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Informační zpravodaj OÚ Lažánky 

  
Slovo starosty 
 
 
Vážení spoluobčané, 
 

letošní rok se chýlí k závěru a rád bych vám předložil 
zhodnocení činnosti zastupitelstva obce především na 
úseku plnění programu rozvoje obce a zkvalitnění života 
našich občanů. 
 

Prioritním úkolem zůstává získání dotací na výstavbu 
kanalizace a ČOV o rámcovém objemu díla 73 mil. Kč. 
Ve spolupráci s inženýrsko-dodavatelskou společností 
AP Investing jsme byli mezi prvními žadateli, kteří 
ihned po vyhlášení výzvy podali žádost o dotaci z OPŽP 
EU na Státní fond ŽP, kde v současné době probíhá 
vyhodnocovací řízení a v jarních měsících roku 2010 
bychom měli znát výsledek. Nezbývá, než držet palce, 
aby se nám podařilo uspět v silném konkurenčním boji 
početných žadatelů. 

 

Energetické úspory MŠ jsou předmětem další žádosti o 
přidělení dotace, která byla rovněž podána hned první 
den po vyhlášení výzvy na SFŽP; ten naši žádost 
akceptoval a výsledek řízení očekáváme počátkem 
příštího roku. Projekt se týká zateplení obvodových stěn 
a střechy, zazdění nadbytečných oken i dveří a výměny 
stávajících za dokonale těsnící, opatřená izolačním 
dvojsklem. Finanční objem činí cca 3 mil. Kč. 
 

Poněvadž každé čerpání dotace je podmíněno  
finanční spoluúčastí obce při realizaci projektu, musíme 
v případě přiznání požadovaných dotací počítat se 
zajištěním finančních prostředků z obecního rozpočtu a 
úvěru, což zajisté dosti citelně ovlivní chod hospodaření 
obce v  letech příštích. 
 

Co nového přinesla obci realizace výstavby a oprav? 
 

Rekonstrukce dětského hřiště, která proběhla v letních 
měsících, měla za cíl nahradit původní, 15 let užívané 
vybavení moderními certifikovanými a bezpečnými 
prvky. V červnu bylo pískoviště opatřeno novým 
obložením, v jeho blízkosti nainstalovány dvě lavice, 
nízký stůl a půlkruhové sezení u lípy, vše  v barevném 
ladění s prvky z roku 2008. Po obdržení dotace z MŽP 
ČR ve výši 280 tis.Kč byly zabudovány firmou Antoš 
dvě minibranky na míčové hry a herní sestavy 
z akátového dřeva: houpací hnízdo Tarzan, věž 
Karlštejn se skluzavkou a lezecí sestava Šimpanz. Na 
výstavbě dopadových ploch se podílela firma J.Maška. 
Celkové náklady na akci hřiště činily 500 tis.Kč. 
 

 
 

I. etapa výstavby parkoviště u dětského hřiště proběhla 
v měsíci srpnu. Počáteční nutnou přípravu staveniště, 
postavení hraniční zídky u domu č.135 a současně 
opravu tarasu a zdi u hřbitova provedla firma J.Maška. 
Navazující firma MIKO Neslovice provedla výstavbu 
chodníku, parkovacích ploch, tří vjezdů do zahrad, 
ploch pro okrasnou zeleň, opravu části komunikace a 
kanalizačních vpustí. Došlo tak nejen ke zvýšení 
bezpečnosti pěšího provozu a parkování, ale rovněž 
k výraznému zlepšení vzhledu v této lokalitě. Celkové 
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náklady na tuto investiční akci činí 480 tis.Kč, 
prostřednictvím Mikroregionu Bílý potok se podařilo 
získat dotaci od JmK ve výši 125 tis.Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Část upraveného prostoru u domu č. 135 

 
 

Pracovníci firmy MIKO, jejichž kvalitních služeb 
využíváme již 11 let, provedli dále 1. etapu opravy 
chodníku a komunikace v ulici k obchodu, týkající se 
oboustranně poškozené komunikace od státní silnice 
k prodejně potravin. Vzhledem k nevyřešeným 
vlastnickým vztahům byl realizován pouze pravostranný 
úsek od autoopravny k domu č.200. Současně firma 
provedla další opravy obecních komunikací včetně 
dorovnání usazení kanalizačních vpustí a šachet. Akce si 
vyžádala  náklady v celkové výši 393 tis.Kč, z toho 
příznané dotace z JmK činily 155 tis.Kč. 
 

 
 

Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu byly při 
státní silnici nainstalovány dva radary na měření 
okamžité rychlosti projíždějících vozidel, které včas 
upozorní řidiče na nepřiměřenou rychlost. Náklad na 
pořízení tohoto užitečného zařízení činí 110 tis.Kč. 
 

