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Informační zpravodaj OÚ Lažánky  
 
Starosta obce informuje 
 
Vážení občané, 
v závěru tohoto roku můžeme konstatovat, že záměry, 
které jsme si pro letošní rok stanovili, máme splněny. 
Připomeňme si hlavní investiční akce a opravy: 
1) Oprava budovy tělocvičny a nádvoří OÚ 
 si vyžádala náklad více jak 840 000,-Kč (158 000,-Kč 
dotace). Došlo ke generální rekonstrukci celé vstupní 
části budovy (střechy a soc.zařízení) a zadního 
přístavku. Byla provedena kompletní oprava střechy 
včetně zateplení, výstavba nové římsy, oprava a 
zateplení čelní fasády včetně obkladu, zateplení, 
klempířských  a natěračských prací. Došlo k úpravě 
dispozice dveří a nového krytého vstupu, který 
odpovídá současným požadavkům. Bylo vyměněno 
v celém prostoru tělocvičny a nádvoří 11 oken. 
Současně došlo k opravám v interiéru – stolařské 
opravy, broušení a čištění podlahy a další řemeslné 
práce. Na uvedených pracích se podílely i 
dodavatelské firmy z naší obce a to především 
zednictví Jiřího Maška a stolařství Josefa Brychty. 
Díky spolupráci s architektem došlo k podstatnému 
zlepšení estetického vzhledu celého objektu. 
2) Oprava chodníků a komunikací v obci 
Firma MIKO Neslovice se přičinila o opravy 
chodníků, vstupu do kostela a na faru a o novou 
komunikaci v tomto prostoru. Stejný dodavatel 
realizoval další opravy obecních a polních cest, a to 
v celkové hodnotě 685 605,-Kč (dotace 128 000,-Kč). 
V závěru roku byla provedena oprava obecní cesty ve 
směru Padělky od č.p.51 po rozcestí polních cest 
v nákladu 94 020,-Kč. 
3) Opravy školních budov 
Během prázdnin a na podzim byly provedeny 
v interiéru ZŠ instalatérské a zednické práce ve výši 
75 667,-Kč a nutné opravy komínů ZŠ a MŠ za 
69 722,-Kč. 

4)   Sportovní budova – kabiny 
Veřejnost dostala v letošním roce další dárek. Byla 
dokončena II.etapa generální opravy budovy kabin u 
fotbalového hřiště do konce měsíce září. Náklady za 
výměnu 18 oken, za zednické práce, za dodání 
pozinkovaného schodiště a ochranných mříží a za dodání 
instalaci podhledů činí 544 400,-Kč. Když k tomu 
připočítáme náklady za I.etapu oprav v roce 2006 (nová 
střecha, konstrukce, podlahy atd.), došlo ke zhodnocení 
této budovy na více jak 1 035 000,-Kč. Ke zdaru díla 
přispěli i naši fotbalisté, kteří mimo jiné zbudovali 
venkovní terasu s ohništěm. 

 
Kabiny po rekonstrukci 
 
5) Průběh  projektových prací – výstavba ČOV a 
kanalizace v Lažánkách 
Chceme Vás informovat, že zastupitelstvo obce po po 
odsouhlasení variantních vedení tras kanalizace a po 
dokončení studie proveditelnosti s konečnou platností 
rozhodlo, že v naší obci bude projektována a realizována 
takzvaná „jednotná kanalizace“. Prakticky to znamená, 
že veškeré vody dešťové i znečištěné budou zaústěny do 
společného nově zbudovaného kanalizačního sběrače s 
koncovou čističkou odpadních vod (ČOV). V současné 
době dokončujeme I.etapu projektových prací pro 
územní rozhodnutí. Většinou se setkáváme se vstřícným 
přístupem vlastníků dotčených pozemků, ale vyskytly se 
i problémy. Přesto věříme, že najdeme společné řešení 
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v předstihu tak, abychom stihli termíny dokončení 
projektové dokumentace a včas mohli zahájit jednání o 
přidělení finančních prostředků z Evropských fondů. 
Plánované náklady za projektové a přípravné práce 
budou činit necelých 800 000,-Kč, z nichž máme 
k dnešnímu dni pokryto 500 000,-Kč účelovou dotací 
z JMK. 
6) Odpadové hospodářství obce 
Věnujeme pozornost odpadovému hospodářství obce a 
občanům zajišťujeme služby nad stanovený poplatek 
za občana. Z rozpočtu obce hradíme vícenáklady za 
nadměrný svoz velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu ve výši 90 000,-Kč. Za třídění odpadu obdrží 
obec finanční příspěvek ve výši 15 000,-Kč. 
 
