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str. 7
Staňte se kmotry stromů
- zapusťte kořeny! 

Za rybníkem vznikne ve
spolupráci s vámi a ekologickou
organizací Čmelák nová alej.
Buďte při tom!

3/2022
říjen

"A léto se zničehonic
proměnilo v podzim."                

str. 6
Posvícenský víkend stál za
to. Díky, hasiči.

Je skvělé, že posvícení zůstává
tradičním zvykem v obci.
Organizace se ujali sami hasiči a
nemělo to chybu. 

Oscar Wilde

str. 11
Ustavující zasedání
zastupitelstva obce 2022 - 26

V pátek 14. října se konalo
ustavující zasedání ZO, ze
kterého vzešlo nové vedení.
Hodně sil do nadcházejícího
období.

Poslední víkend v říjnu
si přispíme, protože se
mění letní čas na zimní.
Noc ze soboty na neděli
bude o hodinu delší.
Těšíte se na tuto změnu,
nebo se s posunem času
budete muset zdlouhavě
sžívat? Jedno je ale
jisté, tato časová
rošáda bude naše
životy provázet ještě
několik let.

z 29. na 30. říjnanás čekázměna času



   "Kostky jsou vrženy," řekl Caesar a překročil
Rubikon.  Jinak řečeno, vše rozhodnuto, nelze
couvnout a vzít rozhodnutí zpět. Jaké
představy o svém čtyřletém fungování  mají
zvolení zástupci obce? To se ptáme v dnešní
anketě. 
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úvodní 
slovo

   Pavla Pavlonová
Práce v zastupitelstvu obce je pro mě novou životní
zkušeností. Doufám, že dokážeme vše, co nám následující
čtyři roky přinesou, řešit v klidu a ke spokojenosti občanů
Dolních Lažan.

   Jiřina Krotká
Novému zastupitelstvu přeji, aby volební období zvládli s
minimálně stejným elánem, s jakým kandidovali. První
předpoklad úspěchu zastupitelstva je zapojení všech
členů. Není možné nechat práci v obci na třech lidech.

anketa

Jana Papoušková
Očekávání se vždy nemusí shodovat se skutečností a jen
čas vše ukáže. V každém případě bych si přála, aby
zastupitelé pracovali, vystupovali a působili jako tým. Aby
občané mohli mít důvod  ke spokojenosti s naší prací, aby i
nám zastupitelům práce v obci přinášela uspokojení, které
nás bude motivovat k další práci.

František Hruška
Očekávám velmi dobrou spolupráci s ostatními členy
zastupitelstva ve prospěch naší obce. Budu podporovat
kulturní a jiné akce, u kterých doufám, že dojde ke
stmelení občanů. Dále věřím v to, že občané pokud budou
nespokojeni s naší prací, nám to řeknou a nebudou
vznikat zbytečné fámy a nedorozumění.

Petr Durda
Moje kandidatura byla neplánovaná a i pro mě
neočekávaná. Nikdy jsem neplánoval, že se stanu
zastupitelem a o téhle práci toho zatím opravdu moc
nevím.  Představuji si, že práce zastupitelů by měla být
založena zejména na komunikaci a plánování, a to nejen
mezi "sedmi statečnými", ale mezi všemi občany. Ocením,
když se do práce zapojí více obyvatel z obce. 

Vážení a milí spoluobčané, 

  děkuji Vám všem, sousedé i kolegové
zastupitelé, za poslední čtyři
turbulentní roky, kterými naše obec
prošla se ctí. To měla být poslední věta
a tečka, kterou jsem plánovala uzavřít
čtyři roky práce pro obec. A potom si
už jen s Lucií B. notovat: "Už nechci
řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se
dívat a dobrý kafe pít. V noci jít spát, to
jsou mý přání, dost mám dobývání , teď
je na čase být."  Spřádala jsem si  plány
jak zvolním, kolik času budu mít pro
vnuky, a že se konečně dostanu ke
knížkám, které mi přibyly za poslední
roky v knihovně. ... ale prý se Pán Bůh
nejvíc směje, když lidé plánují. Věřila
jsem tomu, ale teď už to vím jistě.  
 Na poslední chvíli sestavená
kandidátka neskýtala Vám, voličům,
mnoho možností. Pokud jste přesto k
letošním volbám přišli a svým hlasem
vyjádřili podporu, je to pro nás čest a
každého hlasu si velmi vážíme. A
pokud přijdete s kritickými
připomínkami, návrhy na  změny a 
 zlepšení, vždy si na Vás uděláme čas.
Protože v této situaci Váš názor či
ochota zapojit se do práce pro obec je o
to důležitější a cennější.
       Na začátku čtyřletého období chci
věřit ve spolupráci. Nejen spolupráci
kandidátů na zastupitele,  kteří si pro
obec nedovedli představit správu MV,
ale zejména spolupráci všech
obyvatelů. Dovolím si zdůraznit, že
život v obci není jen o nových
chodnících, cestách a kanalizaci, ale
také o vztazích mezi lidmi, o vztahu k
vesnici a k regionu. A to se nedá ani
zaplatit, ani vynutit. O to víc než kdy
jindy je důležitá tolerance, vzájemný
respekt, odpovědnost a slušnost. Ale
to už záleží na každém z nás. 
     Přeji Vám krásné podzimní dny a
hlavně zdraví.

