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Senioři se společně
setkali po dvou letech 

A setkání to bylo opravdu
vydařené. Celé odpoledne
provázel smích, zpěv i tanec.
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Přejeme jarní dny  plné 
barev a  dobré nálady
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Obce povinně informují o
odpadovém hospodaření

Zlepšujeme se, ale poměr
tříděného a směsného odpadu
není uspokojivý.
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Prodej stavebních pozemků
zastupitelstvo uspěchalo

Na doladění náležitostí zbývá ještě
pár měsíců. Záměr prodeje
zveřejníme znovu.

Veselé Velikon
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Veselé Velikon
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Vážení a milí spoluobčané, 

    nevím, jak to máte vy, ale po zimě 
 vždycky toužebně čekám  na hřejivé
sluneční paprsky, které by mě dobily. 
 Znáte ty vánoční svícny, co se roztočí,
když pod nimi zapálíte svíčku, a zastaví
se teprve ve chvíli, kdy svíčka uhasne?
Ten plamínek, který ho pohání, mi
připomíná moje pracovní a životní
nasazení. A taky to vaše. Připomíná mi
tu vnitřní energii, kterou potřebujeme
k tomu, abychom každý den od rána do
večera fungovali. Na tom mém kolotoči  
se točí práce, starostování, práce,
starostování, rodina, práce,
starostování... a tak pořád dokola, i
když každý den je trochu jinak. Jak to
máte vy?
   Herečka Jana Šulcová jednou
pronesla: "Život není to, co chceme,
nebo to, co máme, ale to, co vydržíme."
Slibovala jsem si, že v práci pro obec si
nebudu brát osobně negace a nadávky,
že budu jednat věcně a racionálně, a
přitom citlivě přistupovat k
problémům, jež je třeba řešit bez emocí.
To tam je předsevzetí, že se nenechám
ničím a nikým odradit od toho, co
považuji za správné, a že se nenechám
vyčerpat, že se naučím  hospodařit s
energií nezbytnou právě pro ten denní
kolotoč. Najednou mám dojem,  že víc
už neunesu, že osobní život jsem
vyměnila za práci a povinnosti, že
takhle už to dál nechci. Tímhle
komplikovaným sdělením se
omlouvám všem, kteří mi věřili a věří. V
podzimních volbách kandidovat
nebudu, ale vyzývám všechny odvážné  
o pravý opak.   
   Ať už vás čekají v osobním či
pracovním životě jakékoli výzvy, přeji
vám, abyste neztráceli  nadhled a aby
vás o ten plamen nikdo nepřipravil.
Energii  pro váš osobní kolotoč, pevné
zdraví  a také příjemné čtení
březnového čísla zpravodaje  přeje

        Dana Durdová

   Také vás dojímá soucit lidí, kteří jsou
okamžitě připraveni pomáhat lidem v nouzi?
Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik dobrého,
navzdory všemu dění ve společnosti, je mezi
námi? Dnes se vás ptáme: "Jste příznivci
charitativních sbírek?"  
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úvodní 
slovo

   Marie Kremláčková
Je pěkné, když se lidé v nepříznivých situacích
dokáží semknout, projevit solidaritu a pomoci
potřebným. Takže ano, charitativní sbírky jsou v
pořádku a mnohdy jediným řešením
bezvýchodných situací. 

   Hana Papoušková
Jsem příznivcem sbírek, ale jen těch, u kterých vím,
že penízky doputuji k potřebným.  Například Kytička
za Den boje proti rakovině, Světluška,  Tříkrálová
sbírka. Sama už vím. Před dvěma roky jsem se ocitla
na samém dnu a vědět, že vám někdo pomůže, je
hezké. 

anketa

      Miroslava Dvořáková
Charitativní sbírky? Ano, proč ne, když vím, že to
jde na konkrétní věc a vím, že se to tam opravdu
dostane, ráda přispěju.

Josef Máca
Podporu mám rozdělenou do dvou kategorií. První
kategorie je pro mě přímá pomoc, kdy okamžitě
reaguji a Ukrajina byla pro mě  jasnou záležitostí.
Ihned jsem zareagoval materiální pomocí. Za
druhou kategorii charity, které se neúčastním,
považuji věčné žádosti, které nacházím v poštovní
schránce,  televizní charitativní spoty   a podobně.
Na to koukám s nedůvěrou.

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZÁKLADNÍ
ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
proběhne ve středu 6. dubna 2022

v budově ZŠ Lukov 
od 12:30 do 16 hodin.

Zápis je  určen pro děti narozené v termínu od 
1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, pro děti s odkladem
povinné školní docházky z loňska a pro pětileté

děti. 
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  Ohňostroj s přípitkem si Lažanští  nenechali  ujít a v
podvečer Nového roku  zaplnili prostranství vedle
obecního úřadu, jiní ohňostroj sledovali na dalších
místech v obci. 
  Krásný a úspěšný rok 2022 popřála spoluobčanům
starostka Dana Durdová. Pak přišel ke slovu novoroční
ohňostroj, který doprovázela klasická hudba.

Novoroční přání starostky obce,
ohňostroj a start nového roku 2022
K oslavení vstupu do nového roku v
Dolních Lažanech už tradičně patří
také novoroční ohňostroj. Ten se
nekoná o půlnoci z jednatřicátého
prosince na prvního ledna, ale vždy
první den v novém roce. Výjimku
netvořil ani letošní rok.

Spoustu splněných přání v roce 2022
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Po 22. se letos konala celorepubliková Tříkrálová sbírka. Ani v tomto  roce u vašich dveří
nezvonili tříkráloví koledníci, aby přinesli radost, přání všeho dobrého a požehnání
domovům, a také poprosili o dar pro potřebné. 

 Stejně jako v roce 2021 proběhla
sbírka pomocí statické pokladničky,
která byla ve stanovených dnech
připravena v zasedací místnosti OÚ. V
letošním roce byli Lažanští  štědří. Do
celostátní sbírky    jsme     přispěli  
 částkou 7 116 korun. 

 
Pomáháte a my děkujeme!