Pro zlepšení informovanosti našich přespolních občanů 
byl koncem léta nainstalován nákladem 120 tis.Kč 
bezdrátový rozhlas do osady Holasice.   
 

Financování chodu Základní a mateřské školy Lažánky: 
Celkové náklady na provoz této naší příspěvkové 
organizace včetně příspěvků na žáky dojíždějící do 
jiných škol činí cca 1,1 mil.Kč. Je v tom zahrnuta údržba 

zařízení ve třídách, výměna osvětlení, nové koberce, 
židle a lavice s nadstandardní plochou, vybavení 
školní sborovny, dále drobné opravy, nátěry, 
malování, dětský nábytek, brány a oplocení v MŠ, 
které si dohromady vyžádaly částku nad 320 tis.Kč.   
 

 
 

Letos obec nezapomněla ani na hasiče. K modernizaci 
požární techniky se podařilo zajistit starší cisternovou 
automobilovou stříkačku CAS K25 Liaz. Toto vozidlo 
(vyřazené z majetku MO ČR) je určeno k přepravě 
úplného požárního družstva s veškerým příslušenstvím 
k provedení hasebního zásahu vodou nebo pěnou. Na 
jaře bylo auto přepraveno do ČSAD Tišnov, kde byly 
provedeny nezbytné opravy včetně nového laku. 
Problém garážování požárních vozidel vyřešila 
generální oprava a zateplení budovy požární zbrojnice, 
staré více jak 50 let. Hlavní práce trvaly do konce 
roku, zbývající dodělávky včetně úpravy okolí hasičky 
budou dokončeny v příštím roce. Celkové náklady na 
opravu vozidla i budovy předpokládáme ve výši cca 
600 tis.Kč, ale mohly by být sníženy v případě 
úspěšné žádosti o dotaci JmK. 
 

  
 

Závěrem chci poděkovat všem aktivním hasičům, kteří 
se brigádně podíleli na důležitých vyklizovacích a 
demoličních přípravách této akce.   
 
      František Zetka 
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Stručné kulturní a sportovní ohlédnutí za 
rokem 2009 
 

Tříkrálová sbírka, která v naší obci proběhla v neděli 
11. ledna, přinesla do kasiček malých koledníků  
doprovázených dospělými osobami celkovou částku 
24 300,- Kč. Sbírku v naší obci zorganizovala farnost 
Lažánky a celý výtěžek byl odeslán na CHARITU.  
 

 
 

Plesová sezóna roku 2009 byla v naší obci opět velmi 
pestrá a veselá. K tradičně pořádaným plesům 
(společenský, myslivecký a hasičský) letos přibyl nově 
1. sportovní ples, který se pro dobrou kvalitu zábavy 
setkal s velkým ohlasem účastníků. 
 

Ostatky v naší obci  se konaly 21. února v režii oddílu 
SPV Lažánky. O co méně přišlo masek na průvod, o to 
veselejší nálada vládla na večerní zábavě. „Skupina 
lažáneckých“, která se v posledních letech vždy 
postará o originální oživení programu tradičního 
pochovávání basy, předvedla letos nezapomenutelný 
bujarý černošský tanec.  
 

 
 

Dětský maškarní karneval 22. února 2009 tradičně 
pořádal oddíl SPV Lažánky v místní tělocvičně. Na 
děti zde čekaly soutěže, veselá hudba, dárkové balíčky 
a bohatá tombola. A že se tu sešlo a také rozdovádělo 
dětí jako smetí, bylo náležitě veselo. 
 

 
 

Tělovýchovnou akademii uspořádal oddíl SPV 
Lažánky v neděli 26. dubna v místní tělocvičně a 
vystoupilo tu 12 složek. Za velké účasti diváků předvedli 
své sportovní dovednosti všechny věkové kategorie, od 
nejmenších batolat až po nejstarší sportovce. 

 
 

Pálení čarodějnic  30. dubna tradičně pořádalo na Horce 
Sdružení myslivců Lažánky. Vzhledem k perfektní 
organizaci a skvělému občerstvení je  tato akce velmi 
oblíbená a každoročně hojně navštěvovaná. 
 

