Lesůňky.
Nově bude na  pozemku předchozí  

(dd)



(dd)

   Nedělní odpoledne jsme zpestřili dětem nejen pouštěním draků.
Ochutnaly na ohni pečené brambory, byly svědky kácení máje, kterou
hned využily jako kladinu, na které se vyhnout není úplně
jednoduché. Kláda rozřezaná na špalky se vzápětí jejich přičiněním
proměnila v roztomilé sněhuláky. (dd)
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Podzim a pouštění draků k sobě patří
stejně jako pomalu se barvící listí stromů.

   Způsob, jakým děti tráví čas, se v
průběhu let mění. Některé aktivity se
vytrácejí, jiné se objevují. Možná v
podzimních dnech vidíme méně
draků na obloze než dříve, ale stále jde
o aktivitu, na kterou mnoho dětí nedá
dopustit.
 Nedělní říjnové odpoledne přineslo
příjemné teplo s lehce podmračenou
oblohou, ale vítr téměř nefoukl. To
nejsou ideální podmínky pro to, aby
na oblohu vzlétli draci. Papíroví,
pochopitelně. Když děti chtěly udržet
draky nad hlavami, pořádně se
proběhly. Nakonec po obloze, pro
radost malých i velkých,  pluli všichni
draci a při pohledu vzhůru bylo jasné,
že zánik tradičního pouštění draků v
Lažanech rozhodně nehrozí.

„Draku, dráčku, leť si vzhůru, leť až do nebes, jen mne neodnes!“ Určitě je znáte. Ty malebné
obrázky českého venkova od Josefa Lady, kde si klučíci v barevných rádiovkách na kopci
pouští veselé draky. 
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To byl také jeden z důvodů k uspořádání besedy s Janou Úšelovou, regionální
manažerkou  pro Kraj Vysočina, na téma "Odpady udržitelně".  Odpad  je vnímán jako
jeden z palčivých problémů společnosti, který se týká všech, tedy i naší obce.

   Zapojení se do systému třídění,
který je v naší obci zaveden,
funguje na bázi dobrovolnosti. Je
proto nezbytné, abychom se chtěli
do systému zapojit. Je velice
důležité, abyste, vy občané,
pochopili, proč se máte do systému
zapojit, a jak to máte udělat. Je
dobré slyšet, jak jsou na tom Dolní
Lažany v kontextu ostatních obcí.
Musíme vědět, že byla obcím
nastavena pravidla, kterým se
nevyhneme ani my a při jejich
nedodržení čekají obce sankce.
Odpad by měl každý z nás začít
brát opravdu vážně.  
   Už slyším svého syna, že  naše
třídění    toho   moc   neovlivní, když  

Součástí proměny odpadového
hospodářství je komunikace s občany

vás to v podstatě neomezí – pořád
si budete moct dát nákup do tašky,
pečivo do pytlíku a napít se vody z
lahve. Jen se změní design těch
věcí, které používáte. Obtížné je jen
udělat si z toho rutinu a ty věci s
sebou   nezapomínat nosit." 
  I my hledáme ještě účinnější
nástroje, jak motivovat vás, občany
k důslednému třídění odpadu a
minimalizaci směsného odpadu.
Loňský nápad s kontrolou popelnic
se setkal s nepochopením. Nebylo
úmyslem nabourat vám soukromí
natož vás penalizovat. Cílem bylo
zjistit stav a najít rezervy, kde by se
dalo šetřit. Zatímco některé obce
sází nebo vsadily již dříve na tzv.
door to door systémy, jiné spoléhají
na zavedení motivačních nástrojů,
my jsme prodloužili frekvenci
svozu směsného odpadu a při tom
jsme  spoléhali, že vás to přiměje
více odpad třídit. Efekt tohoto
opatření nezabránil tomu, že jsme
již v říjnu překročili hranici 200 kg
směsného odpadu na osobu, po
jejímž překročení se automaticky
zvedá poplatek za skládkování o
300 Kč za tunu. 