 Dana Durdová

   Miroslav Papoušek
Jako nejmladší zastupitel vstupuji do pro mě zcela
neznámých vod. Nemám žádná konkrétní očekávání, ale
chci se učit, rozhlížet a být platným "hráčem" týmu. 
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  Dne 30.7. 2022 uspořádala obec Dolní
Lažany XX. ročník ,,MÁCOVA
MEMORIÁLU“, tradičního turnaje
amatérských trojic v nohejbalu. Po
krátkém uvítání místostarostou obce
začal boj o každý bod. Počasí tentokrát
moc nepřálo, ale na bojovnosti týmů to
moc nezměnilo. Vítězství a putovní
pohár, který předávala maminka
zesnulého bývalého spoluobčana a
místostarosty Dalibora Mácy, si odvezlo
družstvo 24/7 z Lesůněk. Druhé místo
obsadilo družstvo Nadměrné boty Třebíč
a třetí místo si vybojovalo družstvo z obce
Chrástavy u Liberce, kteří se opět
zúčastnili. Tato družstva obdržela
poháry, medaile a věcné odměny. Pro
všechny bylo připraveno bohaté
občerstvení.

V Lažanech se o prázdninách
odehrál tradiční Memoriál 
Poslední červencovou sobotu se amatérští příznivci nohejbalu dočkali
jubilejního ročníku MÁCOVA MEMORIÁLU. Škoda, že každoročnímu setkání
"srdcařů", kteří mají v oblibě tento sport, příliš nepřálo počasí.

Gratulujeme vítězům letošního
turnaje! 

  Gratulujeme všem účastníkům a
děkujeme Vám za účast v XX. ročníku
Mácova memoriálu. Doufáme, že se opět
setkáme v následujícím ročníku v roce
2023.

(fh)



(dd)
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Oprava vodovodního
řadu na návsi
Havárie místního vodovodního řadu byla příčinou
pokácení zdravého vzrostlého jírovce u hřiště. Na
kaštany se s dětmi letos musíme vypravit jinam.

   Vodovodní  řad z osmdesátých
let má zřejmě to nejlepší za
sebou, o tom žádná, proto
nevysychající louže u
kontejnerů na tříděný odpad
dávala tušit, že nastal problém.  
To potvrdil i přizvaný odborník
a místo poškození určil v
kořenech stromů. Vedení obce
tak bylo postaveno před
problém, jak zajistit možnost
opravy vodovodu. Podkopat
kořeny vzrostlého stromu nebo
přistoupit k radikálnímu
řešení? 

Upozorňujeme občany obce Dolní
Lažany, že od 1. 9. 2022 do 30. 11.
2022 poběží akce 

MILOSTIVÉ LÉTO 2 
POSLEDNÍ ŠANCE ZATOČIT

 S EXEKUCEMI. 
Více na www.milostiveleto.cz
nebo www.dolnilazany.cz 

 Náročné ruční odkrytí a
překopání kořenů s nejistým
výsledkem  pro životnost jírovce,
rozhodlo o jeho osudu. Budoucí
výsadba  stromů  by proto vždy
měla respektovat ochranná
pásma  inženýrských sítí, čímž
se vyhneme  podobné situaci. 
     Havárie nebyla nijak rozsáhlá
a při opravě, kterou provedli
zaměstnanci Vodárenské
akciové společnosti, v podstatě
ani nedošlo k přerušení dodávky
vody, ale opravě jsme se
vyhnout nemohli.  

