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str. 17
Děti svůj svátek slavily
v Pohádkovém lese. 

Tentokrát jsme společně
odjeli do keramické dílny v
Maříži a do Pohádkové
Panenské.

2/2022
červen

Léto je v plném proudu 
a dětem začínají prázdniny.

   Využijte všeho, 
   co tento čas přináší!

str. 14
Digitálně technické mapy 
- nově povinnost pro obce

Ministerstva se ve společné
deklaraci zavazují obcím pomoci,
např. poskytnutím vhodného
softwarového nástroje. 

str. 4
Podmínky bytové výstavby
stanoví regulativy

Budoucí stavebníky budou limitovat
stanovené regulativy, které by měla
vyvážit cenová dostupnost
pozemků.

Co je víc, než
udělat něco pro

druhé aneb
VOLBY.

Tak to bude
podprahové

téma tohoto
čísla

zpravodaje.



Vážení a milí spoluobčané,

   dětem skončil školní rok a nám, členům
zastupitelstva, končí  po prázdninách
mandát. Do té doby je toho  potřeba ještě
mnoho stihnout. Dokončit, co je potřeba,  
připravit se na nadcházející volby, které
letos vychází na 23. a 24. září , i na to, co
bude po nich.
      Na co nového se tedy můžete těšit? 
 Každým dnem by měly započít práce u
rybníku Zámeček, kde proběhne
instalace devíti stožárů veřejného
osvětlení a chata u rybníka dostane
vlastní elektroměr. Na Zámečku
zůstaneme, protože zde firma Hřiště 8D
s.r.o během prázdnin zrealizuje umístění
šesti lanových prvků, které by měly
přinést dětem sportovní vyžití. V
pozimních měsících bychom měli
společně s organizací Čmelák realizovat
výsadbu rozptýlené zeleně. Na všechny
tři uvedené projekty byly podány dotační
žádosti a věříme, že podmínkám pro
jejich udělení vyhovíme.
    Na drobné úpravy a údržbu čekají i
vnitřní prostory obecního úřadu a byty.
Věřím, že ještě zvládneme  znovu
zveřejnit záměr prodeje pozemků pro
bytovou výstavbu, tentokrát bez
věcných i formálních pochybení.
Zkrátka, není málo toho, co bychom si
přáli dokončit v těch posledních třech
měsících. Držme si pěsti, aby se vše
podařilo. 
    Na tomto místě bych vás  ráda vyzvala,
vážení Lažanští, abyste se navzdory
úskalím této práce vydali do
dobrodružství, jež se jiným slovy nazývá
komunální volby. Fandím všem
stávajícím zastupitelům i těm novým,
kteří se ke kandidatuře teprve
odhodlávají . 
    Ale před námi je teď léto. A to má mít
pozitivní náboj.  Pro někoho bude časem
odpočinku, pro někoho naopak časem
pohybu a nových dobrodružství. 
    Nadějeplné léto a držte se!

        Dana Durdová

   Aby obec skutečně žila, je nezbytné, aby měla
spokojené občany, nadšené spolky a v
neposlední řadě schopné zastupitele.  "Co by
měl ve vašich očích splňovat kandidát na
zastupitele, potažmo  na starosty?" 
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úvodní 
slovo

   Pavel Hruška
Starosta by se měl jednoznačně obci věnovat a,
také pro ni něco vykonat. V příštím zastupitelstvu
bych rád viděl například Pavlu Pavlonovou. :-).

   Iveta Nováková, st.
Se současným vedením obce jsem spokojená.
Vesnice je upravená, koná se tady spousta akcí,
proto si přeji, aby příští zastupitelstvo fungovalo
stejně. Jeho členové by měli být objektivní, vstřícní a
měli by všichni táhnout za jeden provaz.

anketa

      Petr Fouma
Zastupitel musí mít k dispozici volný čas, vlastně
fůru volného času :-).  No, a k tomu bych ještě něco
přidal: zapálení pro věc a minimálně šest dobrých
parťáků se stejným zápalem a výdrží. 

Michaela Černá
Zastupitel by měl mít chuť a sílu věnovat svůj volný
čas práci pro obec. Musí se obrnit vůči kritice a
umět přijmout názory druhých,  protože nikdo se
nikdy nezavděčí všem. 