 O tom, že výtěžek sbírky doputuje k
potřebným, mě letos přesvědčila
Barbora Živná z třebíčské Oblastní
charity, která na výzvu nezaváhala s
nabídkou účinné spolupráce.
"Když můžeme, pomůžeme,": řekli
jsme si u nás ve škole (SŠřs MB). Tím
spíš, že se jednalo o naši bývalou
žákyni oboru Kuchař-číšník. Katka
onemocněla rakovinou. A protože je
od přírody energická žena, k léčbě i k
budoucnosti přistupuje aktivně, byť
je  to  mnohdy  velmi  těžké.  Stejně 
 jako   k   řešení   problémů,    které   se  
 jí v životě nastřádaly. A to na je ní
sympatické. My jsme se Katku
rozhodli podpořit symbolicky v
období, kdy se připomíná Světový den
boje proti rakovině. Ve čtvrtek 3.
února jsme celé dopoledne podávali
za dobrovolný příspěvek teplé nápoje
před budějovickou poliklinikou.  

Moravské Budějovice, Martínkov -
Tu energii by jí mohl kdekdo
závidět. Jak paradoxní. Nemít i v
místnosti zakryté vlasy, člověk by
ani nepoznal, že se léčí s
rakovinou. A to v pouhých 28
letech.
„Už teď plánuju, co všechno budu
dělat a zařizovat, až se uzdravím,“
říká důrazně.  Seznamte  se:   Katka 

Houserová, založením podnikavá
optimistka. Že jsou mnohým z vás
jméno či obličej povědomé? Aby
ne. Do propuknutí nemoci na jaře
2021 pracovala „na place“ prestižní
restaurace zámku v Dukovanech.
A vyučila se v oboru kuchař –
číšník ve Střední škole řemesel a
služeb Moravské Budějovice. S tou
nyní  bude počátkem února  spolu-            

Katka: Tuší, že dno už bylo. Snad.

Foto z archivu KH: Katka před nemocí 

 I přesto jste na Tři krále mohli potkat tři malé koledníčky,
jak" nanečisto" prochází obcí a zpívají nám všem známou

koledu :-).  

Výtěžek byl určený právě Katce,
neboť se jí každá koruna hodí, jak
už to u onkologických pacientů
bývá. V nejbližší době ji například
čeká nezbytný zákrok u zubaře, po
chemoterapii má poničenou zubní
sklovinu.      Vybralo     se     krásných
21 882,-   korun!         Zároveň       téhož        

rána došlo v ředitelně naší školy
k předání finančního daru Katce
z rukou Barbory Živné,
zástupkyně Oblastní charity
Třebíč. Tato organizace bez
váhání zastřešila sbírku mezi
sportovci třebíčského fitka
Octagon, které zaujal její  příběh.
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pracovat u příležitosti Světového
dne boje proti rakovině. Žáci
budou prodávat teplé nápoje před
budějovickou poliklinikou v
Tovačovského sadech. Katka –
pokud jí to zdravotní stav dovolí –
je přijde podpořit. 
   Když se to nasčítá…
„Můj základní vzkaz? Ať ani velmi
mladé ženy nepodceňují
samovyšetření prsou, návodů na
internetu je spousta. Ať pravidelně
chodí na preventivní prohlídky na
gynekologii a tam absolvují
vyšetření lékařem, zda v prsou
nemají podezřelý nález,“ vyzývá.
„A ještě něco bych chtěla
zdůraznit. Je dobré poslouchat své
tělo, mít ho ráda. Nepřepínat se
zbytečně.“ 
  Loni touto dobou měla dlouhé
blond vlasy, hlavní zaměstnání a
brigády. Potřebovala peníze,
protože před časem její důvěřivosti
zneužil tehdejší přítel.  Splácí kvůli
němu – a své hlouposti, jak říká -
statisíce. A ona to zvládá s
entuziasmem sobě vlastním. V
práci na ni hodně spoléhali,
protože věděli, že pod její
taktovkou bude všechno tip ťop.
Do toho se řadu let musela vnitřně
srovnávat s těžkou chorobou
nejmladšího bratra, k němuž má
velmi blízko. Od narození
prodělával léčbu vzácného druhu
nemoci. Nádory měl ve střevech a
na plicích. V zaměstnání ji to
nesmírně  bavilo,   práci    brala  jako  

lék na problémy. „V dubnu 2021
doktoři řekli, že je bráška zdravý.
A v květnu jsem do toho spadla já.“
   Jak přišlo peklo
Katka v té době plánovaně hubla.
Když šla cvičit do posilovny, při
zvedání činky jí skrz tkáň prsního 
 svalu vyhřezla velká, na omak
tvrdá boule. Lékaři konstatoval
agresivní typ nádoru, rostl
poměrně dlouho, asi rok. Dařilo se
mu ukrýt pod svaly a tukem. Katce
postupně odebrali obě prsa, nová
operativně vymodelovali z tkáně,
kterou vzali na břiše. Zažila dreny,
bolest, jizvy, chemoterapie,
návaly, zvracení, zažívací obtíže…
krabice léků, vnitřní propady a
naděje… za týden zhubla i osm
kilo. 
  „Zachránili mě skvělí lékaři na
Žlutém kopci v Brně. Kolik já tam
viděla velmi mladých holek s
rakovinou prsu, mě opravdu
zaskočilo,“ konstatuje. Vždycky
všechny v nemocnici
překvapovala životaschopností.
Smyslem pro humor ve chvílích,
kdy mnohý jiný by se nezmohl na
slovo. Když neobvykle brzy po
těžké operaci začala zkoušet
chodit, lékaři nevycházeli z údivu.
    Čas jen do 35 let 
Vypráví, jak jí doktoři narovinu
sdělili, ať si stihne pořídit dítě do
pětatřiceti, protože jí potom
operativně odstraní ženské
orgány. Vzhledem ke genetické
výbavě    jí     totiž    hrozí      zhoubné 

bujení i tam. 
 Kdo je jí oporou? Maminka, žijící v
Martínkově, nejmladší bratr, dvě
kamarádky, které se střídaly, když
potřebovala doprovod do Brna na
chemoterapie, jež velmi špatně
snáší. Na oddělení onkologie se
sblížila s několika pacientkami,
jsou v kontaktu a podporují se.
   Katka teď vítá jakékoli rozptýlení
– procházky, focení, učí se
anglicky, peče. Proto ráda přijala
nabídku, zúčastnit se únorové
akce se svou bývalou
budějovickou střední školou, na
kterou má jen hezké vzpomínky.
„Já nebyla žádná nadprůměrná
žačka. Učila jsem se normálně,
občas se flákala jako ostatní, občas
bylo zlobení, ale s mírou. To až
člověk školu opustil, musel dospět
a v práci pořádně zabrat. Naplňuje
mě dělat s lidmi a pro lidi, aby byli
spokojení. Jak já se těším, až zase
budu řešit i jiné věci než tuhle
nemoc!“