Vítání občánků konané na Den matek 10.května na OÚ 
oživilo vystoupení žáků ZŠ pod vedením p.učitelky 
J.Ševčíkové za hudebního doprovodu  S. Jebáčkové. 
Přivítáno bylo 7 dětí narozených v roce 2008: Anička a 
Šimon Honců, Adam a Michal Karáskovi, Terezka 
Strieglerová, Lucie Balážová a Michael Eremiáš. 
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Krojované hody pořádal 6.-7.června OÚ Lažánky 
spolu s krojovanou chasou. Do krojů se vyšňořilo přes 
90 tanečníků, kterým vyhrávala Podhorácká kapela: 
těm nejmenším lidové písničky, odrostlé mládeži 
Moravskou besedu a "nejstarším" krojovaným 
Jundrovské tance. Hody se těšily krásnému počasí a 
hojné účasti místních i přespolních návštěvníků.  

 
 

Dětský sportovní den pořádal 13. června 2009 na 
fotbalovém hřišti v Chrástkách oddíl SPV Lažánky. 
Tradičně zde na děti a rodiče čekaly sportovní 
disciplíny, veselé závodění, občerstvení a v závěru po 
vyhodnocení rozdání odměn těm nejlepším. 

 
 

Hasičský den dětí 27.6. jako vždy pořádal místní 
SDH Lažánek ve spolupráci s OÚ. Jako hosté se akce 
zúčastnili hasiči ze Svatoslavi s dětskou jednotkou. Na 
děti zde čekaly soutěžní disciplíny s požární 
tématikou, ukázky zásahů a opékání špekáčků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letní tábor pro děti  uspořádal o letošních prázdninách 
v srpnu oddíl SPV Lažánky. Ubytování bylo v nově 
opraveném areálu Šafránkova mlýnu u obce Drahonín. 
Pro děti byla připravena táborová hra ´´Z pohádky do 
pohádky´´, kde je čekaly různé soutěže - honba za 
pokladem - sportovní olympiáda, dále koupání v bazénu 
i v řece, a v závěru všichni přežili stezku odvahy. Tábor 
byl zakončen maškarním rejem. Z pobytu si všichni 
účastníci odvezli spoustu krásných vzpomínek. 

 

 
 

Papež Benedikt XVI. v Brně sloužil v neděli 26. září 
v areálu upraveného tuřanského letiště slavnostní mši 
pro 120 tisíc poutníků, mezi nimiž byla také skupina 
farníků z Lažánek. Zastoupení našich ministrantů a 
ministrantek dokazuje náhodný záběr fotoreportéra 
deníku Blesk, díky němuž se naše děvčata dostala na 
titulní stránku tohoto tisku. 

  

 
 

Svátost biřmování v sobotu 17. října přijalo v našem 
kostele 19 věřících, z toho 15 farníků z Lažánek. 
Slavnostní mše svaté se zúčastnil a svátost biřmování 
uděloval sám biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. 
Biřmovance připravoval náš pan farář Thlic. Marek 
Hlávka necelé dva roky. Mše svaté se zúčastnil také 
děkan tišnovského děkanství P.Mgr. Jiří Buchta a pan 
farář P.Oldřich Chocholáč z Deblína. Tato slavnostní 
událost byla zakončena v  kruhu biřmovanců a kmotrů 
na společném obědě v hotelu Vyhlídka. 
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Halloween 27. října uspořádala mateřská škola v 
Lažánkách ve spolupráci s maminkami a za finanční 
podpory OÚ. „Den dýní"  se konal na školní zahradě, 
kde se na stromech objevili „duchové "- ti si hlídali 
každý své stanoviště a děti propustili až po splnění 
úkolů. Za každou správnou odpovědˇ byly vždy děti 
odměněny. Cesta zahradou, osvětlená pouze svíčkami, 
dodávala celému programu strašidelnou atmosféru. 
Program končil stezkou odvahy a byl  nevšedním 
zážitkem nejen pro děti, ale i rodiče a prarodiče. 
 

 
 

Svatomartinský lampionový průvod 11. listopadu na 
svatého Martina již tradičně pořádala ZŠ Lažánky. 
Vzhledem k nepříznivému počasí byla plánovaná trasa 
na Horku nahrazena průvodem s lampiony obcí a 
svatého Martina se děti dočkaly v okně školní budovy. 
Odměnou všem byly perníčkové sladkosti. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mikulášskou besídku pořádali 6.prosince na hotelu 
Vyhlídka manželé Riesnerovi za podpory místních 
podnikatelů a OÚ. Program byl obohacen o dětskou 
diskotéku, po níž následoval veselý příchod biskupa 
Mikuláše s bohatou nadílkou. 
 

Vánoční besídka se konala 18.prosince v ZŠ Lažánky. 
Vystoupili zde žáci s pásmem koled, básní a originálně 
nastudovanou pohádkou o Dvanácti měsíčkách, která 
sklidila obrovský úspěch. Následovala vánoční dílna, 
kde si každý mohl vyrobit krásné a nevšední vánoční 
ozdoby a dekorace. 