Asie a Afrika si bude pořád dělat co
ji napadne a nikdo na tom nic
nezmění. Možná vás takto uvažuje
víc. Nechci spekulovat o
pravdivosti tohoto výroku, ale ráda
bych vás navedla na jiný úhel
pohledu. Proč zbytečně vynakládat
peníze z obecního rozpočtu v
případě, že každý z nás vlastním
přičiněním může ovlivnit, kolik
obec za odpady zaplatí. Po skončení
besedy jsme si ještě  chvíli s Janou
Úšelovou jen tak povídaly a já se
zeptala, zda nemá nějaké
jednoduché doporučení jak
redukovat odpad v našem životě,
aniž by to bylo příliš složité nebo
omezující?        Její      odpověď         byla 
                                                              okamžitá       a
                                                              v         podstatě
                                                               jednoduchá:
                                                             "Látková taš-
                                                              ka    a    pytlík,
                                                               láhev            na
                                                               vodu                 a
                                                               krabička    na
                                                               jídlo.   Pokud
                                                               se    vybavíte
                                                              těmito  třemi
                                                               věcmi,       tak (dd)



Komplexní  služby v odpadovém

 hospodářství zahrnují:

sběr, dopravu a odvoz SKO

na skládku,
sběr, dopravu, dotřídění a

využití tříděného odpadu,

sběr, dopravu a

kompostování biologického

odpadu,využívání sběrného dvora,

1x ročně sběr objemného a

nebezpečného odpadu.

 PROSINEC2021DOLNOLAŽANCKÉ LISTY 7

Náklady na svoz odpadů rostou
Výše poplatku za svoz směsného
komunálního odpadu (SKO) byla v
posledních dvou letech 600 Kč za občana a
rok. Zastupitelé koncem listopadu
rozhodli o zvýšení  poplatku. Více peněz to
však do obecní pokladny paradoxně
nepřinese, tímto navýšením se budou
pouze sanovat rostoucí náklady na
odpadové hospodářství a Lažany budou
dále doplácet na každého občana nemalou
částku. O tom všem je tento článek. 
Aktuálně platná smlouva

Platná smlouva  o sběru, třídění,
využívání a zneškodňování
komunálního odpadu obce Dolní
Lažany uzavřená mezi obcí a
TSMB s.r.o. je z roku 2008. V
letošním roce byla změněna
dodatkem, kterým se navýšuje
cena poskytovaných služeb. 

Proč se zvedá cena?
nárůst množství odpadů v
době „covidové” a
rostoucí objem obalů;
nárůst cen pohonných
hmot, růst mezd, energií,
růst nákladů na provoz a
údržbu;
zvýšení zákonného
poplatku za ukládání
odpadů na skládky.

Skládkovné 

Odpadové hospodářství se řídí
zákonem o  odpadech. V  tomto
zákoně stát určuje výši
zákonného poplatku za uložení
odpad na skládku, dále určuje
povinnosti obcím a cíle
odpadového hospodářství.
Všechny obce v Česku platí a
budou platit zákonný poplatek
za ukládání odpadů na skládku.
V roce 2020 to bylo 500 Kč/t, v
roce 2021 již 800 Kč/t, v roce 2022
to bude 900 Kč/t, v roce 2023
půjde již o částku 1000 Kč/t… a v
roce 2030 to bude dokonce 1850
Kč/t pokud překročí produkci
SKO na osobu (v roce 2022 to je
190 kg na občana, v roce 2030 to
bude pouze 100 kg na občana a
rok.) Tyto sazby budou obce
platit, pokud nebudou
dostatečně třídit.

celkového objemu odpadů, ale to
je žalostně málo. Čím více budou
občané třídit, tím je větší šance,
že budeme moci využít tzv. třídicí
slevu a skládkovat za poplatek
500 Kč/t. Čím více však bude
směsného komunálního odpadu,
tím více bude obec, potažmo
občan, platit za odpady.

Z rozpočtu obce bylo loni 
 dopláceno 650 Kč na občana.
Doplatek bude v dalších letech
ještě vyšší, vše se totiž odvíjí od
třídění a množství. Úprava
poplatku za svoz odpadů z 600 na
750 korun ročně na občana v
porovnání představuje třeba
jedno malé pivo měsíčně. To
bychom snad mohli zvládnout,
ne? Měsíčně si totiž jeden občan
připlatí jen necelých 15 korun.