   Sčítání hlasů v komunálních
volbách skončilo v sobotu po 15.
hodině.  Vaše účast v těchto volbách
byla 59,35 %, nižší než bývá v Dolních
Lažanech obvyklé (v roce 2018 ke
komunálním volbám  přišlo 86,07 %
voličů). Na druhou stranu - není se
čemu divit, když tentokrát to o volbě
příliš nebylo. Jediná kandidátka
nezávislého sdružení "Pro Lažany" se
sedmi jmény příliš možností neskýtá. 

Volby do zastupitelstev obcí
se konaly v pátek 23. září od
14.00 do 22.00 hodin a
pokračovaly v sobotu 24. září
2022. Ve stálém seznamu
voličů bylo zapsáno 123 osob.

Výsledky voleb
počet
 hlasů

pořadí Jméno kandidáta

(dd)



(dd)

 ŘÍJEN 2022DOLNOLAŽANSKÉ LISTY 5

   Spokojenost života v obci se odvíjí 
 nejen od vybudované infrastruktury,
ale  i od možností trávit příjemně svůj
volný čas. I to byl jeden z důvodů, kdy
se zastupitelé  rozhodli pro "zasazení"
herních prvků do  extravilánu za
rybníkem. "Jsme přesvědčeni, že
investice do rodin s dětmi  se vždy vrátí.
Chceme tím motivovat ty nejmenší k
pohybu třeba tím, že si budou moci hrát v
přírodě," míní zastupitelé.
    Od srpna mohou děti využívat malý
lanový park s šesti prvky z akátu a 
 dopadovou výškou do půl metru. Při
jejich zdolávání není zapotřebí
asistence dospělých. Akátové dřevo je
vzhledem ke svým vlastnostem
vhodné pro přímý styk se zemí i vodou
a zaručuje v podstatě bezúdržbový
provoz prvků. Není bez zajímavosti, že
světoznámé italské Benátky také stojí
na pilířích z akátového dřeva. Obec tak
očekává, že kvalitní materiál zabezpečí
dlouhodobý provoz celého hřiště.
 Náklady na vybudování hřiště byly
300 tisíc korun a financování zajistila
obec Dolní Lažany částečně ze svého
rozpočtu a částkou 127 tisíc přispěl Kraj
Vysočina z Programu obnovy venkova.
    Ať nové prvky slouží dětem a dělají
jim dlouho radost.

Děti se radují z nových hracích prvkůDěti se radují z nových hracích prvků
Odpočinkovou zónu za rybníkem Zámeček obohatilo šest lanových prvků pro děti. Po
zhruba čtrnácti dnech od započetí díla, v pátek 29. července 2022, bylo vše předáno dětem
k užívání. 

Lokalita kolem rybníku Zámeček získala o
prázdninách nové osvětlení.  Každý večer ji osvítí 9
nových pouličních lamp. Na osvětlení obec podala
žádost a měla by získat příspěvek v podobě dotace
Státního zemědělského intervenčního fondu z
Programu rozvoje venkova. Celkové náklady na
osvětlení  lokality činily 330 000 korun, dotace  činí
80 % uznatelných nákladů a proces je ve fázi
schvalování.

Večer k rybníku už 
nemusíte potmě



(dd)
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  Kdo chtěl v sobotu dopoledne vidět
hasičský útok v humorném podání,
zamířil k rybníku Zámeček, kde se
uskutečnil třetí ročník oblíbeného
hasičského Srandamače, pořádaného
Sborem  dobrovolných hasičů z
Lažan.
  Legračního klání v požárním útoku
se zúčastnila družstva dobrovolných
hasičů ze Šebkovic, Bohušic a místní
tým žen i mužů. Protože se jednalo o
srandovní soutěž, na startu každého
útoku čekal na hasiče pohár piva.
Teprve po jeho zdolání započala
požární disciplína, v níž je nutné v co
nejkratším čase propojit zdroj vody v
nádrži, motorovou stříkačku, hadice,
rozdělovač a proudnice, doběhnout k
dvěma terčům vzdáleným 70 metrů a
pak se do nich trefit proudem vody.  
 Zúčastněné hasičské týmy se
evidentně dobře bavily a  i když závěr
soutěže patřil vyhlášení vítězů, za mě
prvenství v třetím ročníku získali
všichni, kteří se zúčastnili a
přihlížejícím předali dobrou náladu. 
A to sobota ještě ani zdaleka
nekončí ...
    Příjemná atmosféra provázela
nejen soutěž, ale i tradiční
posvícenskou zábavu. Příznivcům
posvícenského veselí, kteří zaplnili
sál, hrála skupina Kalíšci. O plné
pohárky návštěvníků se opět
postarali hasiči .
Nechyběla nedělní vyhrávka...
     Po svátečním obědě se dostavila
nejen kapela, ale i dobrá nálada. S tou
prošel posvícenský průvod od domu
k domu, aby své putování ukončil v
sále KD. Posvícení nikoho
nezklamalo. Ostatně to je poznat ze
spokojených tváří.