 
 

Zpívání s betlémským světlem 19. prosince pořádala 
ZŠ Lažánky ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem a 
divadlem Prkno z Veverské Bítýšky. Betlémský příběh a 
zpěv vánočních koled navodily krásnou vánoční 
atmosféru a v závěru si každý z diváků mohl připálením 
své svíčky domů odnést pravé Betlémské světlo. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seniorské rozloučení se starým rokem se konalo 19. 
prosince na hotelu Vyhlídka, kde k poslechu a tanci 
vyhrávala veselá skupina Kvasarka. Protože nechyběla 
výborná večeře, bohatá tombola a tradiční vystoupení 
lažáneckých mažoretek, všichni se dobře bavili. 
Lažánečtí senioři v průběhu roku pořádají několik 
společenských posezení a organizují nejen pro své členy 
zájezdy, výlety a besedy. Přehled akcí bohaté činnosti 
Místní organizace svazu důchodců ČR je podrobně 
zmíněn v článku „Ze života spolků“. 
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MŠ Lažánky v roce 2009 
 

MŠ Lažánky uspořádala v roce 2009: výlet do ZOO v 
Jihlavě, dětmi velmi oblíbené "hledání pokladu" a 
organizovala přímo v MŠ setkání s herci brněnského 
divadla Radost a Studia Lídy Trnkové z Vranova u 
Brna. Pravidelně MŠ navštěvuje ve Veverské Bítýšce 
klub "Veverka", kde se děti učí pracovat s keramickou 
hlínou. Od října do MŠ jezdí lektorka taneční školy  
"Victoria" z Brna, která vede taneční kroužek. Každý 
rok MŠ navštíví Mikuláš s nadílkou a mezi tradice 
patří i vánoční besídka s programem pro hosty. Letos 
děti čeká v závěru roku zájezd do Janáčkova divadla 
na pohádku Sněhurka a hostování Manželů Trnkových 
se zábavným pásmem "Přišli jsme k vám na koledu". 
Všichni zaměstnanci i děti z MŠ přejí občanům 
Lažánek krásné vánoce plné radosti a pohody a do 
nového roku hlavně hodně zdraví a spokojenosti. 
 

Otevřený dopis pejskům od dětí z MŠ: 
 

Milí pejskové,……..………………………………………... 
jsme děti a máme rády všechna zvířátka, vás pejsky 
možná nejvíc. Ať už s námi bydlíte doma nebo vás 
vidíme u sousedů, ať  jste malí, velcí, černí, bílí nebo 
strakatí, se všemi si rády hrajeme. Proto vás prosíme: 
Nenechávejte po sobě na chodnících, cestách a na 
trávě „hromádky". „PEJSCI, TO SE PŘECE 
NEDĚLÁ!" My když si pak hrajeme nebo jdeme na 
procházku , nosíme si je domů na botkách a maminky 
a paní učitelky se na nás zlobí. Víme, že vy po sobě 
uklízet neumíte, ale poproste svoje páníčky, určitě vám 
rádi pomůžou. Oni už vědí, jak se to dělá. Možná je 
pro vás také lepší procházka v polích za vesnicí než 
kolem silnice po chodníku. Tam se určitě lépe 
proběhnete. Ale pozor, i tady jsou cesty, kde chodí 
lidé. Víme, že to pro nás uděláte a zase budeme 
kamarádi. Teď nás ale napadlo: 

  
"ŽE BY ZA TO VŮBEC PEJSCI NEMOHLI ?"   

 
                               Děti z mateřské školy   
 
 

ZŠ Lažánky v roce 2009 
 

V lednu se ZŠ zúčastnila soutěže nakladatelství 
Albatros, dále „Hele lidi“–vých. vzděl. programu o 
nevidomých lidech. V únoru proběhla exkurze do 
místní Obecní knihovny a byl zahájen plavecký kurz 
na bazénu v Kuřimi. V březnu byl zahájen praven. 
program „Pyramidáček“ – o zdravé výživě (org. ŠD), 
účast na výukov.programu  „Jak se hledá Polárka“ pro 
1. a 2.roč.v Planetáriu M. Koperníka Brno a exkurze  
Antrophos Brno – pro žáky 3. a 4.roč. Dále v měsíci 
březnu vystoupili žáci 3. a 4.roč. k MDŽ na schůzi 
důchodců, dále se 2. a 4.roč. zúčastnil „Matematického 
klokanu“. V dubnu se konalo „Velikonoční posezení“ 
– žákovská besídka s výtvarnou dílnou pro rodiče, byla 