Závěr

Třídění je nutnost
Cestou k plnění zákonných
povinností je třídění a zase
třídění.   Obec   samozřejmě  chce
třídění dále podporovat a
motivovat k němu občany. Proto
dává občanům tašky pro třídění
do domácností zdarma, rozšiřuje
síť sběrných nádob a k dispozici
je i sběrný dvůr v Jaroměřicích.
V   roce  2020 jsme  vytřídili  9 %, z

Poplatek za obecní 
systém odpadového 
hospodářství 2022

750 Kč/občan/rok

Splatný jednorázově
do 31. 3. 2022

(dd)



 PROSINEC 20218 DOLNOLAŽANCKÉ LISTY

Kromě bruslení jsme měli ještě
jednu oblíbenou kratochvíli. Když
sedláci vyváželi na saních hnůj na
pole, přivazovali jsme k jejich
koňským potahům svoje sáňky a
nechali se tahat. 
Byly nějaké tradice, které se na
Vánoce nemohly opomenout?
Vzpomínám hlavně, jak jsme pěšky
chodili na návštěvy a každý sváteční
den na mši do kostela.
Vidíte nějaký rozdíl mezi Vánocemi
dřív s dnes?
Dříve Vánoce byly spíše o pocitu
sounáležitosti v rodině a o
vánočních zvycích.
Děkuji za rozhovor a v novém roce
přeji panu Durdovi i jeho manželce
hodně zdraví a pohody. 

Jak se proměnily Vánoce
Máme za sebou ty nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Skoro by se zdálo, že v dnešní době
ztratily vánoční svátky své kouzlo. Na každém kroku vás prodejci lákají na slevy,
nákupní centra praskají ve švech a léky na utišení předvánočního stresu také nejsou
žádnou novinkou. Honíme se za dokonalými svátky a zážitky, bylo to ale takto i dříve?
Jak se Vánoce slavily spíš, na to jsem se zeptala pana Františka Durdy, nejstaršího
lažanského rodáka. 

Vánoce jsou nejdůležitějším dnem
v roce, zejména pro děti. Jak jste je
slavil Vy, coby malý kluk? 
Na Štědrý den jsme se od rána
postili, abychom večer uviděli "zlaté
prasátko" . Maminka už od ráno
připravovala  večeři  a stromeček.
Babička před večeří chodila
vykropit chlév a stodolu a já jsme ji  
musel doprovázet a nosit svěcenou
vodu.  Potom už jsme zasedli ke
stolu, na kterém nikdy nechyběl
chléb se solí. Večeři zahajovala
společná modlitba, vzpomínka na
uplynulý rok a poděkování Bohu za
vše dobré, co přinesl, i za to, co
vzal. Po večeři jsme nejdřív donesli
koním vánočku a teprve pak jsme šli
ke stromečku. Štědrý večer končil
půlnoční mší, na kterou jsme chodili
pěšky do Lukova. Cestu jsme si
zkracovali "vévozem" (pozn. nad
Vícenicemi vedla polní cesta, která
ústila u lukovského mostu). Lidi se
scházeli v kostele, kde vedle oltáře
stály jesličky. O půlnoci Štědrého
večera se narodil v srdcích lidí
Kristus a jako děti jsme věřily, že je
přítomen na bohoslužbě právě v
našem kostele.
Jaký byl váš stromeček, a co bylo ke
štědrovečerní večeři?
Vždycky byl smrček. Ozdobil se
křížalami, oříšky, jablíčky, několika
bonbóny nebo se balil kostkový
cukr do barevných papírků,
nechyběly papírové řetězy. Večeře    
byla a je  pořád stejná. Čočková
polévka a smažený kapr s
bramborovým salátem.
Mluvíme o čase těsně po 2. válce, to  
jste    chodili    kapra     chytat     do 