Miroslav Papoušek, st.
Být zastupitelem určitě není jednoduché. V mých
očích by člověk, který se chce věnovat komunální
politice, měl být přímý, měl by umět jednat s lidmi,
stát si za svým slovem a plnit dané sliby. K tomu
bych přidal férovost, obětavost, chuť do práce a 
 dostatek času, který by práci mohl věnovat.

kandidátní listiny
pro volby do zastupitelstev obcí,
které se budou konat 23 a 24. září
2022, se podávají nejpozději do 16:00
hodin  dne 19. července 2022
registračnímu úřadu, kterým je
Městský úřad Moravské Budějovice.



(dd)

 ČERVEN 2022DOLNOLAŽANSKÉ LISTY 3

  Čistá Vysočina je název osvětové akce, kterou
každoročně v dubnu vyhlašuje Kraj Vysočina v rámci
projektu Zdravý kraj a jejíž součástí je úklid veřejného
prostranství a přírody na různých místech Vysočiny. 
   Na dvě desítky dobrovolníků z Lažan podpořilo v
sobotu 9. dubna 2022 třináctý ročník jarního úklidu.
Naším cílem je zapojit zejména děti a mládež, což se
podařilo.  Na tradiční závěrečné opékání buřtíků, pro
nepřízeň počasí, sice nedošlo,  ale posezení, tentokrát u
horkého čaje, nechybělo ani  letos. 

Dobrovolníci z Lažan se připojili 
k úklidu Vysočiny
V dubnu se po celém světě slaví Den
Země, který mimo jiné upozorňuje na
dopady ničení životního prostředí.
Místní obyvatelé si připomněli tento
výjimečný den sběrem odpadků v okolí
obce v rámci akce Čistá Vysočina.

Smlouva se zhotovitelem splaškové
kanalizace podepsána 
Zastupitelé obce  čtyřmi hlasy schválili zhotovitele díla "Splašková kanalizace Dolní
Lažany", VHST s.r.o. z Pelhřimova. Ve výběrovém řízení podali nejnižší nabídkovou
cenu, tj. 64 441 817 Kč s DPH. Výstavba by měla započít na podzim 2024.



(dd)
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Podmínky bytové výstavby stanoví
zpracované regulativy
Budoucí stavebníci se budou muset řídit územním plánem, který právě prochází
změnou, a budou je také limitovat stanovené regulativy, jako maximální výška
budov, jejich rozestupy či rozsah veřejných ploch. V návrhu je i  vybudování
komunikace. 

    Malé obce "stárnou", lákají proto
nové obyvatele na obecní pozemky.
"Omladit" potřebují i  Lažany. 
  Prodej obecního majetku má
zákonem daný postup, který je
nutno dodržet. Nejde jen o to, že
musí obec po dobu minimálně 15
dnů zveřejnit záměr o prodeji
obecního majetku s přesnou
specifikací prodávaného pozemku,
aby případní zájemci mohli projevit
zájem o koupi. V dalším kroku musí
ZO    schválit     uzavření      konkrétní
kupní smlouvy s kupujícím.  

   Radost můžeme mít z toho, že se
podařilo vyúčtovat dotaci ze SFŽP,
která finančně podpořila přípravu
projektové dokumentace, jejímž
autorem je Ing. Vítězslav Průša a
zadávací řízení pro výběr
zhotovitele. 

na stavbu splaškové kanalizace bylo
vedeno správně a transparentně.
Mohli jsme tedy podepsat smlouvu s
vysoutěženým zhotovitelem. Do
odstartování stavby zbývají téměř
dva roky a de facto  může být všechno
úplně jinak,“ říká starostka. 

    Smlouvu se zhotovitelem mohla
obec podepsat až po uplynutí
zákonné lhůty pro podání
námitek. „Žádné připomínky jsme v 
této patnáctidenní lhůtě neobdrželi,
což je pro nás mimo jiné   
 potvrzením,  že   celé   zadávací 
 řízení

Součástí podepsané kupní
smlouvy musí být doložka
potvrzující dodržení zákonem
daných podmínek prodeje.
Nedodržení těchto podmínek
může mít za následek zneplatnění
převodu. Tomu všemu    předchází   
několik dalších povinností obce,
které se nyní blíží do finále.
Změna č. 1 ÚP je předložena ke
schvalování    ZK   Vysočina.  Firma
F-plan     zastoupená      Ing.         Jiřím
Koprem zapracovala do již
pořízeného           projektu          změnu  

stavby Komunikace pro novou
zástavbu RD a věc je nyní  ve fázi
povolování. Ing. Jana Nováková má
k dispozici podklady pro nové
geometrické  zaměření  pozemků v
obou lokalitách.  Jako příloha kupní
smlouvy, která rovněž prochází
připomínkováním, budou sloužit
Ing. V. Novotným  zpracované
regulativy.  S Agrofarmou s.r.o. DL
běží výpověď z pachtovní smlouvy.
Celý tento postup jsme tentokrát
konzultovali s Ing. Svobodou ze
stavebního odboru MěÚ MB. 