vydána „Školní kobylka“ – 6.číslo školního časopisu na 
téma Velikonoce, proběhlo celodenní projektové 
vyučování na Den Země – „Stezka Ferdy mravence na 
Horce“ a koncem dubna vystoupení na Tělovýchovné 
akademii s deštníky Diana. V květnu proběhla 
„Dopravní výchova“ – praktické činnosti na hřišti, 
vystoupení žáků 3. a 4.roč. na Vítání občánků 
v Lažánkách, zahájen sběr suchých bylin – černý bez, 
sedmikráska, hluchavka, lipový květ, maňáskové 
vystoupení žáků 1.a2.roč. pro děti z MŠ „O duhové 
slepičce“. V červnu účast na „Olympijském dni“ ve Vev. 
Bítýšce, dále účast na „Poznej svého psa“ – výukový 
program pro 1. - 4.roč. a Koncert ZUŠ Vev. Bítýška – 
výukový program pro 1. – 4.roč. V polovině června 
proběhly školní výlety na zámek Lednice – 3. a 4.roč.a 
do ZOO Brno – 1. a 2.roč., dále účast ve výtvarné 
soutěži České geolog. Společnosti „Můj kousek Země“ – 
16 prací žáků 1. a 2.ročníku a účast na „Začarovaných 
pohádkách“ – maňáskové divadlo pro 1. a 2.roč.(org. 
MŠ). V novém školním roce v září návštěva 
divadel.představení „Mauglí“ v divadle Polárka Brno 3.a 
4.roč., účast na propag. akci Petrov. V říjnu účast na 
soutěži „Nejkrásnější ovocný strom“ (org.ŠD), dále 
návštěva interaktivních výstav v Brně „Hry a klamy“ 
„Expedice středověk“, loutkové představení „O Popelce“ 
1.a 2.roč.(org. MŠ), přírodověd. vycházka do  
Ekoporadny Tišnov a beseda se starostou na OÚ 3. a 
4.roč. V listopadu pořádán „Svatomartinský lampionový 
průvod. V prosinci proběhlo „Mikulášské vyučování 
s nadílkou“, dětský vánoční jarmark (org. ŠD), „Vánoční 
besídka s výtvarnou dílnou, „Zpívání s betlémským 
světlem“ (Okrašlovací spolek a divadlo Prkno z Vev. 
Bítýšky), účast na představení „Přišli jsme k vám na 
koledu“ (org. MŠ). 
 

Ilustrace: Markéta Nečasová, 4.ročník ZŠ Lažánky 
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Ze života a dění našich spolků  
 

Svaz důchodců v Lažánkách během roku 2009 
zorganizoval mnoho aktivit, a to nejen pro své členy. 
Stručně připomínáme: únor: přednáška cestovatele 
Vlasáka, březen: posezení k MDŽ u Oratorů, duben: 
vycházka okolím Lažánek, květen: zájezd do Králik, 
Litomyšle, Poličky, červen: posezení na zahrádce 
hotelu Vyhlídka, červenec: vycházka do Chrástek, 
štěrkoven a v závěru posezení na hotelu Vyhlídka, dále 
v tomto měsíci zájezd na Blanensko do Macochy, 
jeskyně Výpustek, říjen: posezení ke dni seniorů na 
hotelu Vyhlídka, prosinec: tradiční slavnostní posezení 
ke konci roku na hotelu Vyhlídka.  
 

 
 

Oddíl SPV děkuje všem občanům za účast na našich 
akcích a za jejich sponzorské příspěvky. Poděkování 
patří pořadatelům společenského plesu, kteří výtěžky 
každoročně věnují na rozvoj našich sportovců; vážíme 
si také finančních příspěvků obce na naši činnost.  
Závěrem oddíl SPV přeje všem pohodové svátky a 
v roce 2010 hodně zdraví a příjemných sportovních 
zážitků. 
 

Oddíl kopané na jaře provedl sběr železného šrotu, 
na hřišti v Chrástkách zabudoval nové střídačky pro 
hráče a sítě za brankou. Všechny práce byly 
provedeny brigádnicky členy oddílu za finanční 
podpory Obecního úřadu. V červnu uspořádal oddíl 
kopané hodovou zábavu, v srpnu fotbalový turnaj 
„10. ročník memoriálu Ladislava Pokorného“.  
 

Oddíl stolního tenisu 
V letošním roce za oddíl stolního tenisu hrálo 11 
mužů, 1 žena, 6 hráčů do 18 let a 20 žáků. Pravidelné 
tréninky jsou každé úterý a pátek, mistrovské zápasy 
v neděli.  
Celkové umístění:  
mladší žáci po OP: 1. Hloska F., 2. Galla A., 9. 
Urbánek T., 12. Steinhauser F., 13. Sova J. 
mladší žáci na OP ve čtyřhře: 1. Hloska F. – Galla A., 
3. Steinhauser F. – Cvrkal R. 
Na OP dorostenci: 2. Galla M. 

