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Vážení spoluobčané,
poslední letošní číslo
našeho zpravodaje vám
mimo klasických rubrik
přináší článek o 5ti
možných variantách
nutného řešení
problematiky odpadních
vod v naší obci, článek o
třídění odpadu a o
kroužku mladých hasičů.
Zhodnotili jsme, že
distribuce časopisu přes
odběrná místa nesplnila
naše očekávání ve snížení
nákladů a pro vaši
spokojenost se vracíme
k roznášení časopisů do
domovních schránek.

Vážení spoluobčané,
nejprve mi dovolte popřát vám klidné svátky strávené se svými blízkými a
hodně zdraví do nového roku 2020.
Letos se nám podařilo připravit kalendář s tématikou společenských akcí
v Lažanech z 20. století, kde se jistě mnozí z vás poznají. Novoročenku pro
nás zpracovala slečna Veronika Smíšková v Lipůvky.
Do konce roku zastupitelstvo plánuje uzavřít smlouvu s odborným lesním
hospodářem a zajistit tak chybějící řádnou péči o obecní les a také pracujeme
na zajištění provozu kluziště pod lesem.
Oprava mostu u křižovatky Újezd – Rozcestí je ve vrchní části dokončena a
úprava spodní části proběhne na jaře příštího roku.
Spolu se zastupiteli se na vás budu těšit na Štědrý den na návsi u kapličky na
tradičním zpívání koled u vánočního stromu.
Jana Juncová, starostka

Společenská rubrika
Paintballová bitva
Příznivci hraní na vojáky měli možnost vyzkoušet
svoji mušku a smysl pro taktiku v sobotu
5.10.2019 ve Zmolách. I přes špatné počasí se
zúčastnilo 27 střelců. Do těžkých podmínek se ale
vybavili vhodným oblečením a dobrou náladou.
Po bitvě přišel vhod hovězí guláš a výborné
domácí muffiny a samozřejmě něco na zahřátí.
Děti si vyzkoušely posílání šifer vojenskými
vysílačkami, práci s hledačkou kovů, střílení na
terč a hledání pokladu. Cenu za nejlepšího střelce
získala Klára Lenfeldová.
Drakiáda
Celkem 13 draků různých tvarů a velikostí jste v neděli 13.10. mohli zpozorovat na poli
U Křížku.
Nejen děti, ale i rodiče si v tento slunečný den na sklonku babího léta udělali příjemné
odpoledne. Děkujeme pí. Kubátové a pí. Orlovské za zorganizování!
Planetárium
Na pondělí 21.10.2019 obec Lažany pozvala do sálu kulturního domu mobilní
Planetárium Morava. Nechali jsme se inspirovat ve vedlejším Újezdu u Černé Hory.
Programy, které jste mohli vidět u nás v Lažanech se promítají v planetáriích v celém
Česku.
Kapacita kopule je 30–35 dospělých. Všechny tři programy byly vyprodány.
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Lampionový průvod
S úderem 17.00 hodiny se
sešly rodiče s dětmi na návsi u
kapličky. Po příběhu o sv.
Martinovi vyrazil průvod na
procházku vesnicí. Letos nám
lampiony svítily na trase od
kapličky kolem sběrného
dvora a požární nádrže až
k silnici na Újezd a zpět ke
kulturnímu domu, kde na děti
čekalo občerstvení a balíčky se
sladkým překvapením.
Děkujeme paní Orlovské a
paní Kubátové za organizaci!
Výroba adventních věnců
Čas adventní je také časem pečení cukroví a zdobení domova. Pěkně při svařáčku jste
si mohli přijít vyrobit vlastní adventní věnec. Odbornou instruktáž a nápady na
vylepšení předvedla paní Iva Kolářová. Mimo základní komponenty k výrobě zajistila
také různé druhy ozdob a svíček.