Regulativy pozemků v lokalitě na MB Regulativy pozemků v lokalitě na Lesonice

Jsme si vědomi toho, že prodej se bude vyhlašovat v době nepříznivé pro stavebníky. Jsou nejisté ceny, nejsou
materiály. Doba tomu moc nepřeje. Přesto věříme, že cenově dostupné pozemky přilákají nové obyvatele.

(dd)

(dd)

https://www.kurzy.cz/stavba/
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   Velikonoční tvořivé dílny nejsou v
našem pojetí pouze o výrobě sváteční
výzdoby, ale také o přátelském setkání se
sousedy a kamarády, respektive v tomto
případě spíše se sousedkami a
kamarádkami, protože se jedná o akci
oblíbenou spíše u žen a samozřejmě dětí.
   Na výrobu velikonoční výzdoby
připravila Ing. Václava Trojanová 
 spoustu rekvizit a pod jejím vedením se
všichni s nadšením pustili do  výroby
jarního aranžmá. Jsme rádi, že se
sousedský a společenský život z dob před
epidemií opět vrací a my mohli
nabídnout příjemně prožité odpoledne v
předvelikonočním čase.

Dílničky mají zejména obnovitDílničky mají zejména obnovit
sousedský životsousedský život  

Po dvouleté pauze způsobené epidemií covid-19 jsme se vrátili k tradici velikonočních
dílniček. Tematické tvořivé odpoledne v tento jarní čas pořádala obec už poněkolikáté.

(dd)
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(dd)

  Velikonoční hrkání patří do
velikonočního Svatého týdne už
od nepaměti. Zvony umlknou až
do Bílé soboty, protože
symbolicky odlétají do Říma.
Tradice se na vesnicích dodržuje
dodnes a děti s hrkačkami vyrážejí
na obchůzku. Jinak tomu nebylo
letos ani u nás v Dolních
Lažanech. Za "službu"  jste na
malé koledníky mysleli s bohatou
koledou.

Zvony odletěly do Říma
Po dvou letech se mohli také kluci vrátit k řehtačkám, aby od čtvrtečního
poledne do Bílé soboty nahradili zvonění. 

Po čtyřech letech se budou na podzim 2022 znovu konat volby do obecních zastupitelstev.
Ze všech voleb, které v České republice probíhají, jsou ty komunální z pohledu systému
těmi nejsložitějšími.

KOMUNÁLNÍ VOLBY

 Termín voleb do obecních
zastupitelstev určuje prezident
republiky, a to vždy 90 dní před
jejich konáním. Konají se každé
čtyři roky, poslední komunální
volby se konaly 5. a 6. října v roce
2018, v letošním roce proběhnou v
pátek 23. a v sobotu 24. září 2022.
 Systém voleb do obecních
zastupitelstev patří vůbec k těm
nejsložitějším systémům voleb u
nás. Místo kroužků hrají v
komunálních volbách hlavní roli
křížky. Volič si může vybrat mezi
křížkováním celé volební strany
nebo dát hlas pomocí křížků
jednotlivým kandidátům. Obě
možnosti lze také kombinovat.
Volič má tolik hlasů, kolik je členů
zastupitelstva.  Pokud označí  více

kandidátů, je jeho hlasování
neplatné.
    Pokud volič přidělí křížek volební
straně a zároveň kandidátům
stejné strany, hlas je platný pouze
pro volební stranu, pro vybrané
kandidáty se křížky nepočítají.
Volič ale může zakřížkovat jednu
volební stranu a další křížky udělit
kandidátům jiných stran. V tomto
případě se odečítá počet hlasů
daný jiným kandidátům než
zvolené straně od konce
kandidátky. Například, pokud má
strana 25 kandidátů a volič tuto
stranu zakřížkuje, ale zakřížkuje
zároveň šest kandidátů z jiné
strany, získá hlas jen prvních 19
kandidátů ze strany, která od
voliče získala křížek.

   Na rozdíl od parlamentních
voleb není možné volit na
voličský průkaz mimo místo
svého trvalého pobytu. Pokud
tedy chcete volit zastupitele ve
své obci, je nutné se v době voleb
nacházet v místě svého trvalého
bydliště.
    Na hlasování voličů a poté
sčítání odevzdaných hlasů bude
tradičně dohlížet volební komise.
Člen komise musí splňovat
několik podmínek, musí mu být
alespoň 18 let, musí být svéprávný
a nesmí být současně kandidátem
v dané oblasti.
Termín pro podání
kandidátních listin v případě
komunálních      voleb           vyprší 
19. července.