HANA JAKUBCOVÁ

------
Osobní postřeh autorky: Katka je
činorodá ženská „od rány“, která
vždycky hledá řešení. Zanadává
si, asi i pobrečí, přidá vtípek a po
malých krocích jde dál. Tuší, že
dno by už mohla mít za sebou.
Snad. Vlastně mi k ní sedí nová
písnička Ewy Farné, když zpívá:
Co všechno moje tělo, co už
vydrželo…
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Už počtvrté jste se mohli přidat k desítkám, možná i stovce lidí, kteří se vždy začátkem
nového roku schází, aby si na vrcholku nejvyššího kopce třebíčského okresu, 711 m
vysoké Mařenky, popřáli hodně štěstí a pozdravili se s novým rokem.

   Zimní den jako z pohádky - lehce
mrazivý a ojíněný, bezvětrný, s
nesměle vykukujícími paprsky
sluníčka skrze mraky. Pravda,
nevydržel po celé dopoledne, ale za 
takto ideálního  počasí jsme
vystoupali na úpatí rozhledny. 
   Na vrchol rozhledny jsme
vystoupali ten den mezi prvními,
ale do kraje jsme už nedohlédli.
Vše obestřela hustá mlha.  To
samozřejmě nic neměnilo na
dobré náladě účastníků. Opečený
buřtík,  horký čaj, případně kalíšek
něčeho ostřejšího a příští rok zase 
 na  Mařence.

Slibovaný kouzelný výhled se sice
nekonal, přesto skvělý výšlap 
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Mandát zastupitele zanikl Pavlu
Roupcovi

  Podmínku trvalého pobytu v obci musí člen
zastupitelstva splňovat po celou dobu svého funkčního
období. Ztráta trvalého pobytu v obci, kde Pavel  Roupec
vykonával funkci člena zastupitelstva a předsedy
kontrolního výboru, znamená ztrátu volitelnosti a tím i
důvod pro vyslovení zániku jeho mandátu.
Zastupitelstvo obce Dolní Lažany, podle § 55 odst. 3 písm.
b) volebního zákona, na svém zasedání 7. února
odsouhlasilo zánik mandátu zastupitele. 
        Všichni asi víme, že důvodem odchodu mladé rodiny 
 z obce bylo vlastní bydlení v sousedních Vícenicích.
Nezbývá, než Roupcovým popřát spokojené žití a věřím,
že na Dolní Lažany nezanevřou a budeme se i nadále
všichni setkávat. Pro mě Pavel představoval "oázu klidu"
při společné práci. Věřím, že jménem všech kolegů
zastupitelů,  mohu poděkovat za práci a optimismus, se
kterým ke všemu přistupoval. 

Zastupitelstvo se na svém prvním zasedání
v novém roce usneslo, že Pavlu Roupcovi, z
důvodu změny trvalého pobytu,  zaniká
mandát zastupitele.

POZVÁNKA NA JARNÍ TVOŘENÍ 
Nenechte si ujít jarní kurz tvoření a
přijďte si vyrobit dekoraci do bytu. 

Sál OÚ se
13. dubna od 17 hodin 

promění v zahradnickou dílnu 
a Ing. Trojanová všechny přítomné

zasvětí do dalších tajů umění vazby. 

Cena kurzu 100 Kč.
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Kdo je provozovatelem spalovacího zdroje?
Provozovatelem  je právnická nebo fyzická osoba, která stacionární
zdroj skutečně provozuje, tedy ten, kdo do kotle pravidelně přikládá 
 palivo a následně využívá kotlem vyrobené teplo.

Kdo je provozovatelem
spalovacího zdroje?
Po 1. září 2022 je možné využívat jen
kotel, u kterého je jednoznačně
prokazatelné, že patří do emisní třídy 3,
4 nebo 5. Emisní třídu  najdete na
výrobním štítku, nebo ji zjistíte z
dokladu  o kontrole technického stavu 
 a provozu stacionárního zdroje. Každý
kotel na pevná paliva musí jednou za 36
měsíců zkontrolovat technik s
patřičným oprávněním, který do
dokladu o kontrole  také uvede, zda
kotel vyhovuje podmínkám provozu.

Informace pro občany o
povinnostech pro používání
kotlů na pevná paliva
Od 1. září  letošního roku bude platit zákaz používání kotlů na pevná paliva podle zákona
č. 201ú2012 Sb., o  ochraně ovzduší, které jsou zařazeny do nižší než třetí emisní třídy.
Zákaz provozování kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2  a stanovené emisní třídy byl
stanoven již před deseti lety a vyplynul z potřeby snižování emisí do ovzduší.

Týká se zákaz mého kotle?
Zákaz platí pro kotle na pevná paliva do příkonu 300 kW napájené na
teplovodní otopnou soustavu (radiátory, podlahové vytápění),
kterým vytápím dům. Zákaz platí pouze pro  kotle, nikoliv pro lokální
topidla, která přitápí také místnost, ve které jsou umístěna, jako jsou
kamna a krby.

Kotel vyrobený doma  "na koleně"  (bez výrobního štítku), stejně tak
kotel,  který má na výrobním štítku vyznačenou emisní třídu  1 nebo 2
podle ČSN EN 303-5 nesmí být od září 2022 provozován. 

Ukázka štítku kotle

Tento doklad  je také rozhodující  pro úřad  a obce s rozšířenou
působností, který kontroluje, zda nejsou provozovány nevyhovující
zdroje. Pokud povinnou kontrolu v zákonné lhůtě neprovedete,
vystavujete se pokutě do výše 20 000,- Kč, podnikatelé až do 50 000
Kč,-.  Za to, že bude nevyhovující kotel provozován v rozporu se
zákonem i po 1. září 2022, může být jeho provozovateli uložena
pokuta až do výše 50 000,- Kč. 