Vážení spoluobčané, 
záměrem mého příspěvku není podat podrobnou 
zpráva o činnosti OÚ a zastupitelstva. Ta bude 
předmětem závěrečného hodnocení roku 2007. 
Rád využívám této příležitosti, abych poděkoval všem 
kolegům ze zastupitelstva,  spolupracovníkům 
Obecního úřadu a též zaměstnancům základní a 
mateřské školy, kteří se zasloužili o splnění nelehkých 
úkolů.Současně mi dovolte, abych upřímně poděkoval i 
Vám spoluobčanům, kteří se podílíte na organizování 
společenského a sportovního dění v naší obci a Vám  
všem, kteří se tohoto dění zúčastňujete. 
 
                                    František Zetka, starosta obce 
 

Přiblížení činnosti myslivecké společnosti 
v Lažánkách 
Péče o zvěř, která je prvořadým úkolem myslivců, 
představuje jednak zimní přikrmování, jednak její 
léčení (sezónně spotřebujeme na 40q sena, 23q obilí a 
100q cukrovky a na léčiva vynakládáme ročně cca 8 
tisíc korun). Provádíme ochranu polních kultur 
účinnými repelenty proti škodám způsobeným lesní 
zvěří a na snížení škod proti okusu lesních kultur 
spolupracujeme s Lesy města Brna. Dále provádíme 
výsadbu stromků (pro obec jsme zalesnili povrch 
bývalé skládky u Holasic) a budujeme nové 
oplocenky. Pozornost věnujeme údržbě a provozu 
myslivecké chaty na Horce a úpravě okolí. Pro 
veřejnost organizujeme různé společenské akce: např. 
myslivecký ples, na Horce pálení čarodějnic, besedy 
pro školní mládež (na téma příroda a myslivost), 
závěrečný program lampionového svatomartinského 
průvodu, střelecké závody (pro jmenované akce 
zajišťujeme občerstvení se zvěřinovými specialitami), 
chata na Horce je využívána též k soukromým 
oslavám (letos celkem 28 společenských akcí). Na 
závěr chceme poděkovat za přízeň, kterou nám 
projevujete účastí na zmíněných akcích. 
Přejeme všem občanům příjemné prožití vánočních 
svátků, hodně zdraví v novém roce a těšíme se na 
shledanou na akcích v roce 2008. 

Kratičké ohlédnutí za kulturou, sportem a 
ostatními událostmi  
Novou švestkovou alej 
směrem k fotbalovému hřišti koncem měsíce října 
vysázel sbor dobrovolných hasičů Lažánek spolu se 
zaměstnanci OÚ. Přes chladné a nepříznivé počasí zde 
zasadili 40 švestek. Společně s nimi na Padělkách 
zasadili 10 ovocných stromů také žáci naší ZŠ s rodiči 
ve školní aleji, která zde na Padělkách a směrem na 
Malnou byla založena na jaře roku 2006. Stromky, které 
se neujaly, byly vykopány a žáci zde zasadili 6 třešní a 4 
jeřáby. Celá tato akce byla dotována z  NADACE 
PARTNERSTVÍ z programu grant STROM ŽIVOTA. 
 