(dd)
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Velikonoční zajíčci vyběhli  z lesa a při cestě do Dolních Lažan poztráceli u přítoku 
 rybníku sladký poklad z truhly. O Velikonoční neděli jsme vyslaly všechny  děti po jejich
stopách.

   Na šikovné děti, které se v
doprovodu svých rodičů vydaly
hledat "Velikonočního zajíčka", čekali
letos zaječí bráškové. Na začátku
velikonoční poutě dostaly všechny
děti pokyny a pak už začaly plnit
úkoly, které pro ně připravili
potměšilí zajíčci. Nejprve krátká
rozcvička a pak už cestou malí hledači
poznávali mláďátka a jarní kytičky,
napodobovali motýlky a včelky,
počítali barevná vajíčka a hlavně -
hledali ukryté perníčky. Na konci
cesty na všechny děti čekala zkouška
paměti. Počáteční písmena jmen
zajíčků, od kterých po cestě dostávaly
děti úkoly, tvořila heslo letošních
Velikonoc. Jeho vyluštění byla pro
děti hračka. 
Děvčata malovala a zdobila
vajíčka, kluci pletli pomlázky
     Uplést pomlázku je docela kumšt a
ne každý mládenec si s tím dokáže
poradit. Dnes, spolu s Pepou Ryglem, 
 trochou šikovnosti a trpělivosti se to
ale mohl  naučit téměř každý. A
klukům se opravdu dařilo. Stejně
jako malým slečnám, které barvily a 
 zdobily vajíčka zcela netradičně.

 

PUTOVÁNÍ ZA VELIKONOČNÍMI ZAJÍČKY
7
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Pod altán na jedno 
(dvě, tři ...)

vás budou zvát
hasiči celé
prázdniny.

První pozvání na zkoušku
dopadlo na výbornou -

jedeme dál. 
 

Vždy v pátek a sobotu přijďte  
všichni, kdo vyznáváte pěnivý

mok, přijďte i vy, kdo si jen
rádi popovídáte se sousedy.

Zapojili jsme se do přípravy deskové hry:
JAK DOBŘE TO U NÁS ZNÁŠ?

    Nabídku na zapojení se do hry
jsme dostali při setkání s panem
Liškou na zasedání mikroregionu
Rokytná.  V současnou chvíli jsou
dostupné hry ze tří okresů:
Pelhřimov, Jihlava a Havlíčkův
Brod. Nyní se připravují okresy
Žďár nad Sázavou a Třebíč.
  Jedná se o vědomostně
strategickou deskovou hru, která
je určena hráčům od 10 let. Hráči
se zábavnou formou dozvídají
informace o obcích, městech a
zajímavých místech v místě kde
žijí - okrese Třebíč.

Na Vysočině vzniká nová desková hra s regionální tématikou. Autorem je ekonom Petr
Liška, který mimo jiné vyučuje na VŠPJ. Nápad na společenskou hru dostal při jarním
nouzovém stavu.  Už o vánočních svátcích si mohou i děti a rodiče na Třebíčsku zahrát
novou deskovou hru Jak dobře to u nás znáš?

1. VŠECHNY
ZAPOJENÉ OBCE

JSOU
ZAKRESLENY DO

MAPY NA
HERNÍM PLÁNU

3. VŠECHNY
ZAPOJENÉ

OBCE MAJÍ VE HŘE
SVOU VLASTNÍ
HERNÍ KARTU S

OTÁZKAMI 

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO ZAPOJENÉ OBCE?

2. VŠECHNY
ZAPOJENÉ OBCE

JSOU
PREZENTOVÁNY

NA OBALOVÉ
KRABICI

CO SE OD OBCÍ OČEKÁVÁ?
Připravit podklady pro herní
kartu  a   objednat  libovolný  počet 

her. Desková hra: Jak dobře to u nás znáš?... vám doma
prostě nesmí chybět. Prověřte si, jak dobře to u nás znáte a
užijte si společné chvíle a spousty zábavy. 

Ceník schválilo ZO Dolní Lažany na svém zasedání dne 9. 5. 2022.
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Čtyřky 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.

