JZD – jednotné zemědělské družstvo Lažánky
V roce 1952 bylo založeno v naší obci JZD - jednotné zemědělské družstvo. Bylo započato s
adaptací kravína pro JZD ve stodole v domě č.p. 27, která byla dokončena v roce 1953. Na
č.p. 14 byla zbudována konírna a malý vepřín.
v roce 1955 zahájena stavba za Ouvary ve dvoře JZD družstevního vepřína pro 200 kusů.
Během tohoto roku se stavbu nepodařilo dokončit a pod střechu byla dána jen část budovy.
V červenci roku 1956 se stavba dokončila a do nového vepřína byl přestěhován dobytek ze
starého vepřína. (Část vepřů byla umístěna na č.p. 27, kde byl ustájen i hovězí dobytek,
další vepřový dobytek byl v adaptovaném chlévě na domě č.p. 14).
V roce 1958 byla dokončena nová stavba kravína na Ouvarech ve dvoru JZD pro 100 dojnic a
pokračovalo se ve stavbě nové kůlny. Na starém kravíně č.p. 27 byl ustájen pouze mladý
hovězí dobytek.
K drobnějším zmínkám k roku 1958 stojí pro zajímavost uvést např. byla na návsi u rybníka
místním JZD postavena tzv. váha, na které se vážily vlečky s nákladem. Váha byla
zabudována v zemi. (fotodokumentace zde - ze stavby na váze je až z konce 70. let, kdy byl k
váze dostaven přístřešek pro pracovníka váhy).
K roku 1959 se uvádí v kronice: v Holasicích byly adaptovány 2 stodoly na č.p. 1
a v nich zřízena drůbežárna pro 500 slepic, v domě č.p. 5 byla odchovna mladého dobytka.
K roku 1960 se v kronice dále uvádí: v domě č.p. 19 (bývalá kovárna) byly na návsi zřízeny
kanceláře JZD. Dům byl opraven včetně nové střechy, oken, dveří a podlahy. Dále JZD
adaptovalo konírnu na č.p.56 a ve středisku na Ouvarech se započalo se stavěním nové
poradny prasnic a silážní jámy. Jejich stavba byla dokončena v roce 1961 a započalo se se
stavbou dílen a garáží pro řemeslníky.
V roce 1962 se ve středisku JZD pracovalo na výstavbě garáží, dílen, teletníku a nové mostní
váhy - práce na váze a teletníku byly dokončeny v roce 1963.
V roce 1964 byl dostaven na středisku JZD teletník a postavena nová budova pro čističku
obilí, kde byl umístěn i šrotovník.
I v roce 1965 se nadále pokračovalo s výstavbou střediska JZD, byla postavena ocelová kůlna
na stroje, rozestavěna zůstala kůlna na pícniny a celé středisko bylo oploceno a byla
pořízena hlavní výjezdová brána s nápisem JZD Lažánky.
V roce 1966 byla ve středisku JZD postavena kolna na stroje, sklad materiálu u dílen a část
ocelové kůlny na krmiva a steliva a započato bylo s bramborárnou, která byla dokončena v
roce 1967.