Na OP muži 2 třída „A“ na 4.místě: Brandšttetr T., 
Urbánek P., Galla M., Sova J. 
Na OP muži 3.třída“B“ na 9.místě: Perka J., 
Steinhauser J.,Baier R, Urbánková J. 
Na OP muži 4.třída „C“ na 12 místě: Hloska M., Burian 
L., Burian M., Galla A. 
 

Rozmary letošního počasí – kalamity 
 

Letní bouře, která se přes naši obec přehnala v nočních 
hodinách 2.srpna, napáchala mnoho škod nejen na 
lesních porostech, ale přímo i v naší obci. Z jednoho 
domu byla stržena celá střešní krytina a spousta domů 
měla střechy poškozené. U hřbitova po vichřici zůstaly 
ležet tři statné, zcela vyvrácené stříbrné smrky; další 
strom zůstal stát, kmenem opřený o márnici, aniž by, 
jakoby zázrakem tuto nedávno zrekonstruovanou 
budovu znatelně poškodil. Naproti tomu citelné škody 
byly napáchány na ovocných stromech v sadech a alejích 
okolo cest. Bouři v tak ničivém rozsahu nepamatují ani 
naši nejstarší občané. 
 

 
 

Dušičková sněhová kalamita byla na tuto kalendářní 
dobu výjimečná a nečekaná. Bohatá sněhová nadílka  
během několika hodin zasypala část Českomoravské 
vrchoviny včetně naší obce a opět napáchala veliké 
škody,  především v lesních porostech. U nás na návsi 
tíha sněhu například rozlámala jednu z borovic u kašny.  
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Ostatní informace občanům    
 

●Oznamujeme, že svoz komunálního odpadu bude 
přeložen z 24.12.2009 na středu 23.prosince 2009. 
 

●Oblastní nemocnice Tišnov bude také v roce 2010 
sloužit pohotovostní LSPP, a to v rozsahu: všední dny 
16:00 – 22:00 hod; víkendy a svátky 8:00 – 20:00 hod. 
Zároveň se ruší prodloužená odpolední chirurgická 
ambulance, která bude fungovat pouze v pracovní dny 
od 7:00 do 15:00 hodin. 
 

●Topná sezóna je v plném proudu, zvyšuje se riziko 
vzniku požáru; proto připomínáme majitelům rodin. 
domů zákonnou povinnost dodržovat preventivní 
protipožární opatření. Věnujte zvýšenou pozornost 
všem druhům topidel, obzvláště přenosným, pamatujte 
na jejich pravidelné revize, kontroly kouřovodů a 
čištění komínů (stále používané komíny  systémů na 
tuhá paliva by se měly čistit  6x za rok). 
 

●Jaké služeby nabízí našim občanům pošta 
Lažánky? 
Produkty České pojišťovny 

- Životní pojištěni DYNAMIK EXPRES 
- Životní pojištění DYNAMIK PRO 
- Dětské životní pojištění SLUNÍČKO 
- Kapitálové životní pojištění 

   A další běžně placená životní pojištění 
- pojištění rodinných domů a souvisejících 

staveb 
- pojištění domácnosti 
- sdružené pojištění vozidla 
- penzijní připojištění 

Produkty Poštovní spořitelny 
- Postžirový účet  
     - účty pro všechny věkové kategorie, pro děti     
       0-15 let vedení účtu zdarma, výhodný úrok 
     - účty pro seniory - nižší poplatky za vybrané      
           transakce 
- Postkonto - účet vhodný pro podnikatele 
- Červené konto - účet vhodný ke spoření, 

úroková sazba 2,25 % bez výpovědní lhůty 
- Povolené přečerpání účtu – jedná se o finanční 

rezervu k Vašemu Postžirovému účtu 
- Kreditka - čerpání úvěrového limitu, určeno 

k platbám u obchodníků i na internetu 
                     - bezúročné období 45 dní 
- Spotřebitelské úvěry – účelové i neúčelové: 
                  - výše úvěru 20-600 000,- Kč                                                                        
                  - bez ručitele až do výše 300 000,- Kč. 
                  - roční úroková sazba 8,8 % 
- Spotřebitelské úvěry na vzdělání, bydlení a 

vozidlo 
- Poštovní terminovaný vklad 
Českomoravská stavební spořitelna 
Stavební spoření „Liška“: 
- výhodné úročení 2% 

- státní podpora ve výši 15% z ročně naspořené 
částky – maximálně z 20 000,-Kč, tedy až 3000,- 
Kč ročně 

- možnost výhodného úvěru  s pevnou úrokovou 
sazbou, který můžete použít například na koupi 
domu, pozemku, opravy domu, výměnu oken, 
dveří střechy, financování přípojky vodovodu, 
kanalizace atd. 