Rada na závěr
Nespoléhejte na to, že se nic nestane,
když nevyměníte nevyhovující kotel.
Sledujte  webové stránky MŽP, kde
naleznete další související informace. 

Zdroj informací https://vytapeni.tzb-info.cz/vymeny-kotlu, odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov 

Emisn í
 t ř ída  

1  a  2
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Zájemci o stavební pozemky budou
muset ještě chvíli posečkat

Zveme všechny, kterým není lhostejný

nepořádek v  okolí jejich bydliště, 

aby nám přišli pomoci. 

 

Za účast předem děkujeme!

obec Dolní Lažany 
podporuje akci 
ČISTÁ VYSOČINA 

Brigáda na úklid
veřejného prostranství

 a krajnic silnic 
v okolí naší vesnice
proběhne v sobotu 

9. 4. 2022 od 14 hodin.
 

 Sraz před OÚ.

Po pořádné práci vás čeká 
pořádná odměna.

Se zveřejněním záměrů na prodej jednotlivých pozemků jsme se unáhlili. Krátce po
zveřejnění jsme sami přišli na nesrovnalosti mezi územním plánem a záměrem
prodeje. Navíc, geometrické rozdělení pozemků na Horní Lažany nerespektuje
projektovou dokumentaci komunikací a sítí k pozemkům.  

   V současnosti běží řízení o
vydání změny č. 1 Územního
plánu Dolní Lažany pořizované
zkráceným postupem, který byl
vyvolán změnou vedení splaškové
kanalizace, což nám trochu
nahrává. Dodatečně zjištěný
nesoulad v územním plánu a
nabízené stavební parcele č. 78/9
spočívá v tom, že součástí
pozemku je "zelené pásmo" -
místo, na kterém se nesmí stavět.  

Obec podala návrh na změnu,
které Kraj Vysočina vyhověl.
Nyní Ing. arch. Motl
zapracovává dokumentaci k ÚP. 
  Pozemky směrem na Lesonice
budou muset projít procesem 
 nového parcelování.
Jednotlivými parcelami prochází
plánovaná komunikace, pro
kterou je již  zpracovaný projekt
(zřejmě i v něm dojde k určitým
úpravám), a  obec    musí zažádat 

o stavební povolení na
výstavbu komunikace.  
  Ing. arch. Novotný zpracovává
regulativy, kterými se budou
stavebníci řídit.

Lažany se rozrostly o nové obyvatele. Stali se jimi paní Dvořáková s
dcerami Adélkou a Eliškou a pan Lubomír Kosík, kteří si společně

koupili dům č. 6. Přejeme vám, abyste zde našli místo, které můžete
opravdu nazvat domovem.
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Trojky 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.

19331933

Válka: Úřad práce poslal v roce 1943 na
práci (nucené práce v Německu - pozn.),
hlavně do zbrojního průmyslu české
dělníky. Z naší obce to byli: Krištof Josef,
Krištof Stanislav, Hekrla Stanislav, Výtasa
Bohumil. Všichni se koncem války šťastně
vrátili domů.

19431943

19531953

Měnová reforma – 1. června byla vyhlášena
Měnová reforma. Jí podléhají kromě peněz,
životní pojistky, podíly, cenné papíry a
dlužní úpisy. Peníze ležící doma a na
běžných účtech se znehodnocují 1:50, na
vkladních knížkách 1:5.
Počasí – Zima byla mírná beze sněhu. V
únoru byly silné holomrazy a ty poškodily
ozimy i jetele. Setí jařin se pro neustálé
přeháňky protáhlo až do konce dubna.

V roce 1933 vypukly v obci 3 požáry, a to
29. září v Hostinci č. 19 po rekrutské
taneční zábavě, 21. října požár chalupy č. 45
a 31. října stodoly v č. 13. ve všech
případech škodu uhradila pojišťovna.
V důsledku toho postaven u hostince při
silnici strážní domek pro ponocného a
obnoveny noční hlídky občanů od čísla k
číslu.

19631963

7. dubna se konala brigáda, při níž se kladly
roury o ø 80 cm přes rybníček u
Nechvátalových (dnes chalupa Bártovi –
pozn.), který se již delší dobu zaváží. Bylo
rozhodnuto, že se již nebude opravovati a
na něm vznikne trávníková plocha nebo
parčík.

19831983

Během roku byla provedena hrubá stavba
nového obchodu Jednoty na č. 15 u Křížů, a
to v akci „Z“. na stavbě pracovali ve velkém
počtu muži z obce a velkou měrou rovněž
pomohlo místní hospodářství JZD, zvláště při
zemních pracích (kolaudace prodejny pak
byla provedena v září 1984 – pozn.)
V přestavbě RD pokračoval ing. Karel Holý,
do nového se nastěhovali manželé Vlastimil
a Jana Krotkovi a stavět nový RD začal na
zahradě svého otce Radomil Krotký s
manželkou Jiřinou.

Při stavbě bylo plně využito mechanizace, ale
značné množství pracovních brigád, které
zdarma obstarávali občané, především
hasiči.
Dále pokračují pomalu práce na kladení rour
od Kotačkovy zmoly pod most u „Bránky“.

19931993

Národní výbor se rozhodl zřídit řádnou
požární nádrž „na Zámečku“ v prostoru
zmoly s potokem vlastního Zámečku a
pozemkem p. Pokorného. Již dříve obec
směnu pozemků s p. Pokorným vyřídila.

19731973

Večer 10. června při bouřce udeřil blesk do
transformátoru, kde shořely dráty i přívody.
Poruchu odstranili pracovníci JME druhý den
v poledne.
15. září byl poslední den, kdy místní
prodejna Jednoty byla otevřena a pí Kolářová
prodávala zboží Lažanským. Takže se v nové
prodejně neprodávalo ani 10 roků.