Mikulášská nadílka
Letos přišel zase!
Svatý Mikuláš v
předvečer
svého
svátku
procházel
naší
vesnicí
a
s anděly rozdával
radost
malým
dětem. Strašidelní
čerti
nemohli
chybět.
Děkujeme
Sv.
Mikuláši, andělům
a
čertům
za
udržování
této
tradice v naší obci.
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Vánoční besídka pro Lažanský seniorský klub
V Lažanech je tradicí, že na prosincovém programu setkání seniorů bývá Vánoční
besídka. Letos tomu nebylo jinak. Pásmo písní, básní a prózy nacvičovaly paní Mgr.
Iveta Stloukalová (hra na piano) a slečna Katka Strážnická (zpěv). Doprovod na housle
v podání Vítka Pokorného nemohl chybět. Profesionální výkony účinkujících
okořeněné dětskou roztomilostí sklidily opět veliký úspěch.
Závěrečný duet „Srdce
nehasnou“ v podání Vítka
Pokorného
a
Terezky
Zorníkové
dojal
snad
všechny diváky. Abychom
neopomněli ani jednoho
z vystupujících, tady je
jmenný seznam: Majda a
Míša Orlovské, Jůlinka
Závodníková, Žanda a
Maty Hruškovi, Dorotka a
Vašík Zorníkovi, Marianka
a Matěj Stloukalovi a Áďa
Vitouchová.
Děkujeme za krásný zážitek
a těšíme se zase za rok!
(videoukázky jsou ke shlédnutí na FB stránkách obce)