rybníku?
Né, kapra jsme kupovali v obchodě
u Kadlece (pozn. strýc pana Josefa
Kotačky st.). Ten měl obchod tady v
Lažanech u Kotačku zezadu, asi
tam, co dneska má stáj Barok. 
Jaké dárky jste jako dítě pod
stromečkem dostával?
Dárky, které jsem dostával, byly
spíš praktické - boty, trikáče..., ale
nejvíc si pamatuji, to mi bylo asi
osm let, že jsem dostal brusle.
Bruslit jsme chodili na rybník, který
byl naproti domku Pitauerových 
 (pozn. dnes Prušovi). Hráli jsme
hokej i s přespolníma a někdy
prohra končila honičkou a
koulovačkou. Na Vánoce totiž
vždycky     bývaly   hromady sněhu. (dd)



(dd)
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   S tvořivou náladou se sešli všichni, kdo
měli  zájem společně si vyrobit dekoraci
pro sváteční atmosféru doma. Pod
vedením zkušených floristek, Ing.
Trojanové s kolegyní,  se mohli zapojit i
úplní začátečníci. Stačila jen chuť,
odvaha a trocha fantazie. Se vším
ostatním poradily obě přítomné  dámy.
Všichni jsme si tak užili kouzelnou chvíli
společného tvoření. 

   Svět venku zahalila tma a zima a
najednou se ozvaly kroky a řinčení
řetězů. Zatímco oči některých dětí se
rozzáří v  očekávání odměny za dobré
chování, někteří zlobílci a zlobilky
vytuší, že jde do tuhého.
Nenapravitelným hříšníkům hrozí, že
skončí v pytli některého z pekelníků.
   
PS: Nebeské tiskové oddělení  vydalo
zprávu, že žádné z  lažanských dětí  v
pekle neskočilo.

(dd)

(dd)

 PROSINEC 2021DOLNOLAŽANCKÉ LISTY

Malé zastavení uprostřed
předvánočního shonu

V předvečer svátku svatého
Mikuláše dostaly hodné

děti nadílku
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Dvojky z kroniky 
  Dnešní zpravodaj přináší
pokračování seriálu "... z kroniky".
V tomto příspěvku kronikář Karel
Linha v krátkosti uvádí několik
zajímavostí, které se v naší obci
udály za poslední století.

1922

Stavba silnice na Horní Lažany. Dne 27.
srpna začala se stavět nová silnice okresní z
Dolních Lažan na Horní Lažany až k Novým
Dvorům (domy na křižovatce z Horních Lažan
na Lesonice – pozn. pis.). Stavba byla svěřena
Josefu Nejezovi, staviteli v Mor.
Budějovicích, jako nejlacinějšímu oferentu z
22 za cenu 370 000,- Kč. Kámen na stavbu
silnice byl brán z kamenolomu na Brdě u
Dolních Lažan, k jehož lámání bylo použito
místních dělníků. (pozn. pis. – OFERENT=
osoba činící nabídku jiné osobě) 
V létě 1932 Západomoravské elektrozávody
v Brně postavily a daly pod napětí elektrické
vedení na východní straně obce přes
Doubky (úsek Jaroměřice M. Budějovice). 
V zimě 1932 postavena v obci
transformovna a sloupy. Další práce pak
byly zastaveny, jelikož obec nestačila z
vlastních prostředků úrokovati a umořovati
dluh. (Celková elektrifikace pak byla
provedena v roce 1935, pozn. pis.) 

1932

1942
Zima byla tuhá, sněhu napadlo tolik, že
silnice  se  stávaly  úplně  nesjízdnými. Proto 

Požár v obci – v červenci časně zrána z
neznámých příčin vyhořela domovní čísla
26 (Jakub Kuchař) a 35 (Karel Pločický). 
Počasí – Léto 1922 bylo velmi suché a tím
značně utrpěla obilní úroda, která byla
podnormální. Ve žních přišly deště, které
potrvaly téměř měsíc a prospěly zvláště
bramborům, jichž hojně sklizeno, řepě a
pícninám. 
Zelené vánoce – venku bylo jako na jaře i
noci byly vlažné. Po vánocích přituhlo a
nastaly vánice

1952
Založení JZD – nucené nájmy a vysoké
dodávky všech výrobků dohnaly situaci tak
daleko, že po mnoha schůzkách došlo
nakonec po žních v neděli 24. 8. k dohodě o
založení JZD na veřejné schůzi, která se
konala ve 14 hodin v Hostinci u Hrdů.
Přihlášky podala většina zemědělců v obci.
Obec předala Myslivecké společnosti část
obecního pozemku na Skalce a tito zde
vysázeli remízek z jehličnatých a listnatých
stromů i keřů. O zřízení remízku se postarali
hlavně p. Krotký Josef a Holý Karel. 