MĚSÍC TEPLOTA v  °C SRÁŽKY v mm

LEDEN -0,4 52,7

ÚNOR 0,3 47,2

BŘEZEN 3,6 8,7

DUBEN 6,2 18,5

KVĚTEN 11,2 98,5

ČERVEN 20,2 120,2

 

MĚSÍC TEPLOTA v  °C SRÁŽKY v mm

ČERVENEC 21,5 66,5

SRPEN 17,6 67,3

ZÁŘÍ 14,7 17,7

ŘÍJEN 8,4 10,9

LISTOPAD 3,9 35,6

PROSINEC 0,7 43,6
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Zdroj: obecní kroniky

Karel Linha - kronikář.

V měsíci dubnu fa Colas provedla
asfaltování cesty od Ondrákových až  ke
Kotačkovým. Obec zaplatila 355 tis. Kč.
V sobotu 20. září bylo slavnostně otevřeno
nově vybudované hřiště na návsi a zároveň
se konal 1. ročník nohejbalového turnaje. V
zimě se pak poprvé na hřišti bruslilo.

Ve středu 24. července kolem 14 hodiny se
utvořil na poli u rybníka Zámečku velký
vzdušný vír, který směřoval do obce a ze
střech některých domů a stodol sházel
velké množství křidlic. Občané, kteří vír
sledovali vypověděli, že měli obavu, že je
odnese.
V měsíci červnu proběhlo asfaltování hřiště
na návsi místo stávající prosívky. Obec
obdržela na tuto akci dotaci 111 tis. Kč z
Programu obnovy venkova. Poté by měl
být na hřiště položen umělý povrch.

Rok 2021 byl plný meteorologických rekordů. Přinesl extrémní
horka, sucha i povodně, ničivé moravské tornádo.

V následujícím číselném přehledu jsou pro jednotlivé měsíce v roce 2021 uvedeny
průměrné teploty vzduchu, jak byly zaznamenány v Dolních Lažanech. Podobně jsou
zpracovány i úhrny vodních srážek v mm (neboli litry vody spadlé na 1 m² plochy). 

Průměrná teplota v roce 2021 byla 9 °C, úhrn srážek za rok 2021 činil 587,4 mm. 

Karel Linha
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V roce 2021 jsme v obciV roce 2021 jsme v obci
vyprodukovali celkem 58,66148 tvyprodukovali celkem 58,66148 t
komunálního odpadu.komunálního odpadu.

TKO na 1 obyvatele = 253 kg
Vytříděný na 1 obyvatele  = 138 kg

Obec přispěla v rámci odpadovéhoObec přispěla v rámci odpadového
hospodářství na jednoho obyvatelehospodářství na jednoho obyvatele
částkou 539 Kč.částkou 539 Kč.

ROK 2021 PŘÍJMY
v Kč

VÝDAJE
v Kč

VYBRANÉ POPLATKY 92 700  

ZPĚTNÝ ODBĚR 27 189  

SVOZ TKO  73 721

SKLÁDKOVNÉ  48 341

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU  60 172

SBĚRNÝ DVŮR  3 318

NEBEZPEČNÝ ODPAD  6 465

BIO ODPAD  8 712

CELKEM 119 889 200 729
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Obce mají nově povinnost
informovat o odpadech
S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová povinnost pro
obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství a to způsobem,
který umožňuje dálkový přístup. 
   Zajímá vás, jak jsme se v obci k odpadům
postavili loni? Zdánlivě odpovědně, protože
jsme celkovou produkci odpadů za rok
snížili o 9,3 tuny.  Zdánlivě proto, že jenom
směsného komunálního odpadu jsme 
 vytvořili téměř 38 tun, což znamená, že
skládkovné za víc než 8 tun bylo obci
vyúčtováno  za částku 800 Kč za tunu (do
výše 200 kg na obyvatele byl poplatek v
roce 2021 snížen na 500 korun za tunu). 
 Ovšem pro rok 2022 se podmínka  pro
snížení ceny mění. Sleva platí do výše 190
kg na osobu a základní cena je stanovena na
900 korun.

Produkce komunálních odpadů dle třídění v tunách. Vycházíme z počtu 150 obyvatel (dle ČSÚ k 1. 1. 2021). 



(dd)
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TKO
70.3%

BIO
19.1%

PLASTY
3.1%

SBĚENÝ
DVŮR

3%

TKO
64.8%

BIO
20.5%

PLASTY
3.8%

SBERNÝ
DVŮR
3.6%

které je možné za stávajícího stavu
vědeckého    a       technického      pokroku
účelně recyklovat
jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5
MJ/kg;
překračující limit pro biologickou stabilitu
AT4 ve výši 10 mg O2/kg.

ČEKÁ NÁS ZMĚNA?
V souvislosti s nakládáním s odpady je třeba
zmínit významnou legislativní změnu v
podobě nového odpadového zákona. Ten
ošetřuje i otázku skládkování odpadů. Podle
něj bychom měli počítat s úplným zákazem
skládkování recyklovatelných a využitelných
odpadů od roku 2030. Tento zákon vstoupil v
platnost 1. 1. 2021, zákaz skládkování je pak
stanoven od 1. 1. 2030. Zákaz ukládání odpadu
na skládky říká, že provozovatel nesmí na
skládku ukládat odpady:

A kdoví, třeba se jednou dočkáme i úplného
zákazu skládkování…

  Každý z nás produkuje odpady, a to v zásadě
každý den. Nejlepší by samozřejmě bylo, aby
nevznikaly, ale protože to není možné, je nutné
s nimi správně zacházet. To znamená, třídit je a
nakládat s nimi podle toho, jak stanovuje
vyhláška obce, ve které žijeme. 
   Podle zákona o odpadech obec zajišťuje místa
pro odkládání papíru, plastů, skla, kovů i sběr
bioodpadů rostlinného původu. Kromě toho
objednává každoročně sběr nebezpečných
odpadů, obyvatelé mají zdarma k dispozici
tašky na tříděný odpad. 

Srovnání objemu odpadů v posledních dvou letech
v závislosti na míře třídění.  