Kalendář akcí
24.12.2019 ve 13.00 hodin – Tradiční zpívání u stromku na návsi u kapličky. Protože
chceme být ohleduplní k přírodě, budeme velmi potěšeni, přinesete-li si vlastní oblíbený
hrníček na svařák či čaj.
4.1. 2020 Tříkrálová sbírka – i letos se rozeběhnou malí koledníčci po naší vsi.
18.1.2020 Zimní bál – na 3. ročníku legendárního Zimního bálu se můžete těšit na
skupinu The live production, začátek bude ve 20.00 hodin a v průběhu večera uvidíte
dvě vystoupení.
O datech dalších plánovaných akcích budete včas vyrozuměni rozhlasem a SMS.
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Ze zastupitelských schůzí
Rozpočet na rok 2020
Na konci každého roku musí mít obec odsouhlasený rozpočet. Příjmy očekáváme ve
výši 5,750,000 Kč, výdaje plánujeme v částce 6,044,000Kč. Ve výdajové stránce jednak
počítáme s přebytky hospodaření z minulých let a jednak plánujeme na větší akce
využití dotačních titulů (venkovní rekonstrukce sport. areálu, hasící vozík, výsadba
stromů na hřišti atd…).
Rádi bychom příští rok pokračovali v modernizaci sportovního areálu (venkovní
lavičky a schody, vnitřní nábytek…) a osázeli plochu u fotbalového hřiště po
vykácených topolech.
Na úpravu a péči bude obec muset z rozpočtu pořídit malý sekací traktůrek, současný
má prasklou ojnici a jeho oprava s přihlédnutím na jeho stáří a stav by nebyla rentabilní.
Plánujeme využít opravené podmostí u křižovatky na Újezd a propojit jej úzkým
chodníkem tak, aby mohlo být využíváno chodci a cyklisty jako bezpečné spojení mezi
naší obcí, kluzištěm a polní cestou na Milonice. Chtěli bychom také dovybavit místní
jednotku SDH novým hasícím vozíkem a počítáme s opravou zastřešení u stánku
v areálu požární nádrže.
Podmínkou u většiny uvedených akcí je získání vhodné dotace na realizaci.
Schválený rozpočet bude k nahlédnutí v kanceláři OU a na www stránkách obce.
Volba nového starosty obce
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Lažany byla dne 29.11.2019 zvolena do
funkce neuvolněné starostky obce paní Jana Juncová.
Úřední hodiny a kontakty zůstávají beze změny.
Správa kulturního domu
Od 1.10. vykonává správu kulturního domu Pavel Horník (současný provozní
v Hospodě u Hopa).
Mimo standardní péči o KD a pronájem sálu a příslušenství bude evidovat výpůjčky
obecní aparatury a obecního projektoru.
Zastupitelstvo připravuje vydat „provozní řád obecního sálu“ a zároveň plánuje
každý pronájem kulturního domu smluvně ošetřit a u velkých společenských akcí
nově podmínit vratnou kaucí, aby se snáze docílilo uvedení pronajatých prostor do
původního stavu.
Podpora prodejny COOP v Lažanech
Obec Lažany se zapojila do programu na udržitelnost malých prodejen a přispěla
částkou 50.000,- na provoz místní prodejny smíšeného zboží. Na tento program
získala obec dotaci 50% od JMK.
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Zimní údržba
Zastupitelstvo obnovilo loňskou
smlouvu s panem Fr. Koláčkem na
odklízení sněhu velkým traktorem.
Silnice a cesty, které bude traktor
odklízet, jsou na mapě zvýrazněny
červeně. Na ostatní cesty a chodníky
bude
použitý
obecní
traktor
s kartáčem a posypem, se kterým
stejně jako v loňském roce ochotně
jezdí pan Martin Koutný.
Rekonstrukce na kabinách
Rekonstrukce společenské místnosti
a kuchyňky je z velké části
dokončena. Celkovému dojmu trošku
ubírají staré dveře a nábytek,
nicméně i s těmito obnovami se
postupně počítá.
Velké poděkování patří členům
Sokolu Lažany, kteří ve svém
volném čase a zdarma půl roku na
kabinách
po
odpoledních
brigádničili.
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SilniceI/43
ŘSD se zaměřuje na stavbu rychlostní silnice
R43 a tím pádem minimalizuje zásahy a