To je zlaté posvícení...
Léto pomalu končí a nastal čas odpočinku a zábavy. Posvícení, svátek
sousedské soudržnosti, svátek spojený s hojností jídla, masa a zábavy je
zkrátka tady. Posvícenský víkend v Lažanech byl i letos pod taktovkou
dobrovolných hasičů. Nutno dodat, že pořadatelské role se zhostili na
výbornou.



stromy do místní krajiny přinesou,
kdo z nich bude mít užitek.
Výsadba bude realizována formou
výsadby 38 kusů vzrostlých
školkovaných stromů s velkými
kořenovými baly. Výsadbové jámy
budou vyhloubeny předem do
velikosti přesahující výšku a šířku
kořenových balů sazenic dřevin. K
výsadbě budou použity původní
druhy dřevin. Velikosti stromů se
pohybují od 4-6 m výšky a 10 – 25
cm obvodu kmene ve výšce 1m nad
zemí. Jedná se o vysokokmeny pro
alejovou výsadbu s prvním
rozvětvením koruny nad 220 cm.
Před výsadbou bude proveden
komparativní – srovnávací řez,
kterým se docílí sjednocení
poměru koruny a kořenového
systému. Jedná se o druhy buk
lesní,   jilm horský,   dub letní, jasan 
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Tak to je název projektu, jehož cílem je obohatit okolní krajinu o další přírodní prvky,
zlepšit mikroklima území, které je ohroženo větrnou a vodní erozí a zpříjemnit
prostředí extravilánu obyvatelům obce. 

 O co se jedná?
Jedná se o iniciativu obce
podporovanou ekologickou
organizací Čmelák a financovanou
Státním fondem životního
prostředí ČR. Cílem této iniciativy
je s vaší pomocí, vážení
spoluobčané, vysázet zcela novou
alej z původních stromů české
krajiny.  

Jak bude akce organizována?
V sobotu 12. listopadu proběhne
akce pro veřejnost - výsadba nové
aleje stromů a jednotlivých stromů
na vybrané parcely. Akce bude
doplněna populárně naučným
výkladem o významu a
vlastnostech původních druhů
stromů v krajině, o způsobu „jak
správně zasadit strom a jak o něj
pečovat“ a   také   o   tom,  co vše tyto 

Výsadba rozptýlené zeleně a stromořadí
7

Osazovací plán

ztepilý, javor klen, javor mléč, lípa
velkolistá, habr obecný, třešeň
ptačí, vrba jíva. Pro zajištění
stability budou stromy při výsadbě
zajištěny opěrnými kůly, nahoře
spojenými vzpěrami a opatřeny
vhodným úvazem. Výsadby budou
ochráněné pletivem proti okusu
zvěří a výsadbová jáma bude kryta
vrstvou kůrového nebo dřevitého
mulče zabraňující výparu a růstu
plevele.

Jak poznáte svůj strom?
Pokud  se budete chtít stát
patronem stromu,  vyberete si jej
podle osazovacího plánu a necháte
se zapsat co by kmotr konkrétního
stromu. V sobotu už bude váš
strom připravený na místě a po
jeho zasázení obdržíte
CERTIFIKÁT PATRONA STROMU. 
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(dd)

 Co když mi můj strom uschne?
Za stromy přebírají garanci Dolní
Lažany ve spolupráci s organizací
Čmelák, v případě úhynu stromu
jej obnoví.

Na      co       se      můžete     v      sobotu 
12. listopadu těšit?
Žádný učený ze stromu nespadl,
proto, ruku v ruce s odborníky,
zasadíme stromy. Děti si zalétají s
draky, připravena pro ně bude
soutěž a společně upečeme
brambory na ohni.  Na všechny
čeká přátelské pohoštění. 
Záštitu nad výsadbou převezla
senátorka Hana Žáková, pozvání
přijal Václav Kříž. Přijmete pozvání
i VY?   My se těšíme, že společně 
 odvedeme kus dobré práce. A co
VY?