2020

 

2021

67,978 tun58,6615 tun

  Na základě Obecně závazné vyhlášky obce
Dolní Lažany č. 2/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
platné od 1. 1. 2022, je od roku 2022 stanoven
poplatek ve výši 750 Kč/osoba/rok nebo RO.
  Podstatnou změnou je to, že občané, kteří jsou
přihlášeni na adrese obce Dolní Lažany, tedy
Dolní Lažany 1, již od letošního roku nebudou
od poplatku osvobozeni. Poplatek je splatný

jednorázově
do 31. 3. 2022

(dd)



 BŘEZEN 202214 DOLNOLAŽANSKÉ LISTY

Plánované opravy silnic v okrese
Třebíč v roce 2022 se dotknou i nás
V roce 2022 bude v okrese Třebíč souvisle opraveno celkem 22 km povrchů silnic II. a III.
třídy pokládkou asfaltobetonové směsi. Bude dokončena rekonstrukce 1 mostu z roku
2021, provedena oprava mostního svršku u 3 mostů a u 6 mostů rozsáhlejší stavební
údržba.  

   Z  akcí Kraje Vysočina se jedná
zejména o akci Hrotovice - Dukovany
na komunikaci II/152 v úseku od
křižovatky s II/399, kde je zároveň
plánována výstavba okružní
křižovatky, po konec Slavětic. Dále
proběhne dokončení rekonstrukce
části průtahů na komunikaci II/152 v
Jemnici, zahájení opravy průtahu na
téže silnici v Jaroměřicích nad
Rokytnou a úprava násypového tělesa
u obce Okarec včetně opravy silnice do
Okarce. 
   Z akcí KSÚSV financovaných ze
Státního fondu dopravní
infrastruktury bychom v roce 2022 rádi
provedli opravu komunikace III/41017
v úseku Jemnice – Radotice od
křižovatky s II/410 po most ev. č. 41017-
3, jehož rekonstrukce proběhla v letech
2020-2021 a komunikace III/39217 mezi
obcemi Kramolín a Sedlec. V letos
předpokládáme z dotace Státního
fondu dopravní infrastruktury
financovat rovněž opravy mostů,
konkrétně opravu mostního svršku 3
navazujících mostů v obci Vaneč. 
  Zdroj: https://www.ksusv.cz/planovane-opravy-silnic-v-okrese-trebic-v-roce-2022/d-2681

V prvním pololetí bude rovněž
dokončena rekonstrukce mostu
41017-5 u Bačkovic, která se
bohužel zejména vinou
dodavatele nepodařila dokončit
v roce 2021. S výjimkou zimní
přestávky, kdy je most
provizorně užívám, běží
zhotoviteli smluvní penalizace až
do      doby     uvedení     mostu      do 

předčasného užívání. Z
investičních prostředků Kraje
Vysočina předpokládáme
realizovat i rekonstrukci
havarijního propustku u
Bahnova mlýna v blízkosti lomu
Police.
   Nejzásadnější pro Lažany
bude samozřejmě opakující se
uzavírka Vícenice průtah.

Vítáme tě, Štěpánko!
Holčička se narodila rodičům Janě Nečasavé a
Janu Klubalovi v pátek 25. 3. v  7:47 a po
narození měřila 51 cm a vážila 3 520 g.
Mladé rodině, ale zejména malé Štěpánce,
přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti v životě.



(dd)
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Je dobře, že se senioři po dvou letech opět baví. Naladit se na jarní
atmosféru, povídat si s přáteli, poslechnout a zazpívat známé písničky,
dokonce i zatančit,  přišlo kolem třiceti starších spoluobčanů.

PO DVOULETÉ PAUZE SE
SENIOŘI V LAŽANECH DOČKALI 

  Víme, že poslední měsíce byly
pro všechny seniory zvlášť
náročné, proto jsme rádi, že jsme
vám mohli přinést trochu
radosti, naděje a optimismu. Z
všudypřítomné dobré nálady se
dalo usoudit,  že jsme se trefili,
protože jste se opravdu bavili.  
    Přivítat všechny přítomné na
čtvrtém setkání přišla starostka
Dana Durdová spolu s
místostarostou Pavlem
Ondrákem. Při dobré kávičce a
vínečku si místní popovídali o
starostech i radostech běžného
života, zavzpomínali na své
mládí či na sousedy, kteří již
nejsou mezi námi. Hudební
produkci, při které mnozí z
přítomných oprášili taneční
kroky, obstaral pan Sobotka.

Děkujeme všem, kteří přišli, a 
 určitě se budeme těšit na další
setkání.



Účastníci zadávacího
řízení

Nabídková cena 
bez DPH

Výsledné
pořadí

VHST s. r. o.
Pelhřimov

53 257 700 Kč 1

PORR a.s.
Praha 10 - Strašnice

54 944 452 Kč 2

ZEPRIS s. r. o.
Praha 4

61 520 193 Kč 3

VPK Suchý s. r. o.
Zásmuky

64 024 536 Kč 4

BAK stavební společnost a.s
Praha9 - Prosek.

71  077 579 Kč 5

Zastupitelé hodnotili nabídky
účastníků v zadávacím řízení
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zpracování projektové dokumentace, 
získání stavebního povolení,
výběr zhotovitele díla,
ukončení projektu k 31. 1. 2022 (prodlouženo do 30. 6. 2022)

dotační částku 392 040 Kč (90 % kumulovaného rozpočtu),
která obci přináleží za daných podmínek:

Zasedání zastupitelstva přineslo emoce.
   Na pondělním zasedání zastupitelé rozhodovali, zda vyberou
zhotovitele a pověří starostku podpisem Smlouvy o dílo.
Smlouva nezakládá pro obec povinnost dílo realizovat, v
případě nedostatečného finančního krytí může obec
jednostranně odstoupit bez jakýchkoli sankcí. Podpisem
smlouvy bude splněna podmínka pro získání dotace. Návrh
místostarosty je zrušit výběrové řízení a vypsat ihned nové v
součinnosti s jiným zadavatelem, což nemusí znamenat
vysoutěžení lepší ceny. Vše musí být ukončeno do 30. 6. 2022. 
 Velkou neznámou pro všechny uchazeče  budou ceny, protože
realizace díla nemůže započít dříve, než na podzim 2024. 

Předmětem veřejné zakázky je novostavba splaškové kanalizace v obci Dolní Lažany,
vybudování odboček pro domovní přípojky, novostavba čerpací stanice, opravy
narušených povrchů a vyvolané investice. Obec v zadávacím řízení zastupovala
společnost Česká vodohospodářská s. r. o. z Českých Budějovic.