investice do silnice první třídy I/43 vedoucí
naší obcí. Soustředit se bude pouze na
takzvaná závadná místa. V našem okolí to
jsou: křižovatka na Podlesí, křižovatka na
Kuřim u Tyca a křižovatka na Blansko
v Lipůvce. Úpravou těchto míst na
mimoúrovňové křižovatky bude mít
pozitivní vliv na plynulost a bezpečnost
provozu.
Pro nás to ale znamená nejspíše konec
investic do silnice v naší obci. Projednávané
rozšíření silnice o odbočovací pruh na Újezd,
přechod pro chodce mezi zastávkami
Lažany-Rozcestí,
posunutí
zastávky
autobusu a chodníky jak na Újezd, tak podél hlavní silnice do obce je aktuálně nereálné
prosadit. Od 1.1.2020 bude 44,3kilometrů silnice 1/43 pro nákladní dopravce podléhat
mýtnému. Zpoplatnění by mohlo odklonit část nákladní dopravy mimo naši obec.
Kluziště
Kluziště pod lesem se rozprostírá celkem na pěti pozemcích. Kromě pozemku 511/2,
který patří obci Lažany, leží na pozemcích 509/1, 511/1, 511/3 a 189/35 dalších dvou
majitelů. Náš plán je vypořádání se s majiteli postupně od největšího pozemku
k nejmenšímu.
Bereme v úvahu to, že pozemek 511/1 je pro kluziště natolik zásadní, že bez jeho získání
nemá cenu investovat do ostatních tří pozemků, na nichž se kluziště nalézá.
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Odkanalizování Lažan a přilehlých obcí
Zúčastněné obce (Lažany, Lipůvka, Závist, Milonice, Újezd u Černé Hory a Svinošice)
dostaly k posouzení pět variant, které se následně projednávaly na schůzce
s projektantem v Lipůvce. Jsou to:
Varianta I.
Dvě větve kanalizační sítě z Újezdu
u ČH a druhé ze Závisti a Milonic by
se v Lažanech spojily a splašky by
byly vytlačeny na Lipůvku, kam by
byly přivedeny i splašky ze Svinošic
a následně by přes vírový separátor
byly hnány dále na Kuřim a Modřice.
Varianta II.
Stejný postup jako varianta I, pouze
s tím, že na Lipůvce se vybuduje
čistírna odpadních vod, která by
sloužila pro vyčištění pro všechny
uvedené obce.
Varianta III.
Tato varianta počítá s vybudováním
čističky odpadních vod v Lažanech,
kam by směřovaly splašky ze dvou
kanalizačních větví z Újezdu a
Závisti přes Milonice. Svinošice a
Lipůvka pak vírovým separátorem
na Kuřim a Modřice
Varianta IV.
Varianta IV. Řeší odkanalizování obcí vybudováním čističky odpadních vod pro každou
obec zvlášť kromě Svinošic, které by odváděli splašky na Lipůvku.
Varianta V.
Tato varianta je shodná s variantou III pouze s tím rozdílem, že na Lipůvce by místo
vírového separátoru byla čistička odpadních vod.
Po schůzce byla všemi zástupci obcí zavrhnuta varianta IV. Varianta I. pak dostala jinou
podobu vzhledem k uvažované výstavbě ČOV v Kuřimi. Projektanti dostali za úkol
zajistit vyjádření Odboru životního prostředí a Povodí Moravy ke zbývajícím variantám.
Na jejich základě pak dojde k jednání zastupitelstev obcí a určení konečné varianty.
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Doba realizace od zahájení výběrového řízení až po ukončení samotné realizace se
počítá 60 měsíců. Jistě vás bude zajímat i přesná cena za realizaci a provozní náklady,
ale tu vám sdělíme až po upřesnění dané varianty. Odhadovaná cena pouze na
vybudování kanalizační sítě v Lažanech se zatím pohybuje okolo 69 milionů korun.
V žádném případě však jakákoli varianta nebude mít vliv na výši stočného, která je
určována Svazkem obcí a pohybuje se v současné době 50kč/m3 vody.
Vzhledem k finanční náročnosti celé akce nejen pro obec, ale i pro jednotlivé
domácnosti (přípojka, stočné),dále proto že Obec Lažany je pro celý projekt stěžejní,
plánujeme ještě před samotným rozhodnutím diskutovat s vámi s občany na zvláštní
tematické schůzi, kde se dozvíte podrobné informace.