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Přechod z mateřské školy na základní školu je pro každého z nás velmi důležitým
životním krokem. Nejen pro rodiče a učitele, ale zejména pro naše děti. Zastupitelé
připravili pro Vaše budoucí školáčky slavnostní pasování předškoláků na školáky.

  Poslední srpnový týden nastal
slavnostní okamžik,  kdy jsme
budoucí prvňáčky Alžbětu
Kotačkovou a Filipa Durdy
pasovali  krásným mečem na
školáky. Prarodiče zastoupili dvě
malé slečny  Emmu Linhovou a
Natalii Chromou, které začnou
chodit do první třídy na jiných
kontinentech. Kromě šerpy a
malého dárku děti  obdržely
finanční příspěvek na školní
pomůcky.  
    Potom už na všechny čekal
kopec sladké zmrzliny a volná
zábava. Slavnost jsme ukončili
oblíbenou stezkou odvahy.

(dd)

(dd)
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Pětky z kroniky 
  Dnešní zpravodaj opět přináší
pokračování seriálu "... z kroniky".
V tomto příspěvku kronikář Karel
Linha uvádí zajímavosti, které se v
naší obci udály za poslední století a
mimo jiné říká: "Prvním kronikářem
obce byl zdejší řídící učitel  obecní
školy Jaroslav Sobotka. První zápisy
do  Obecní kroniky jsou datovány k
dubnu 1925, kdy se ohlíží i do
minulosti."

V lednu 1925 bylo nezvyklé teplo (až +8 °C),
stromy se probouzely a pučely, oralo se.
Před vánocemi prohazovány cesty, mráz
-15 °C.
V té době byly Dolní a Horní Lažany
sloučeny do jedné obce a počet obyvatel
byl 334, z toho Dolní Lažany 274 a Horní
Lažany měly 60 obyvatel.

19251925

19451945

V lednu 1915 nařízen soupis obilí a zásob
mouky, ustanovena žňová komise a
prohlášeno, že nová sklizeň, jakmile se
poseče, je majetkem státu. 
V roce 1915 přišli do naší obce váleční
uprchlíci italští a bytováni byli v č. 3, 5 a 9,
celkem 15 lidí. Jejich děti navštěvovaly zdejší
školu.

19551955
V roce 1955 byl starostou obce Krištof Jan,
řídící učitel Sobotka Jaroslav. Karel Gallus z č.
13 uvolnil 2 místnosti svého domu, aby zde
mohla být zřízena nová prodejna Jednoty.
Letos byly sníženy ceny některého zboží,
jmenovitě textilu. Ceny některých výrobků:
cukr 1 kg 10,40 – 11,- Kč, chléb 1 kg 2,60 Kč,
pšeničná mouka 3,90 – 4,90 Kč, máslo 1 kg
34–50 Kč.

Rok 1945 byl ještě krutý, ale byla naděje, že
se blíží konec války. Většina obyvatel měla
vybudovány kryty pro případ bojů i u nás.
Kryty byly ve zmolách, a sice za
Kotačkovýma, v Prostřední zmole i v Hyvné.
Po osvobození starosta Krčál Ant. a
pokladník Tondl Karel předali předsedovi
MNV Fr. Chromému a členovi výboru Fr.
Křížovi obecní agendu, veškeré obecní
písemnosti a zařízení obecního úřadu. 
Dne 30. října padly peníze a byla provedena
měnová reforma, výměna peněz a
znehodnocená válečná měna byla stažena z
oběhu. Vklady ve spořitelnách byly
zablokovány, hotové peníze přestaly platit a
na každého občana bylo vyměřeno 500 Kč. 

19651965
Ve škole byla vyměněna okna u dvou
zadních místností, a sice kanceláře MNV a
Knihovny. 
Na návsi byla dokončena zavážka Bránky
(zmola mezi Pokornovou a Husovou
zahradou). 
Nový rybník Zámeček  nad  Nechvátalovýma

19151915

19351935
V únoru 1935 rezignoval na funkci starosty
Fr. Chromý, že jako vdovec nemůže se plně
věnovati obecním záležitostem. V nových
volbách byl jednohlasně novým starostou
zvolen Ant. Krčál. 
Ředitelství Městské spořitelny v
Jaroměřicích, v rámci uctění památky 85.
narozenin pana presidenta Čsl. republiky,
darovalo třem vybraným žákům obecní
školy pamětní medaili, vydanou státní
mincovnou v Kremnici. Ocenění dostaly:
žákyně 3.odd. Ludmila Pánková, Růžena
Mácová a žákyně 2. odd. Marie Kotačková.
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20152015

20052005

Zdroj: obecní kroniky
Karel Linha - kronikář.

byl vybudován svépomocí jako vodní nádrž.
Buldozer zlikvidoval část Pokornova pole i
vlastní Zámeček, a tak rybník sahá až k
Tondlově zahradě. 