19341934

Tento rok byl pro naše občany velmi těžký.
Příděly potravin byly čím dál menší, a tak na
vesnicích ležela tíha uživit obyvatele měst.
Na vsích se střídaly kontroly na stav
dobytka, užitkovost, zásoby atd. 
V letošním roce byla na práci do Německa
posílána mladá děvčata ročník 1924. Z naší
obce měla jet Nováková Eliška, ovšem pak
byla ze seznamu vypuštěna, protože
pracuje v zemědělství. Na kopání zákopů u
Neziderského jezera byl v prosinci 1944 s
řadou mladých zemědělců odeslán Karel
Pokorný z č. 15. 
Zima toho roku byla neobyčejně mírná a
skoro bez sněhu. Bylo hodně nemocí,
zvláště chřipky s velkými teplotami. Koncem
února přišla větší zima s mrazy 7-12 °C.
Březen byl rovněž studený se sněhovými
vánicemi. Sněhu napadlo tolik, že děti
nechodily do školy. 

19441944

19541954

V roce 1934 byla v Do. Lažanech hrána
následující ochotnická představení: 6. ledna
v místním hostinci divadelní hra „Poslední
muž“, 21. ledna hra „Románek na horách“ a
26. prosince veselohra „To byla noc“. 
V roce 1934 byly postaveny nové domy č.
56 (majitel železniční zřízenec Eduard
Svoboda) a č. 55 (majitel chalupník
František Máca). 
U hospodářského stavení č. 14 byla
postavena po zbořené staré stodole
stodola nová (majitel Antonín Husa, rolník,
který se přiženil z Blatnice). 19641964

27. října pocítili jsme ráno kolem 9 hodiny
zemětřesení, které trvalo několik vteřin.
Okna, dveře i nábytek ve všech světnicích
drnčely. Jak bylo v rozhlasu hlášeno, bylo to
zemětřesení stupně 4 a zasáhlo celou
republiku. 
Tuhé mrazy bez sněhu (-12 až -27) trvaly bez
oblevy až do jara. Zamrzaly vodovody a
mnoho polní zvěře uhynulo. Řepka a ozimý
ječmen byly na celé ploše zaorány. Žně
začaly už 20. července a pro časté deště se
protáhly až do našeho posvícení. Sklizeň
okopanin byla skončena 6. listopadu a
poprvé bylo použito kombajnu na sbírání
brambor.

Družstvo zabíjelo na posvícení pro členy
několik prasat. Každý obdržel 2 kg masa
zdarma a dle potřeby si mohl dokoupit
maso na řízky 28 Kč, na pečení 25 Kč, hlava a
nohy 12 Kč, špek hřbetní 30 Kč, břišní 25 Kč,
škvarky 10 Kč.

      rozhodnutí,    protože    byli    přijati  tři mladí
      členové,   kteří po   desetiletí  později patřili k
      pilířům družstva.   Byly  přijaty rodiny Vodičky
      Frant. č. 2,    Kotačky   Josefa č.7  a  Papouška 
      Antonína č. 9.

K 15. březnu byli přes odpor ONV vzati do
JZD větší zemědělci, které dříve KSČ označila
za vesnické boháče. Bylo to velmi rozumné 

19741974
Nové elektrické vedení – V letošním roce se
stavělo v našem katastru nové elektrické
vedení vysokého napětí. Vedení je stavěno z
Mor. Budějovic kolem Lukova přes Senotice,
Doubky a na Habřině opouští náš katastr. 
Po celý letošní rok, s přestávkami, prováděli
pracovníci Melioračního družstva z Mor.
Budějovic odvodňování zamokřelých
pozemků.     Jedná     se     hlavně    o    nová 



 

Poplatek za svoz popelnic – činil v roce
1994 250,- Kč za 1 popelnici. Obec část
nákladů dotovala ze svých prostředků.

       hlavně knihy Vl. Javořické, o které je velký  
       zájem. 
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Zdroj: obecní kroniky
Karel Linha - kronikář.

Počátkem roku byla zřízena na návsi proti
Jednotě vývěsní skříňka. Skříňku zhotovil
Fr. Částek, stolař pracující v místní dílně
JZD, jinak též kronikář obce vícenické. Těší
se značnému zájmu občanů, protože
hlavní náplní je dění v obci.

       odvodnění     místo     starých,     které    již
       nedostatečně fungují. 