1962
Pokračují práce na zatrubnění zmoly na
návsi. Byly zakoupeny skruže o Ø 1 m a šířce
0,5 m z Betonárky v Lesonicích. Tyto byly
postupně ukládány na upravené dno a
částečně zahrnuty, aby skruže neuhnuly do
stran. Všechny práce prováděli občané po
práci a zdarma. 
Letos od 1. dubna vstoupil v platnost zákon
o sociálním zabezpečení družstevníků. Od
tohoto data jsou přídavky na děti vypláceny
jako v ostatních odvětvích národního
hospodářství. Podpora v nemoci se vyplácí
ve výši 80% průměrného měsíčního výdělku. 

nařídil Okresní úřad v M. Budějovicích častou
pracovní povinnost. Z každého stavení
musela jít alespoň 1 osoba denně házet
sníh. Sotva se jeden proházel a cesty se
uvolnily, napadl nový a házení pokračovalo. 

1972
V neděli 16. 4. ve čtvrt na dvanáct a posléze
asi po hodině ve čtvrt na jednu jsem stejně
jako řada spoluobčanů pozoroval
zemětřesení.    Byl   jsem  doma  a pozoroval 
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1982
Koncem roku byla v kanceláři MNV
instalována nová    ústředna     místního   
 rozhlasu    v ceně 18 000,- Kč. 
Od letošního roku chodí děti do základní
školy do Lukova pouze 4 roky a od 5. třídy
chodí již do školy do M. Budějovic. Rovněž
v ZŠ v M. Budějovicích se přechází v rámci
nové školské soustavy na povinnou
osmiletou docházku.
Vodovod Vranov –Třebíč – měl být již letos
hotov v plném provozu, bohužel tomu tak
není. Během roku prováděli pracovníci VH
Staveb Znojmo tlakové zkoušky potrubí a
došlo k řadě havárií. V okolí naší obce jich
bylo nejméně 5.

1992
Kuponová privatizace – Vláda rozhodla, že
rozdělí národní majetek občanům formou
kuponové privatizace. Každý občan starší
18 let si mohl za 1000,- Kč koupit
kuponovou knížku, kde měl 1000 bodů, za 

2002

2012
V neděli 4. března od 14:30 hodin sehráli
lažanští ochotníci v sále Obecního domu
divadlo s názvem „Na každého čeká štěstí“, a
to s velkým úspěchem. Stejné představení
sehráli ochotníci 17. března v Lesůňkách,
kde byl sál do posledního místa také
zaplněn. 
Během letošního roku se staly v naší obci 2
dopravní nehody, obě shodou okolností na
hlavní křižovatce v obci. Při první narazilo
osobní auto na namrzlé vozovce 10. února
do Mácova tarasu, ale tato nehoda nebyla
hlášena. Při druhé spadl u domu Jana Bílého
z nákladního auta TS M. Budějovice
kontejner na suť. Jeho vyzdvižení musel
provést autojeřáb.

Zdroj: obecní kroniky

Karel Linha - kronikář.

Hlavní akcí ZO v letošním roce bylo čištění a
oprava vodní nádrže na Zámečku. Ve dnech
13. a 14. července vypustili hasiči nádrž.
Vlastní čištění bylo provedeno ve dnech 17. až
25. října.