 
Sázení ovocných stromů na Padělkách žáky ZŠ a rodiči 
 
Svatomartinský průvod 
se v naší obci stal během posledních let tradicí a účastní 
se ho s nadšením stále více našich občanů – od 
nejmenších až po prarodiče. I letos jej uspořádala ZŠ 
Lažánky a v  programu nechyběly básničky, písničky a 
ani obrazové vyprávění o životě sv. Martina. 
Závěrečným vyvrcholením byl na Horce, kam 
lampiónový průvod došel, příchod samotného  sv. 
Martina, který dětem přinesl perníkovou nadílku a teplý 
čaj. Slíbené sněhové nadílky jsme se letos opravdu 
dočkali a to hned druhý den ráno, škoda jen, že roztála. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení Svatomartinského průvodu na dětském hřišti 
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Adventní posezení 
plné básniček, písniček s předvedením pohádkové 
scénky muselo potěšit každého, kdo přišel  30. 
listopadu do naší ZŠ. Tradičně toto posezení bylo 
ukončeno malou dílničkou v přízemí školy, kde si 
nejen děti, ale i přítomní rodičové a prarodičové mohli 
vyrobit a nazdobit adventní věneček. 

 
Výroba adventních věnečků 
 
Mikulášská besídka 
se letos konala 6. prosince na naší faře a připravilo ji 
Farní společenství dětí a mládeže Sluníčko v 
Lažánkách. V prostorách této staré farní budovy na 
děti od 16:00 hod. čekali na jednotlivých soutěžních 
stanovištích čerti i se sladkými odměnami. V kapli 
kostela se pak pro děti hrálo improvizované loutkové 
divadlo v podání jednoho pekelného čerta a nebeského 
anděla. A protože šlo o pohádky nejznámější, děti se 
nenechaly jen tak čertem oklamat (ten totiž celé 
vypravování patřičně čertovsky komolil). Po dětské 
mši, která následovala v 18:00 hod., nechyběl ani  
očekávaný příchod biskupa Mikuláše s nadílkou. 
 

 
Biskup Mikuláš si s dětmi pěkně popovídal, než dostaly 
nadílku. 
 
Vánoční besídka, 
kterou upořádala ZŠ, MŠ a farnost Lažánky, se konala 
v neděli 16.12. 2007 v sále hotelu Vyhlídka,. Na 
besídce vystoupily děti ze školky a z místní základní 

školy s velmi pěkným programem vánočních a zimních 
písniček. Nechyběla ani pohádka Trautenberk v podání 
několika „herců“ naší lažánecké farnosti. V závěru 
besídky byly všechny děti  odměněny z rukou 
Trautenberka čokoládovou sladkostí, kterou zakoupila 
Obec Lažánky. Tento velmi pěkný vánoční program 
příjemně navodil nejen 3. adventní neděli, ale i blížící se 
vánoce - jedny z nejkrásnějších svátků v roce. 
 
K nahlédnutí fotodokumentace z  Vánoční besídky:  

 
Děti z MŠ vystoupily s vánočními a zimními písničkami. 
 

 
Žáci místní ZŠ si nacvičili program, kde nechyběla ani 
pohádková scénka. 
 

 
Farnost Lažánky s večerníkovou scénkou Trautenberk 
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Přehled akcí plánovaných na zimní 
měsíce 
●25.12. 2007  ŽIVÝ BETLÉM 
pořádá Ochotnická scéna Lažánky v 17:00 hod. na 
dětském hřišti (za nepříznivého v tělocvičně) 