- finanční  program LIŠKA PLUS – stavební 
spoření spojené s penzijním připojištěním 
(ČSOB penzijní fond Stabilita–lze i samostatně) 

 

Počet uzavřených smluv na uvedené produkty je 
měřítkem rentability provozu poštovního úřadu. Proto se 
obracím na občany, kteří mají zájem o některou 
z nabídek: Zprostředkování, prosím, nehledejte jinde, 
důvěřujte místní poště a pomozte tak odvrátit její 
zrušení. 
Děkuji všem klientům - uživatelům služeb České pošty, 
přeji ničím nerušené prožití svátků vánočních a těším se 
na další spolupráci. 
                         Petra Urbánková, vedoucí pošty Lažánky 
 

Stručná obecní statistika za rok 2009 
Nerozeno: 5 dětí                 Odhlášeno: 10 občanů 
Přihlášeno: 12 občanů        Sňatky:  3  
Zemřelo:  13 občanů (1 z Holasic) 
 

Bohoslužby v době vánoční 2009-2010 
24.12. ve 22:00 hod. (Půlnoční - Štědrý den) 
25.12. v 8:00 hod. (Boží hod vánoční) 
26.12. v 8:00 hod. (sv.Štěpán) 
27.12. v 8:00 hod. (neděle) 
31.12. v 16:00 hod. (Silvestr) 
1.1. 2010 v 17:00 hod. (Nový rok) 
3.1. 2010 v 8:00 hod. (neděle – žehnání vody, křídy, 
kadidla a zlata) 
 

Přehled  sportovních a kulturních akcí 
plánovaných na zimní období 2009/2010 
 

●26.12. 2009 Vánoční turnaj stolního tenisu 
proběhne ve dvou kategoriích: dopoledne od 9:30 hod. 
se utká žactvo (mladší a starší žáci a žákyně) a dorost, 
odpoledne od 14:00 hod. proběhne turnaj mužů a žen. 
●31.12. 2009 Silvestr na Vyhlídce: 
sál hotelu Vyhlídka  
●16.1.2010 Ples sportovců: 
sál hotelu Vyhlídka, začátek ve 20:00 hod. 
●30.1. 2010 Myslivecký ples: 
sál hotelu Vyhlídka, začátek ve 20:00 hod. 
●6.2.2010 Hasičský ples:  
Lažánecká hospoda u Oratorů, začátek ve 20:00 hod. 
●13.2.2010 Ostatková zábava: 
sál hotelu Vyhlídka, začátek ve 20:00 hod. 
●14.2.2010 Dětský maškarní karneval: 
 místní tělocvična, začátek ve 14:30 hod. 
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Obec Lažánky má stoletého jubilanta!  
 

Krásného trojciferného výročí se 26.prosince 2009 dožívá náš občan, pan Bohumil Vít. 
Výjimečného jubilanta si obec váží nejen proto, že výskyt těchto vyvolených je stále vzácností (mezi 
českými stoletými výrazně převažují ženy, kterých je 5 x více než mužů). Před panem Vítem smekáme 
především pro jeho vitalitu, obdivuhodnou paměť a přímý pohled jasných, moudrých očí. Při hodinové 
besedě dokázal stoletý pamětník svým vypravěčským uměním doslova vtáhnout posluchače do děje 
vzpomínaných událostí. Tady je několik kamínků z mozaiky života našeho obdivuhodného seniora: 
  Pan Bohumil se narodil v roce 1909 v sousedním Maršově jako prostřední ze sedmi dětí na 
malorolnickém hospodářství. Skromné poměry početné rodiny a rané dětství venkovského kluka 
nejvíce poznamenala čtyřletá absence živitele, odveleného v 1.světové válce na frontu. Ve 23. roce se 
Vítovi přestěhovali za lepším živobytím do velkoměsta, kde po vyučení v období krize Bohumil 
vystřídal několik zaměstnání, než zakotvil u brněnského policejního sboru. Přestože od svých čtrnácti 
let bydlel v Brně, s rodným krajem a příbuznými neztratil kontakt; díky tomu si nevěstu a svou 
celoživotní partnerku, Anežku Sovovou, vybral právě v Lažánkách (vychovali spolu 3 děti a oporou si 
byli neuvěřitelných 62 let). Na své začátky ve státní službě za první republiky rád vzpomíná a se 
šibalským úsměvem líčí, jak se často za urostlým junákem v  parádní tmavé uniformě s nablýskanou 