19841984

19941994

Stavby v obci – Rodinný domek přestavují
u Máců v č. 21, z dosavadního 1 bytu
zřizují 2 bytové jednotky. Poschoďový
rodinný domek dostavuje člen JZD
Lesonice Ing. Karel Holý. Přestavbu
bývalého domku Fr. Doláka č. 53 provádí
pro svého syna Františka družstevník
František Durda. 
Masopust – V sobotu 2. 3. se oslavil v naší
obci masopust, který pořádal svaz žen.
Průvod masek v počtu 25 osob obcházel
odpoledne s hudbou po obci. Tolik masek
u nás nechodilo ani dřív, kdy byl počet
obyvatel dvojnásobný. 
Brigáda na omítce Jednoty břízolitem se
konala v sobotu 19. května a vedle party
zedníků se zúčastnilo 22 mužů z obce.
Škrabání se provádělo v neděli. 
Pokrývač Stavebního podniku z Mor.
Budějovic opravil střechu a komíny na
škole v polovině června. 
10. července o 22. hodině začalo od
západu pohřmívat, pomalu se to blížilo a o
půl 12 večer začaly padat kroupy s
deštěm. Strhla se vichřice (až 140 km v
hod.) nebe bylo jeden oheň – rachot
hřmění a prudký vítr vytvářely prostředí,
jako by se blížil konec světa.

V noci z 28. na 29. ledna došlo ke vloupání
do kanceláře OÚ a odcizení počítače s
příslušenstvím v hodnotě 60 000,- Kč. Lupič
se vloupal do kanceláře přes hasičskou
klubovnu a vyvrátil dveře. Podobně
dopadlo i 20 dalších obcí na našem okrese.
Stavby v obci – Mácová Marie ml. dokončila
stavbu rodinného domku na zahradě č. 21,
stavba byla zkolaudována. Papoušek
Miroslav z č. 55 staví rodinný domek z
bývalé Gallusovy stodoly na pozemku u
domu č. 18, který koupil od majitele Dr.
Chromého z Třebíče. Bývalý domek č. 32
zbourala majitelka Pavla Valenová,
provdaná Pavlonová a na místě naváží
stavební materiál pro stavbu nového
domku. 

V letošním roce byla provedená řada prací
na opravě bývalé školní budovy. Byla
provedena úprava prostranství před
školou, byla zrušena zahrada a před
budovou vybudováno prostranství
zpevněné drobným štěrkem. Obkládání
stěn v sále a na chodbě provedla firma
Intera Mor. Budějovice a náklady činí 74
000,- Kč. 
Stěhování knihovny – Knihovna byla
přestěhována do přístavby školy, do
místnosti   tzv.   Klubovny.   Byly  zakoupeny 

Výročí založení SDH – Oslavy založení SDH
se uskutečnily v sobotu 28. června.
Slavnostní průvod prošel obcí do prostoru
cvičební dráhy u rybníka Zámečku. Zde po
ukončení oficiální části oslav následovaly
soutěže družstev v hasičském útoku a na
závěr celé akce vytvořili
moravskobudějovičtí hasiči pro děti kopu
pěny. 
Umělý povrch na hřišti na návsi – počátkem
měsíce června položila firma Tewiko na
hřišti umělý povrch, určený pro nohejbal,
tenis a volejbal. Celkové náklady činily 296
547,- Kč.

Vážení spoluobčané,
 přijďte na podzim

 k volebním urnám.
 

Bez Vás to nepůjde !
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Poslední dubnový večer se na mnoha místech kraje rozzářily ohně. Třicátý duben je totiž
od nepaměti spojen s pálením čarodějnic. 

   V předvečer  1. května se také ve
vesnicích staví máje, zadané dívky 
 dostávají od mládenců  májky, tradiční
symboly jara ve formě břízky zdobené
pentlemi. Stejně jako v minulosti jsme
se sešli,  abychom byli svědky  stavění
lažanské máje a spolu s dětmi si užili
čarodějnou noc. Změnilo se jen místo 
 konání, které hasiči přesunuli k
rybníku Zámeček. Nikdo z nás nemůže
pochybovat o jejich fortelnosti,
protože děvčaty nazdobená máj se
zakrátko  stala dominantou okolí
rybníka. Novinkou se stala soutěž v
hodu palicí. Nejšikovnější ženou v této
disciplíně se stala Lenka Koudelková,
nejsilnějším mužem Petr Fouma. Se
setměním jsme zapálili hranici a na
odvážné děti ještě  čekala stezka
odvahy .

Noc plnou kouzel a rituálů
vystřídaly světské radovánky

     Z velmi starého pohanského  svátku se stal oblíbený lidový zvyk, který
se nazývá „Noc čarodějnic“ nebo "Filipojakubská noc". Tyto dny jsou
oslavou začínajícího jara a zároveň očistným rituálem ohněm, který prý
ochraňoval před silami zla a nemocemi. 