Na veřejné schůzi všech občanů obce konané
dne 21. 11. Bylo dohodnuto, že naše obec
vystoupí ze svazku Mor. Budějovic a stane se
samostatnou.

      které si může objednat akcie různých podniků
      a stát se  akcionářem  s nárokem  na podílech. 
      Tím   se   má   majetek   státu   rozdělit    všem 
      občanům   a    tito   při   dobře   prosperujících
       podnicích   se   budou     moci státi  bohatými.
      Taková    je  teorie,    jaká  bude praxe uvidíme
       za pár roků. Nové elektrické vedení – Ve žních začaly

katastrem naší obce ve směru od Lesůněk,
podél stávající trasy el. vedení, budovat
pracovníci Rozvodných závodů z Třebíče
novou trasu. Sloupy jsou všechny dvojáky,
vyrobené z tvarových plechů a do země
jsou přišroubovány na betonových
podstavcích. Koncem roku byly nataženy
dráty a do sítě byl zapnut el. proud. 

       jsem jak se mele nábytek, řinčí sklo a vůbec
       jak se  chvějí zdi a  vůbec jak  celá země je v
       pohybu. Dle pozorování v Bratislavě došlo k
       zemětřesení  v 11 hodin 10 min. 19 vteřin a
       mělo   intenzitu   4,5  stupně.   Otřesy   byly  
       pozorovány v celém našem kraji. 

 

Moc nás mrzelo, že tradiční
rozsvícení vánočního stromu o
první adventní neděli nebylo,
ale výzdoba je připravena a my
doufáme, že vás potěšila. Stejně
jako loni i letos se kvůli
koronaviru rozsvícení muselo
obejít bez slavnosti.

Tradičního zahájení 
adventu jsme se 

ani letos nedočkali

(dd)



POCHOĎÁK NA SVATÝ VÍT SE VYDAŘIL 
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Dnes, více než jindy, je důležité být zdravý, mít dostatečnou odolnost a k tomu přiměřený a
pravidelný pohyb v přírodě pomáhá.  Navíc výlety do přírody nás osvobozují od starostí
všedního dne a nabíjejí novou energií. Tahle skupinka nepokořila pouze zasněžený sv. Vít, ale
každý z nich vyhrál sám nad sebou. 

S pomocí zraněnému by lidé neměli váhat,
protože o záchraně člověka rozhodují vteřiny 
Členové Zdravotnické záchranné služby Kraje  Vysočina z výjezdového stanoviště
Moravské Budějovice představili všem přítomným své povolání, seznámili je se
zásadami první pomoci a podělili se o své zkušenosti z praxe.

Srdečně děkujeme posádce ZZS Kateřině Čurdové 
a Ladislavu Nekulovi za poučnou besedu.

   Důležitá je laická pomoc zraněnému nebo
nemocnému přímo na místě ještě před příjezdem
záchranky. „Pokud mozek zůstane bez kyslíku více
než pět minut, dochází k jeho nevratnému poškození.
Je také potřebné, aby lidé u zraněného či nemocného
až do příjezdu záchranky zůstali, i když je při vědomí
a mluvili s  ním,“ uvedl  Ladislav Nekula, řidič
záchranného vozu.
  Posádka vozu ZZS je schopna na místě
poskytnout kvalifikovanou pomoc nejen díky
znalostem záchranářů, ale i  zásluhou vybavení
vozů. "Ne vždy je součástí posádky lékař. „Není to
nutné. Naši záchranáři jsou  vzdělaní a neustále si
znalosti doplňují. V případě potřeby lékaře přivolají,
nebo případ konzultují,“ uvedla Kateřina Čurdová,
zdravotnická záchranářka a dodala, že vybavení
vozů v České republice a pokrytí ZZS je i ve
srovnání se západní Evropou nadstandardní.