  10. března se sešli členové zastupitelstva (D.
Durdová, P. Ondrák, P. Bílý, M. Černá, F.
Durda), aby hodnotili nabídky účastníků
zadávacího řízení. Přítomni dále byli Ing.
Bartes (fa REASON s. r. o.) a Ing. Gabrielová
(Česká vodohospodářská s. r. o.) jako
pověřený zadavatel výběrového řízení.
Předmětem plnění veřejné zakázky je
novostavba splaškové kanalizace v obci
Dolní Lažany, vybudování odboček pro
domovní přípojky, novostavba čerpací
stanice, oprava narušených povrchů a
vyvolané investice. Celková délka kanalizace
je 4 256,90 m. Předkládaná hodnota veřejné
zakázky je 39 057 662 Kč bez DPH (47 259 771
Kč). Zastupitelé hodnotili podle nabídkové
ceny, a to od nejlevnější po nejdražší.  V
závěru schůzky podepsali zástupci obce 
 Zprávu o hodnocení nabídek a Protokol o  
 posouzení splnění podmínek účasti. 

A jak to dopadlo?
  Jako ekonomicky nejvýhodnější byla
vyhodnocena nabídka předložená
pelhřimovskou firmou VHST s.r.o., a
zastupitelé konstatovali, že účastník splnil
všechny podmínky zadávacího řízení
stanovené zadavatelem v zadávacích
podmínkách. Předložená nabídková cena
činí 53 257 700 Kč bez DPH, tj. 64 441 817 Kč s
DPH. Nabídková cena přesáhla rozpočtovou
cenu  (dle RST ceníku stavebních prací v 2.
pololetí 2021) o astronomických 17 182 046 Kč
s DPH. 

A jak to dopadne?  
   To zatím zůstává ve hvězdách.  Ale pojďme
od  začátku.  Na začátku byla Smlouvu o
poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na 
 projektovou dokumentaci, jejímž autorem je
Ing. Vítězslav Pruša.   Obec   zálohově  získala 
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Požár travního porostu si vyžádal zásah
hasičů
V pondělní podvečer zasahovalo šest jednotek hasičů u požáru travního porostu v
katastru  obce Dolní Lažany  (výjezd na Šebkovice). Zásah trval necelou hodinu.  Mohlo
se jednat o vypalování trávy.

  Jednotky hasičů byly povolány k
likvidaci požáru travního porostu.
Příčina vzniku požáru je v šetření.
Událost se naštěstí obešla beze škody.
   V tomto jarním počasí vzniká zvýšené
nebezpečí vzniku požárů. Teplé počasí
láká řadu zahrádkářů  k jarnímu úklidu.
Při spalování listí, větví ze stromků nebo
suché trávy může dojít i k požáru. Ten se
může vlivem silného větru rychle
rozšířit a napáchat značné škody. Pálení
suché trávy a listí není zákonem
výslovně zakázáno, ale měla by se
dodržovat základní pravidla a omezení. 
   Rozdíl je ovšem v pálení kupy staré
trávy a vypalování celého pozemku.
Plošné vypalování porostu je totiž
zakázáno celoročně, a to: "Na základě
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
může Hasičský záchranný sbor uložit
pokutu za přestupek na úseku požární
ochrany tomu, kdo vypaluje porosty, a to do
výše 25 tisíc korun pro fyzické osoby,
právnickým a podnikajícím fyzickým
osobám pokutu až do výše 500 tisíc korun," 

"Občané pálení neohlašují. Hasiči tak
vyjíždějí k domnělým požárům mnohdy

zbytečně." řekl člen zasahující jednotky z
Jaroměřice n. Rokytnou.

Nerozhodlo se, další klání zastupitele čeká.
   Svůj návrh řešení předkládám na základě  pečlivého
zjišťování stavu věci a zvažování možných dopadů na
obec.  Nechci se řídit heslem: "Proč dělat věci
jednoduše, když to jde složitě".  Proč neuzavřít jednu
kapitolu -  poskytnutí podpory od SFŽP a vyčkat. Pokud
se ukáže, že ceny strmě letí dolů, obec odstoupí od
smlouvy a zadá nové výběrové řízení na zhotovitele v
návaznosti na termín výstavby splaškové kanalizace. 
 Nechci předjímat, že mohou   nastat   cenové
turbulence 

opačným směrem. Zadávat výběrové řízení, kdy do
počátku realizace díla zbývá dva a půl roku , se mi v
těchto "cenově nejistých dnech" zdá přinejmenším
málo smysluplné.  
   Kdybych měla vše shrnout. Souhlasím, že nabídková
cena je příliš vysoká (fiskální pravidlo při zadlužování
obce).  Souhlasím s  vypsáním nového výběrového
řízení, ale  v době, která se bude blížit době realizace
stavby.  Nyní nechť věci plynou. 



Dodávka poslední instance je dočasné řešení a
záchranná síť.
Slouží k tomu, aby nikdo nepřišel ze dne na den
o dodávku elektřiny nebo plynu v případě, že
selže původní dodavatel zákazníka.
Jde ale o dočasné řešení, které skončí nejpozději
po uplynutí 6 měsíců.
Pokud si zákazník v tomto období nenajde
nového dodavatele, bude mu přerušena
dodávka, což přinese zákazníkovi nemalé
náklady.

Dodávka poslední instance není zdarma a je
potřeba pravidelně platit zálohy a na konci DPI
případný doplatek (přeplatky jsou samozřejmě
standardně zákazníkům vráceny).
I pro dodávku poslední instance platí, že pokud
své finanční závazky za dodanou energii
nezaplatíte, může dojít k přerušení dodávek a
odpojení.
K přerušení dodávek a odpojení nikdy nedojde
hned, vždy je prostor se s dodavatelem
domluvit na řešení.
Vždy je proto potřeba s dodavatelem aktivně
komunikovat, jen tak se vyhnete zvýšeným
nákladům, které odpojení jako krajní řešení
neplacení přináší.

Každý zákazník, který odebírá od dodavatele
poslední instance, musí podepsat smlouvu,
jinak mu bude dodávka po 6 měsících ukončena
a bude odpojen. 