Klub seniorů
V příštím roce nás čeká:
9.1.2020

Cestopis Jarka Raichla – spolu s Jarkem nahlédneme pod pokličku
cestování bez cestovky.

13.2. 2020 Jaroslav Janko ml. – pozvání přijal velitel Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Lažany. Přiblíží nám aktuální novinky a plány.
12.3. 2020 Posezení s písničkou a oslava MDŽ
9.4.2020

Sokolníci – Odborná přednáška s živými dravci, kterou bude moderovat
pan Lazaro Bermudéz.

14.5.2020

Canisterapie (v době uzávěrky zpravodaje zatím nebyla přednáška
potvrzena)

Na přelomu května/ června nás opět čeká autobusový zájezd. V případě, že máte
zajímavý nápad na exkursi, nezdráhejte se o něj s námi podělit.
Rádi uvítáme nové členy, přijďte mezi nás!
Za program odpovídá Jana Juncová, tel.606375573
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Ostatní informace
Povinné čipování psů
Připomínáme stávajícím a novým majitelům psů, že od 1.1. 2020 je povinnost a očipovat
a registrovat svého čtyřnohého mazlíčka.

Díky čipu máte možnost sdílet spoustu informací jak v databázi veterinářských
ordinacích, kdy vám již většina veterinářů může na požádání pomocí čtečky vašeho psa
zaregistrovat v databázi veterinárních lékařů a v případě zdravotních či jiných
nepříjemností, je možnost získat potřebné informace kdekoliv na území ČR. Další
možností a je dobré to kombinovat, je zaregistrovat svého pejska ve veřejně přístupných
databázích, a to především pro případ ztráty, zatoulání, ale i zranění apod., kdy je
obdobně možné získat veškeré informace (jméno psa, majitele, adresu …) a to jak na
území ČR, tak i v zahraničí. Zkrátka díky čipu je váš pes jasně identifikovatelný.
Závěrem vám jako vodítko předkládáme některé z hojně využívaných databázi jak pro
registraci, tak zpětně při vyhledávání informací z řad útulků, obecních úřadů a. při
nenadálé události.
Národní registr majitelů zvířat – člen celosvětové sítě
PETMAXX
IFTA REGISTR – mezinárodní centrální registr zvířat
Backhome registr zvířat – člen celosvětové sítě PETMAXX
Centrální evidence zvířat a věcí ČR
Registr zvířecích čipů, identifikačních známek a tetování
PET FAMILY – centrální registr zvířat- registrace zdarma
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Odpady a jejich likvidace
Od nového roku mají obce povinnost umožnit občanům ukládat použitý potravinářský
olej. (vyhláška 321/2014 Sb, nabývající platnost 1.ledna 2020)
V praxi to znamená, že všechny druhy především fritovacích olejů, ale i olejů či tuků
rostlinného či živočišného původu používaných na smažení, pečení, zkrátka jedlých
tuků využívaných v kuchyni, je možné po upotřebení slévat přes sítko do PET lahví a
po naplnění odevzdat ve sběrném dvoře a u kulturního domu do určené nádoby.
V našem případě se jedná o černé popelnice s nálepkami společnosti FRITEX. Je to
další krok k ekologické likvidaci těchto tuků. V žádném případě sem nepatří vyjeté
motorové oleje, vazelíny apod., tyto jsou považovány za nebezpečný odpad a je nutné
je likvidovat ve specializovaných firmách.
V souvislosti s touto novinkou bychom vám rádi připomněli, že v obci již delší dobu
třídíme základní druhy odpadu. Věříme, že převážná většina spoluobčanů bere tuto
skutečnost jako samozřejmost. Tedy snad jen pro výjimky chceme znovu zdůraznit pár
zásad:
Plasty (žlutý kontejner)
Vhazujte jen odpad, který je vyobrazený na etiketě kontejneru,
respektive především sešlapané PET lahve, kelímky od jogurtů a
mléčných výrobků, plastové obaly od čistících a kosmetických
prostředků a ostatní obaly spotřebního zboží vyrobené z plastu.
Vyhazované plasty by také neměly obsahovat zbytky jídel nebo být
příliš znečištěné. Nepatří sem výrobky z PVC, novoduru, pneumatiky,
guma a plasty znečištěné nebezpečnými látkami.
Papír (modrý kontejner)
Patří sem časopisy, noviny, sešity, krabice (před vhozením rozložit,
sešlápnout), papírové obaly, cokoliv z lepenky, drobný papírový
odpad, nebo knihy. Nepatří sem mastný, promáčený nebo jakkoliv
znečištěný papír a pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří
do kontejneru na papír, ale do popelnice.