Foto: Výjezdová základna Moravské Budějovice

Foto: Miroslava Sýkorová

(dd)

(dd)
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jako investici do stavby
příjezdové komunikace k
pozemkům směrem na Lesonice.
   Rozpočet na rok 2022 zahrnuje
celou řadu mandatorních výdajů
spojených zejména s výkonem
správy, chodem obce, jako je
zimní údržba, údržba zeleně a
místních komunikací nebo
výdaje spojené s odpadovým
hospodářstvím. Rozpočet
pamatuje i na kulturu, sport a
podporu společenského dění v
obci.
  Schválený rozpočet najdete v
kompletním znění na webových
stránkách obce Dolní Lažany
www.dolnilazany. 
   (dd)

 

Zastupitelé schválili 
rozpočet na rok 2022
Dolní Lažany budou v roce 2022 hospodařit s
vyrovnaným rozpočtem,  který počítá  s příjmy i
výdaji ve výši 3 716 240 Kč. Rozpočet obce schválili na
svém 11. zasedání v pondělí 22. 11. 2021 lažanští
zastupitelé.
   Rozpočet na rok 2022  počítá s
investicí do elektrického vedení k
rybníku Zámeček, dokončení 
 cesty pro pěší od společenského
altánu k silnici a dále se bude
investovat do oprav obecních
objektů. Rozhodovat se budeme
podle toho, co je zbytné a
nezbytné. Musíme ustát složité
období, které nás čeká, kdy peněz
nebude tolik. Nechtěli bychom,
aby nás pandemie koronaviru
zastavila v činnosti úplně.
 Rozpočet nezahrnuje případný
výnos z prodej stavebních
pozemků, které obec v
současnosti nabízí k prodeji. V
případě     realizace      prodejů
použijeme    finanční    prostředky

 Filantropie by měla být
samozřejmou součástí našeho
života. A protože si vážíme práce,
kterou celý tým Linka bezpečí
vykonává a veškerého úsilí,
zvláště v této době, být dětem,
mladým lidem i rodičům v celé
ČR nablízku, připojila se v roce
2021 naše obec k podporovatelům
této organizace.  Přidáváme tak
další špendlík na Mapu dobra.

Dolní Lažany mají čestné
místo na mapě dobra      

 Linky bezpečí

https://www.facebook.com/Linkabezpeci/?__tn__=kK*F
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V předvečer Štědrého dne prošel
vesnicí "Průvod ovcí"

   Po loňském výpadku se malí i velcí milovníci vánočních
zvyků sešli v předvečer Štědrého dne u budovy obecního
úřadu. Zapálit svíčky v lucerničkách či lampionech, seřadit
se a v průvodu dojít k betlému. To čekalo každého, kdo se
přišel pozdravit se svými sousedy.  Ti nejmenší symbolicky
pozdravili Ježíška v jesličkách a všechny zahřál svařák či
horký čaj. 
  Pak už přišlo na řadu vystoupení dětí, které pilně
nacvičovaly s Janou Papouškovou a ke slovu se dostaly i ty
nejmenší děti, aby návdevkem zarecitovaly pár básniček. 

Těší nás, že jste si přišli užít vánoční pohodu. (dd)



(dd)

Začněte nový rok 
dobrým skutkem!
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Je dobře, že jste si dokázali udělat o vánočních svátcích čas a aktivně zapojili
svá těla do pohybu. Zimní stadion byl všem zdarma k dispozici na Štěpána.

    Děti i dospělí si mohli užít jednu
z nejkrásnějších zimních
radovánek v podobě bruslení a k
tomu ukázat své bruslařské
dovednosti. Nejmenší děti si
vyzkoušely první krůčky na
bruslích a vůbec první kontakt s
ledovou plochou a bruslemi.
Pánové změřili své síly v
hokejovém utkání 

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ

Sbírka v Dolních
Lažanech
proběhne

individuálním
příspěvkem 
na OÚ, a to:

ve čtvrtek 6. 1. 
a v pondělí 10. 1.
vždy od 16 do 18

hodin.
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Plakáty, graficky zpracované pozvánky a příspěvky zastupitelů neprocházejí redakční úpravou ani jazykovou korekturou a za jejich
obsah nesou odpovědnost autoři. 

Zpravodaj je dostupný také ve formátu PDF na stránkách www.dolnilazany.cz.

VÝŠLAP NA
MAŘENKU

Přidejte se k nám v sobotu 8. ledna,
  zdolejte 157 schodů rozhledny  

a odměnou vám bude 
kouzelný výhled do krajiny.

Sraz v 9:30 v Bítovankách.
Na vrcholu si opečeme špekáčky. 

Těšíme se na společnou procházku.