helmou otáčela brněnská děvčata. Usmívá se i při 
vzpomínce na kuriozní příhody z křižovatek v centru 
velkoměsta při fyzicky náročném řízení dopravy 
z ochranného „sudu“, pouze za pomoci píšťalky a 
svalnatých paží. Hůře se poslouchají vzpomínky na 
období druhé světové války a sílící nacistický nátlak, 
na který třicetiletý Bohumil reagoval vstupem do 
protifašistického odboje. Smutek v očích pamětníka 
provází líčení válečných hrůz prožitých při 
bombardování Brna; ale nejbolestnější vzpomínky 
patří roku 1944, kdy byl s ostatními policejními 
odbojáři zatčen, uvězněn ve smutně proslulých 
Kounicových kolejích a po třech měsících krutých 
výslechů deportován do integračního tábora 
v Mirošově u Plzně. Jenom blížící se konec války 
odvrátil jejich další deportace do táborů 
koncentračních a vyhlazovacích; tak se mirošovští 
vězni šťastně dočkali, byť ve zuboženém stavu, 
amerických osvoboditelů. Bohumilova cesta domů 
vedla nejprve k rodičům manželky do Lažánek, 
odkud se po zotavovacím pobytu a zklidnění 
dozvuků války rodina vrátila do Brna. I po válce 
zůstal pan Vít věrný svému povolání a nastoupil u 
městské dopravní policie; rád vzpomíná obzvlášť na 
službu u poříční policie, kdy na člunu brázdil 

brněnskou přehradu a při pochůzkách se služebním psem proháněl vykrádače přilehlých chat. Přes 
pohodlné bydlení ve městě se netajil přáním vrátit se jednou k poklidnému venkovskému životu. V 
roce 1962 se skutečně v Lažánkách pustil do stavby rodinného domku s popisným číslem 189. S jeho 
dobudováním, stejně jako s definitivním opuštěním Brna příliš nespěchal, ale postupně zde zbudoval 
studnu a založil ovocný sad. Nadšený sadař se však z plodů své práce dlouho netěšil. Při násilném 
scelování pozemků v období kolektivizace byla část jeho sadu zabavena a výsadba krásně vzrostlých 
stromků v plné plodnosti bezcitně zničena. Ani čtyři desítky let nestačily vymazat bolestnou vzpomínku 
na tuto křivdu. Největší životní ztrátu však utrpěl před osmi lety, kdy ovdověl, a jen dobré rodinné 
zázemí mu pomohlo těžkou krizi překonat. Dnes vitální a vážený stařešina rodu žije na komfortním 
výměnku propojeném s částí domu obývaném tříčlennou rodinou syna Jana; kromě toho za tatínkem 
často a pravidelně dojíždějí obě dcery z Brna.  

Víme, že dlouhověkost zdědil po tatínkovi, který se dožil 102 let; o příkladném životním stylu 
nechce slyšet, ale tady jsou fakta: V dětství vyrůstal o stravě víc než skromné (jako kluk se málokdy 
najedl do syta) a celý další život preferuje střídmost v jídle, hodně ovoce a zeleniny, manuální práci, 
pohyb na čerstvém vzduchu a zájem o dění kolem; je odpůrcem kouření a tvrdého alkoholu (zřídka si 
po obědě dopřeje hlt piva, při výjimečných příležitostech přípitek vína)... 

Moci poblahopřát obdivuhodnému senioru k požehnanému výročí je pro obec významnou 
událostí. Ze srdce panu Bohumilu Vítovi přejeme, aby v péči a lásce svých nejbližších prožil další 
spokojená léta a v budoucnu pokořil dosavadní lažánecký rekord dlouhověkosti, kterého dosáhla 
právě před deseti lety panímáma Hálová dovršením věku bezmála 105 let.             

                                                                                                    Na základě besedy s jubilantem sepsala Eva Zavřelová  
(foto jubilanta  pochází z 60. let) 



10 
U nás v Lažánkách  prosinec 2009 

 

 

 
 

 
 

Závěrečné poděkování patří těm občanům, 
 spolkům, organizacím, podnikatelům, 

 pedagogům základní a mateřské školy – všem,  
kteří přispěli k rozvoji a k obohacení kulturního a sportovního  

života naší obce. 
 

Přeji našim spoluobčanům  krásné pohodové vánoce, veselý závěr roku a do 
toho Nového hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

 
František ZetkaFrantišek ZetkaFrantišek ZetkaFrantišek Zetka    

starosta obce 
jménem zastupitelstva a pracovníků OÚ 

 
 
 