POKUD JSTE SI DOSUD NEVYBRALI NOVÉHO
DODAVATELE, PODEPIŠTE NOVOU SMLOUVU CO
NEJDŘÍVE.

TO PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE NADÁLE
ZŮSTAT U FIRMY, KTERÁ VÁM AKTUÁLNĚ JAKO
DODAVATEL POSLEDNÍ INSTANCE DODÁVÁ A
KTERÉMU PLATÍTE ZÁLOHY

Pokud zákazník neplatí za dodávku poslední
instance, riskuje předčasné ukončení dodávky a
odpojení.

Stát nabízí občanům pomoc
při řešení energetické krize
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POKUD AKTUÁLNĚ NEMÁTE DOSTATEK
PROSTŘEDKŮ NA ÚHRADU ZÁLOH, SPOJTE SE CO
NEJRYCHLEJI S DODAVATELEM POSLEDNÍ
INSTANCE  A SVOJI SITUACI AKTIVNĚ ŘEŠTE

VŽDY JE MOŽNÉ OBRÁTIT SE NA ÚŘAD PRÁCE,
KTERÝ AKTUÁLNĚ NABÍZÍ VÍCE ZPŮSOBŮ POMOCI
S VYSOKÝMI CENAMI ENERGIÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které se v rámci své gesce snaží řešit
situaci zákazníků tzv. dodavatelů poslední instance dosud nereagujících na
nastalou situaci, požádalo obce o součinnost. 

Pokud zákazník včas nepodepíše novou smlouvu
nebo pokud zákazník neplatí za dodávku
poslední instance opakovaně zálohy, bude mu
přerušena dodávka a bude odpojen.
Opětovné připojení přitom může přinést náklady
navíc až v řádu několik tisíc korun (výjezd
technika, nutnost opětovně revize měřícího
zařízení atp.), samozřejmě to pak znamená a
období bez elektřiny nebo plynu.

Ukončení dodávky a odpojení (ať už z důvodu
neplacení nebo z důvodu skončení šestiměsíčního
období) vždy znamená náklady navíc

ODPOJENÍ OD DODÁVKY DODAVATELE POSLEDNÍ
INSTANCE SE MŮŽETE VŽDY VYHNOUT, MUSÍTE
ALE SVOJI SITUACI AKTIVNĚ ŘEŠIT,
KOMUNIKOVAT A PŘEDEVŠÍM VČAS UZAVŘÍT
NOVOU SMLOUVU.

 Je potřeba počítat s tím, že vlastní podpis
smlouvy nestačí a musí proběhnout ještě nutné
administrativní úkony na straně dodavatele,
distributora a operátora trhu.
Tento tzv. proces změny dodavatele obyčejně
může trvat několik dní.
I proto není na místě s výběrem dodavatele otálet
na poslední chvíli.

Kdy nejpozději musí zákazník uzavřít novou
smlouvu, aby se ukončení dodávky DPI vyhnul?

NEODKLÁDEJTE JIŽ DÁLE PODPIS SMLOUVY S
NOVÝM DODAVATELEM, KTERÝ VÁM ZAJISTÍ
DODÁVKU PO SKONČENÍ ŠESTIMĚSÍČNÍ DODÁVKY
POSLEDNÍ INSTANCE.



Jarní nasazování ryb
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Rozšíření veřejného osvětlení
obce k rybníku Zámečku

   Rybáři z Dolních Lažan vysadili do rybníku Zámeček
kapry. "Celkem bylo distribuováno 200 kg ryb o průměrné
váze 1,5 - 2 kg / ks,“ upřesnil předseda  rybářů František
Hruška z místního svazu. Dodavatelem násady byly
náměšťské sádky.

 Místní skupina rybářů počítá se zahájením
rybářské sezóny od prvního  dubnového
víkendu,  kdy se také začnou prodávat
rybářské povolenky. 

Rybářské pruty, pobyt u vody a často nejistý výsledek lovu láká stále více lidí. Rybaření
je  patrně přitažlivé i pro mladé lidi, soudě podle  skladby rybařících  u místního rybníku.  

   Podle projektové dokumentace Ing. Bohuslava
Mičky  přibude u rybníku Zámeček 9 stožárů
veřejného osvětlení. Realizace je naplánována
ve spolupráci se společností E-ON, stavební
práce by měly být zahájeny v červnu. 
 Zastupitelstvo na svém posledním zasedání
rozhodovala o zhotoviteli díla, kterým se stal 
 František Hruška z Dolních Lažan.  

Během letních měsíců by se měla
dočkat odpočinková zóna u rybníka
veřejného osvětlení.  Výstavbu ve
spolupráci s firmou E-ON zrealizuje
František  Hruška.
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Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem
domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad
práce ČR o pomoc.
Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

Příspěvek na bydlení
Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok
na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů
nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením. Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení
také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, který ji užívá k trvalému bydlení.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1.

Doplatek na bydlení
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po přiznání
příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené s
bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, aby domácnosti po
zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni.

Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a
mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat o situace
spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc.

Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energiemuze-pomoci-
up--1.
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum ÚP ČR na
tel. číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné žádosti můžete podat
elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elektronickým podpisem), zaslat
poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.
Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se na
zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště nebo volejte na
speciální linku: 950 180 070.

Úřad práce ČR a jeho pomoc
při finanční tísni spojené s růstem cen energií

www.uradprace.cz



HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
TEXTILU

s obcí Dolní Lažany

ve spolupráci 

VYHLAŠUJE

Máte doma starší nebo nepotřebné oblečení a nevíte co s
ním? Nevyhazujte ho! Dejte mu šanci na druhý život.

Co můžete darovat?
Věci zachovalé, čisté a nepoškozené.

Oděvy, oděvní doplňky, párovou obuv,
bytový textil a hračky. Vše zabalené v

igelitových pytlích.

DAROVANÝ TEXTIL PŘIJÍMÁME

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
ve dnech 11. a 18. dubna 

od 17 do 19 hodin.

Darovaný textil doplní
sklad Textilní banky. cz,
kde zůstane uložen pro
potřeby sociálně slabší a

osob v krizi.

Všem dárcům DĚKUJEME.
V případě dotazů volejte 776 175 707 (Textilní banka)

737 624 067 (paní Papoušková)  