●26.12. 2007 Vánoční turnaj stolního tenisu 
Od 9:30 hod. – proběhne turnaj mladších a starších 
žáků a žákyň a dorostu, 
od 13:30 hod. – turnaj mužů a žen. 
●28.12. 2007  Rozloučení důchodců se starým rokem 
pořádá Svaz důchodců v Lažánkách pro  členy a 
ostatní seniory v 18:00 hod v sále hotelu Vyhlídka. 
●5.1. 2008 Hasičský společenský ples 
pořádá místní SDH v 20:00 hod. v hospodě u Orátorů.  
●26.1. 2008 Myslivecký společenský ples 
pořádá Myslivecká společnost Lažánky v 20:00 hod. 
v sále hotelu Vyhlídka.  
●6.1. 2008 Tříkrálová sbírka 
pořádá Farnost Lažánky v neděli dopoledne od 10:00 
hod. po naší obci. 
●2.2. 2008 Ostatky a ostatková zábava 
pořádá oddíl SPV Lažánky ve 20:00 hod. v sále hotelu 
Vyhlídka. 
●3.2. 2008 Dětský maškarní karneval 
pořádá oddíl SPV Lažánky ve 14:00 hod. v sále místní 
tělocvičny. 
●9.2. 2008 Společenský ples 
se uskuteční v sále hotelu Vyhlídka v 20:00 hod.  

 
Ostatní informace občanům    
●Oznamujeme, že svoz komunálního odpadu bude 
přeložen ze čtvrtka 27. prosince na  pátek 28. 
prosince 2007. 
 
●Dětské středisko Veverská Bítýška, MUDr. Eva 
Hošnová oznamuje změny ordinace v závěru roku  
Pá 21.12.   8:00 - 10:00 
Poradna pro kojence 10:00 - 12:00 
Po 31.12.  8:00 - 11:00 
 
 

●Na našich nových internetových stránkách 
www.lazanky.cz  naleznete veškeré důležité informace a 
sdělení, včetně kulturního a sportovního zpravodajství. 
V rubrice „Co se u nás událo“ najdete stručné ohlédnutí 
za událostmi, které se v naší obci během tohoto roku 
2007 konaly, včetně bohaté fotodokumentace. Máte-li 
zájem uvést vaši firmu, podnikání či jinou důležitou 
prezentaci na těchto webových stránkách, kontaktujte se 
na adresách: petrasova26@seznam.cz nebo  
podatelna@lazanky.cz . Stránky jsou v pracovní fázi, a 
proto prosím omluvte případné nedostatky a 
rozpracované rubriky. 
 
●Oddíl SPV Lažánky děkuje všem našim občanům za 
přízeň, podporu a účast na sportovních a kulturních 
akcích v letošním roce. Dík patří též pořadatelům 
společenského plesu, kteří každoročně věnují výtěžek 
z tohoto plesu na sportovní činnost našich oddílů, a Obci 
Lažánky za bezplatný provoz  tělocvičny, včetně  
Všem sportovcům, cvičitelům a našim občanům klidné a 
radostné svátky vánoční, hodně zdraví a pohody v roce 
2008 přeje oddíl SPV. 
 
●ZABEZPEČENÍ  LÉKAŘSKÉ  SLUŽBY  PRVNÍ  
POMOCI  ( L S P P ) PO 1.1.2008 naleznete na úřední 
tabuli před OÚ a na našich webových stránkách: 
www.lazanky.cz v aktualitách. 
 
●CO NÁS ČEKÁ V LÉKÁRNÁCH naleznete na úřední 
tabuli před OÚ a na našich webových stránkách: 
www.lazanky.cz v aktualitách. 
 
  

Statistika  obyvatel v obci - rok 2007 
Narozeno: 7 
Přihlášeno: 13 
Odhlášeno: 4 
Zemřelo: 7 
Sňatky: 6 
Obyvatel celkem: 688 
 

 

 
 
 
 
 
 

Příjemné prožití svátků vánočních  
 a do nového roku 2008 hodně zdraví, štěstí a pohody přeje 

František ZetkaFrantišek ZetkaFrantišek ZetkaFrantišek Zetka    
starosta obce,starosta obce,starosta obce,starosta obce,    

zastupitelstvo a pracovníci OÚzastupitelstvo a pracovníci OÚzastupitelstvo a pracovníci OÚzastupitelstvo a pracovníci OÚ