Sklo (bílý, zelený kontejner)
Do bílého vhazujeme čiré a do zeleného barevné sklo. Vhazujeme
především láhve od vína, kečupů, marmelád, zavařenin apod. Patří
sem také tabulové sklo z oken. Do těchto nádob nepatří keramika
a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované
sklo, zlacená a pokovovaná skla.
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Bioodpad (hnědý kontejner)zde by měly být obsahem především zbytky ovoce, zeleniny, kávová sedlina, sáčky od
čaje a především zahradní odpad v podobě posekané trávy, listí, větvičky, drny, trus
býložravých hospodářských zvířat, stará zemina i hlína z květináčů, piliny, hobliny,
kůra, plevele, dřevní štěpka, spadané ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny.
Rozhodně sem nepatří kosti, zbytky jídel, jednorázové pleny, jedlé tuky a samozřejmě
odpad který patří do jiných nádob.
Novinkou je také odvoz polystyrenu ve spolupráci s f. EKOSTYREN. Upozorňujeme
občany, že se jedná pouze o standardní „kuličkující“ polystyren, zbavený veškerých
lepidel a tmelů. Neodvážíme extrudovaný polystyren a ani žádnou formu tvrzené
PUR pěny..
Věříme, že tato shrnutí vám připomene, že třídit odpad má smysl.
Závěrem bychom Vás chtěli požádat, abyste nevhazovali, či neobskládávali
jednotlivé kontejnery, když jsou plné. Působí to nevzhledně a při větrném počasí
je tento odpad roznášen do okolí k pochopitelné nevoli spoluobčanů.
Buďte prosím ohleduplní k ostatním.
Obecní zaměstnanec
Stále hledáme šikovného pracovníka na pozici obecního zaměstnance. Podmínkou je
trestní bezúhonnost, ŘP sk. B a T. Pro případné bližší informace se můžete obrátit na
starostku obce či místostarostu.
Mše svatá
Obec Lažany poděkovala p. faráři Václavu Knotkovi, varhaníkovi panu Janu Slanému
a ministrantovi Davidovi Hromčíkovi za celoroční sloužení mše v naší vesnici. O
termínech konání mší v příštím roce budete vždy předem informováni.
Knihovna
Místní lidová knihovna bude mít pro vás v novém roce opět otevřeno každé pondělí od
17.00 do 19.00 hodin.
Navýšení počtu kontejnerů na papír
Z důvodu častého přeplnění kontejnerů na papír obecní zastupitelstvo plánuje v příštím
roce navýšení jejich počtu.
Zábavní pyrotechnika
Blíží se Silvestr a s ním spojená oslava nového roku. Při používání zábavní
pyrotechniky myslete, prosíme, také na svoje sousedy a domácí a volně žijící zvířata. A
samozřejmě při manipulaci s ní buďte maximálně opatrní.
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Kroužek mladých hasičů
Od letošního října začal Sbor
dobrovolných hasičů z Lažan
pořádat kroužek Mladý hasič.
Cílem kroužku je nejen naučit děti
hasičskému „umění“, ale také
motivovat k venkovním aktivitám a
dalším dovednostem.
Během uplynulých dvou měsíců
měli mladí hasiči možnost seznámit
se s požární technikou, kterou si vyzkoušeli u místí požární nádrže. Otestovali svou
fyzickou zdatnost při štafetě „na kolečkách“. Při orientačním běhu zase prokázali
schopnosti číst v mapě a neztratit se. Poslední dny hezkého počasí mladí hasiči využili
k úklidu lesa, kde děti nalezly nejeden zapomenutý poklad.
Když nepřízeň počasí nedovolí
venkovní aktivity, mají k dispozici sál
kulturního domu a tam zatím stihli
prověřit zdravovědné znalosti dětí,
trochu si pohrát s provazem – trénink
nejen hasičských uzlů.
Kroužek Mladý hasič se koná v pátek
v 15:30 h. Sraz je v zimním období v
sále kulturního domu, na jaře se pak
opět přesune na Hasičskou zbrojnici.
Zájemci se mohou přijít podívat v době konání kroužku nebo kontaktovat pana
Vladimíra Čudka, tel. 602 959 184.
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Loučíme se s vámi společnou fotografií dětí z letošního vánočního Tvoření u Hopa.

Přejeme všem pěkné a klidné vánoční svátky.

Velmi si vážíme vašich podnětů a nápadů na zlepšení fungování naší obce.
Lažanský Rozcestník vydává zastupitelstvo obce Lažany.

Obec Lažany

Místostarosta:
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Email:
Web:
Starostka:
+420 737 624 339

obec@ obeclazany.eu
www.obeclazany.eu
+420 727 927 618
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