19851985

19941994

V letních měsících probíhalo asfaltování
všech obecních cest. Nejprve navezli řidiči
ČSAD štěrk z lomu Královec, potom přijeli
pracovníci podniku služeb z Hrotovic a
provedli vlastní asfaltování. 
V pondělí 22. prosince počal televizní
vysílač Kojál u Brna, vysílat pravidelně 2.
televizní program. Tím je umožněno všem
našim občanům, kteří mají televizní
přijímač na 2. program a potřebnou
anténu, tento program sledovat. Televize
vysílá každý den řadu hodin, takže každý si
může vybrat jen to, co ho zajímá, baví a na
co má čas. 

V sobotu 30. července byl uspořádán 3.
ročník nohejbalového turnaje na hřišti na
návsi. Turnaje se zúčastnilo 18 družstev a
bojovalo se ve dvou základních skupinách.
Zvítězili loňští vítězové z Blatnice, druhé
místo Lukov A a třetí Loukovice. 
Koncem srpna byla u autobusové čekárny
postavena, jako akce Mikroregionu Rokytná,
Informační tabule o Dolních Lažanech. Tato
tabule je doplněna mapou okolí a
upozorněním na významné objekty v okolí.

Letos byla provedena rekonstrukce
elektrického vedení, kdy stávající vedení
včetně transformátoru, bylo zrušeno a
nahrazeno novým. Obec je rozdělena na 4
na sobě nezávislé okruhy napojené přímo z
transformátoru. 
Přestože srážky dosáhly dlouholetého
průměru, byly nerovnoměrně rozloženy a
úroda na polích a zahradách byla
průměrná i nižší. Velice vlhký byl měsíc září,
kdy napršelo přes 100 mm srážek bez
bouřek. Toto se projevilo na osetých
ozimech a hlavně v lesích, kde rostlo
nevídané množství hub všeho druhu.

Během prázdnin začala rekonstrukce
dětského hřiště na návsi. Dosavadní kovové
prvky byly odstraněny a postupně
nahrazeny novými i s pískovištěm. Do
konce srpna byly rovněž nainstalovány, v
prostoru zvoničky na návsi a u chatky u
rybníka Zámečku, cvičební prvky a
posilovací stroje, které mohou využívat
všichni občané. 
V pátek 20. března během dopoledne bylo
v republice, ale rovněž v naší obci, viditelné
částečné zatmění slunce. Asi od půl 10 do
12 hodin postupně Měsíc zakryl asi ¾
slunečního kotouče, přičemž v naší obci byl,
díky příznivému počasí, krásně vidět spodní
srpek Slunce.

19751975

Rok 1985 byl rok poměrně vlhký s velkými
teplotními rozdíly a velkými mrazy v zimě
(leden, únor i listopad). Přes tyto extrémy
byl rok po zemědělské stránce poměrně
velmi dobrý a nebýt krupobití a vlhkého
srpna, byl by to rok rekordních výnosů
obilovin. 
Cena motorové nafty byla letos zvýšena z
5,30 na 5,50 Kč. 
Pravidelně 1x týdně vždy v pátek sváží
pracovníci TS Mor. Budějovice popel ze vsi.
Za celoroční svoz 1 popelnice, včetně
zapůjčení popelnice, se platí 60 Kč.

Blahopřání
Z celého srdce blahopřejeme 

 našim spoluobčanům, kteří v září a
říjnu oslavili svá významná životní

jubilea.
Pevné zdraví, vitalitu a rodinnou

pohodu přejí zastupitelé.

Anděla Perničková

Ladislav Papoušek
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Vážení spoluobčané,

čtyři roky uplynuly jako voda a
naše volební období je již za námi.
Hned na začátku chci poděkovat
všem lidem z naší obce, kteří nás od
začátku do konce opravdu
podporovali. Mé poděkování patří
také všem zastupitelům i hasičům
za vykonanou práci pro naši obec,
zároveň těm, kteří se zasloužili o
krásnou květinovou výzdobu
směrem na Horní Lažany. Tu
obdivují i ti, kteří Lažanami třeba
jen projíždí.