   Pracovní poměr před uplynutím
sjednané  doby ukončí ke dni 31.   7.
jediný zaměstnanec obce - Jana
Papoušková. Z mého pohledu dávala
Lažanům ducha, půvab, upravenost
a jedinečnou neopakovatelnost. 
 Samozřejmě, že každý se mnou
nemusí souhlasit, ale  po téměř
čtyřleté spolupráci si Lažany bez Jany
dovedu jen těžko představit a
nemyslím tím jen na úpravu zeleně. 
    To, že máme podobné smýšlení při
pořádání kulturních a sportovních
akcí, mě přesvědčila první společně
vyrobená čarodějnice. A přišly další
její nápady proměněné v činy -
plesové a jiné výzdoby sálu, sezonní
výrobky ze slámy a další detaily,
které Lažany dělají našimi. Při
pořádání dětských akcí sršela
nápady, vždyť loňská olympiáda na
konci prázdnin bylo vlastně její
"dítě".  
 Ráda bych jí na tomto místě
poděkovala za její "účinkování" v obci
a popřála  za všechny, kterým
dokázala udělat třeba jen hezčí den, 
 spokojenost a štěstí. 

1,6505
 t

2,123
 t

  Až do loňského roku bylo
přitom vedení digitálně
technických map vybranými
obcemi/kraji zcela dobrovolné.
Novela zákona o zeměměřictví, z
počátku tohoto roku, však nově
výkon této činnost ukládá
krajům v přenesené působnosti.
Obec Dolní Lažany uzavřela v
loňském roce Smlouvu o
spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě Digitální
technické mapy Kraje Vysočina.
Vlastní DTM Dolní Lažany
nemají zpracovanou.

V čem to pomůže obci?
   Benefitem pro obce bude
zjednodušené získávání údajů o
dopravní a technické
infrastruktuře od ostatních
správců, kteří působí na území
obce. To znamená, že obce
nebudou nuceny uzavírat
smlouvy se všemi správci
dopravní a technické
infrastruktury na svém území a
nebudou dále zatěžovány
pravidelným sběrem těchto dat. 
 Data budou ode všech povinně
vedena v DTM kraje, kde budou
k dispozici pro další využití.  Tím
se zvýší dostupnost aktuálních
údajů například pro plánování
investic a projektovou přípravu
vlastních staveb. Současně
dojde k zjednodušení procesu
aktualizace základní prostorové
orientace. 

 ČERVEN 202216

DIGITÁLNÍ
TECHNICKÉ MAPY
Pozemní stavby, inženýrské sítě, okrasná zeleň či
vodstvo, to vše bude součástí digitálních
technických map (DTM), které mají do konce
června příštího roku povinnost vytvořit kraje. Tu
jim ukládá zákon č. 47/2020 Sb., kterým se změnil
zákon o zeměměřičství. Novela uložila povinnosti
i dalším subjektům, mezi nimi obcím.

Kdo bude správu základní
prostorové situace pro celé
území kraje zajišťovat a
garantovat?
    Kraj. Obec tak nebude muset
vynakládat žádné finanční
prostředky na údržbu a
aktualizaci obsahu základní
prostorové situace na svém
území. Bude provedena
standardizace datového obsahu a
existence jednotného rozhraní a
prostředí pro ukládání a
zpřístupnění těchto dat. 

A co obce bez DTM?
  Těm zůstává povinnost
postupně zajistit domapování sítí
v jejich vlastnictví a zahájit plnění
editorské povinnosti.

Nově se budou muset všechny
obce, včetně těch nejmenších,
stát jak editory, kteří do DTM
předávají informace, tak
vlastníky technické a dopravní
infrastruktury, kteří zmapovávají
vlastní sítě.  Pro obce bez digitální
evidence sítí bude nezbytné
zajistit postupně domapování sítí,
které  mají ve svém vlastnictví, a
zahájit plnění editorské
povinnosti , a to tak, aby měly do
1. června 2023 hotovo.  Malým
obcím, jako jsme my, je s novou
povinností připravena pomoci
SMS ČR. 

Zdroj: Zpravodaj SMSČR, číslo 5/2022

Ukončení
zaměstnaneckého
poměru

                                                                          "Opouštím 
                                                       zaměstnání, které
mě těšilo a bavilo. Naplňovalo mě
dílem proto, že  mi práce "kvetla" pod
rukama, dílem proto, že na každém
rohu na mě čekalo třeba kafe s vámi,
váš úsměv či popovídání a mnohdy
nezištná pomoc. Jsem šťastná, že 
 můžu žít mezi vámi a s vámi a doufám,
že budu mít příležitost oplatit vaši
pohostinnost. Přeji vám spokojený
život a brzy na viděnou.
                                    S úctou Jana Papoušková

DOLNOLAŽANSKÉ LISTY
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XX. ročník
MÁCOVA MEMORIÁLU 

tradičního turnaje
amaterských trojic

30. července 2022
od 9:00 hodin

Obec Dolní Lažany pořádá

Přihlásit si můžete
 na telefonu: 608 621 840,

 na email: obec.dolnilazany@email.cz, 
případně při prezentaci od 8:00 do 8:30 hodin.