Za uplynulé čtyři roky jsem měl
možnost potkat se takřka se všemi
z vás. Jsem rád, že jsem se s vámi
všemi mohl blíže seznámit a
diskutovat o tom, co by se mohlo
ještě zlepšit. Myslím, že každý z nás 

Okénko místostarosty
se snažil a stále se snaží dělat naši
obec hezčí, aby se nám zde dobře
bydlelo.

Věřím, že některé akce se nám
zastupitelům vydařily. U jiných,
jak to již bývá, jsme mohli být
úspěšnější. Mě osobně nejvíce
mrzí, že jsme nestihli vybudovat
naučnou stezku na Zámečku,
opravit obecní zeď u
společenského přístřešku, a
postavit novou zvoničku na návsi.

Rovněž mě mrzí, že se nám
nepodařilo zrušit smlouvu s
vítězem výběrového řízení na
vybudování kanalizace v naší obci.
Cena se mi zdála – a pořád zdá –
opravdu strašně vysoká. Z toho
důvodu jsem chtěl výběrové řízení
s vítěznou   firmou   zrušit a   předat

nové výběrové řízení svazku
VODOVODY A KANALIZACE
Třebíč, který by za naši obec vše
vysoutěžil, a získal by také dotaci
na tuto akci. Věřím, že by výsledná
cena (i v tomto těžkém období)
mohla být nižší, a to i v řádu
několika milionů korun, jak
ukazuje vysoutěžená zakázka v
sousedních Popovicích. Ale jak to
již bývá, o výsledku rozhoduje
většina. Jediný člen zastupitelstva,
který mě v tomto úsilí podpořil, byl
Karel Linha.

Závěrem bych chtěl nově
zvolenému zastupitelstvu popřát
hodně štěstí, zdraví, a hlavně
soudržnosti v celém volebním
období.

Pavel Ondrák

Státní volební komise dne 27. 9. 2022 schválila výsledky letošních obecních voleb.
Oficiální podobu získaly vyhlášením ve Sbírce zákonů. 7. října vypršela lhůta pro podání
návrhu na neplatnost  voleb nebo hlasování a  dosavadní starostové zveřejnili termíny
pro konání ustavujícího zasedání zastupitelstva.

Noví zastupitelé se ujali funkcí

    V pátek 14. října proběhlo v obci
Dolní Lažany Ustavující zasedání
zastupitelstva. V úvodu složilo
všech sedm členů ZO stanovený
slib a mohli se ujmout svého
mandátu. Oproti minulému
volebnímu období bude zájmy
občanů obce hájit šest nových
tváří. Veřejným hlasováním byla
neuvolněnou starostkou obce
Dolní Lažany zvolena Mgr. Dana
Durdová. Dalším bodem programu
byla volba místostarosty a dvou
výborů, které ZO zřídilo. Jana
Papoušková byla zvolena novou
místostarostkou,   předsedou
finančního       výboru      byl      zvolen

Miroslav Papoušek a pro práci
předsedkyně kontrolního výboru
byla zvolena Pavla Pavlonová.
Členy finančního výboru budou
Jiřina Krotká a Bc. Petr Durda,
kontrolní výbor budou tvořit
členové František Hruška a Jiřina
Krotká.  
    Pro někoho bude působení ve
vedení obce známou záležitostí, na
druhé straně však zde usedne i
mnoho nováčků. Ačkoliv si to
občané ne vždy uvědomují, správa
obce je velmi komplikovaným
úkolem. Vedle     operativního     
 řešení nejrůznějších problémů,
které   vyžaduje    alespoň     základní  

vhled do širokého spektra různých
zcela nesouvisejících oborů lidské
činnosti, se představitelé obcí
potýkají také s obrovským
množstvím nejrůznějších
legislativních požadavků. A
množství administrativní a další
zátěže, kterou stát na obce a jejich
představitele klade, bohužel
rozhodně neklesá. Možná i to je
důvodem, proč v malých obcích
není příliš velký zájem o práci ve
vedení obce. 
 Nezbývá, než novému
zastupitelstvu popřát mnoho
úspěchů v práci pro naši obec. 

(dd)
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