Zápisné týmu činí: 300 Kč

Občerstvení zajištěno!

V červnu se narodili do
Dolních Lažan hned dva kluci.

Je nás víc Blahopřejeme
 našim spoluobčanům, kteří v

první polovině roku oslavili svá
významná životní jubilea.

Lenka Velebová
Oldřich Hrdý
František Durda

Pavel Valena

Mnoho spokojených let ve zdraví. 

Dominik Zeman

10. června se narodil Petře a Lubomíru Kosíkovým syn
Lukášek. 4 030 g a 51 cm byly jeho "porodní míry".  

20. června, půlhodinu před půlnocí, spatřil světlo světa
Dominik. Vážil 2 430 g a měřil 45 cm. Pyšnými rodiči se
stali Petra a Josef Zemanovi.

Lukášek Kosík

Gratulujeme rodičům, 
klukům přejeme hodně štěstí!
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DEN DĚTÍ JSME OSLAVILI VÝLETEM 
Mezinárodní den dětí připadá každý rok na prvního června. Kolem tohoto data
se koná spousta akcí, které nabízí zábavu pro rodiče i děti. Letos jsme využili
právě jednu z nich a vyrazili oslavit MDD do Pohádkové Panenské.
 Připoutejte se, prosím, vyrážíme!
   Takto nějak začala cesta  za novými
zážitky a dobrodružstvími, kterým 
 může pro děti být třeba i jízda
autobusem.  Ale to by bylo opravdu
málo. Děti měly příležitost strávit
jejich univerzální svátek dnem plným
zábavy a legrace v doprovodu svých
nejbližších.
Malovali jsme sami sobě.
  První zastávka byla ve vesničce Maříž
- ve výtvarné dílně, kde     děti  mohly
objevovat své nadaní k malování
keramiky – venku na zahrádce pod
slunečníky nebo uvnitř ve vychlazené
stodole.   Do práce se všechny pustily  
 s vervou. Současně zde bylo k
dispozici dětské hřiště s dřevěnými
průlezkami a pískovištěm a krásná
volně přístupná zahrada. 
Po práci legraci ..., ale nejdřív se
posilníme na další cestu.
   Venkovní zahrádka restaurace s
vybraným farmářským jídelníčkem
byla místem společného obědu a pak
vzhůru dobrodružnou  pohádkovou
stezku.

  Hlavním programem dne pro děti byl
VEČERNÍČKŮV POHÁDKOVÝ LES.
Během čtyřkilometrové cesty a  plnění
soutěžních úkolů se děti setkávaly s
různými pohádkovými postavami,
prožívaly kouzelná dobrodružství,
objevovaly nové, a hlavně - získávaly
razítka za splněné úkoly.  V cíli totiž,
po předložení potvrzeného průkazu o 
 absolvování stezky, každý  získal
odměnu. Doprovodného programu
jsme si příliš neužili.  Odpoledne
pokazila přeháňka, a tak nezbylo, než
se vydat na zpáteční cestu. 
   Měli jsme za sebou příjemný den. Co
jiného než děti náš život obohacují a
dělají svět krásnějším a
smysluplnějším. 



Cyklovýlet na Sádek
Před čtyřmi  roky dal místostarosta Pavel Ondrák impuls k založení květnové tradice
rodinného výletování na kole. Skalní cyklisté tradici drží a nás těší, že se  přidávají noví
zájemci a mladí sportovci.

  Krátký cyklovýlet
severním směrem od
Dolních Lažan zavedl
výletníky až k nedalekému
hradu Sádek. V okolí
hradu se nachází také
stejnojmenné vinařství,
které se pyšní nejvýše
položenými vinicemi na
Moravě. A to byl také
tradiční cíl putování. 
      Restaurace s venkovní
terasou, odkud je unikátní
výhled na místní
vinohrady a malebnou
krajinu Vysočiny, zvala k
posezení. K cyklistům
jsme se rádi přidali my,
pohodlnější, kteří jsme pro
přesun na Sádek  zvolili
dopravní prostředek o
čtyřech kolech. 
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