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Slovo starosty 
 
 

Vážení spoluobčané, 
 
vánoční zpravodaj byl vždy místem pro ohlédnutí za 
minulým rokem, zhodnocení toho, co se v naší obci 
vykonalo a vybudovalo.  V budoucnu tomu nebude 
jinak. Podrobné hodnocení letošního roku však bylo 
provedeno v říjnovém zpravodaji a nové zastupitelstvo 
se teprve ujalo své práce. 
Za důvěru projevenou ve volbách bych chtěl za celé 
zastupitelstvo i za svou osobu občanům naší obce 
poděkovat s příslibem, že uděláme vše, co je v našich 
silách, abychom ji nezklamali. Je také na místě 
poděkovat našim předchůdcům, zejména pak panu 
starostovi Františku Zetkovi za dvacet let práce pro obec  
a její občany. Je to velký kus práce a života. A pro nás 
nastupující pak závazek.  
Nové zastupitelstvo obce pokračuje v rozpracovaných 
akcích a na prvním místě je zajištění finančních 
prostředků pro vybudování kanalizace a ČOV. Proběhla 
řada jednání s cílem urychlit a podpořit přidělení 
finančních prostředků z již podané a akceptované žádosti 
v rámci 13. výzvy Ministerstva životního prostředí 
z evropských fondů. Okamžitě a souběžně byly zahájeny 
práce na podání žádosti o poskytnutí finančních 
prostředku z fondů ministerstva zemědělství . Realizaci 
výstavby kanalizace a ČOV považujeme za klíčovou pro 
další rozvoj naší obce. Po ukončení výstavby kanalizace 
lze na hotovo opravit komunikace, zbudovat nové 
chodníky, osvětlení atd., případně realizovat spoustu 
dalších nápadů pro zlepšení vzhledu obce a zpříjemnění  
a zkvalitnění života našich občanů.  
Jsme sice malá obec, která nemůže pouze vlastními 
finančními prostředky realizovat tak velkou investiční 
akci   jako  je   kanalizace, ale   jsme současně   nesmírně  
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bohatá obec. A to na činorodé občany, organizace, 
sdružení a podnikatele  pořádající kulturní, společenské i  
tělovýchovné akce. Velice si toho vážíme a chceme tento 
potenciál zajištující bohatý společenský život v naší obci 
nadále podporovat. 
 
 
 

Vážení spoluobčané,  
dovolte abych vám jménem zastupitelstva, 

zaměstnanců obecního úřadu  a jménem svým  
popřál klidné prožití vánočních svátků,  

vše nejlepší,  hodně zdraví a  
osobních a pracovních úspěchů  

v roce 2011 
                                      
 
                                       Ing. Lubomír Katolický 
                                                starosta obce 
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Ze společenského života obce 
 

● 6. ledna měli žáci ze ZŠ Lažánky „T říkrálové 
vyučování“ a symbolicky navštívili některá místa v naší 
obci, kde popřáli štěstí a zdraví do nového roku.  
 

 
 

● 10. ledna  proběhla v naší obci „ Tříkrálová sbírka“  a 
malí koledníci vybrali 23 920,- Kč. Celý výtěžek byl 
zaslán na oblastní Charitu. 
 

 
 

● Od 16. ledna do 6. února byly uspořádány 3 plesy: 
sportovní, myslivecký a hasičský, všechny podpořené 
velikou účastí.  
 

● 13. února již tradičně pořádal oddíl SPV Lažánky 
„Ostatky“  v naší obci. K odpolednímu průvodu  po 
vesnici se přidaly děti z naší ZŠ včetně pana ředitele. 
Večerní zábava opět  nepostrádala na pestrém programu 
vystupujících masek a bohaté účasti přihlížejících hostů. 
 

 
 

● 14. února se konal „Dětský maškarní karneval“ 
v místní tělocvičně, sál zde zaplnilo mnoho různorodých 
a pestrých masek (pořádal oddíl SPV Lažánky). 
 

 
 

● 17. února ZŠ Lažánky se vydala se svými žáky  do 
lesa na „Krmení zvířátek“ . Děti tak na bobech po sněhu 
dovezly zvířátkům ke krmelcům vše, co si pro ně 
nasušily a přichystaly. Nechyběla při tom legrace a 
zimní radovánky ze sněhové nadílky. 

 

● 12. března uspořádal v restauraci u Oratorů pro své 
členy Svaz důchodců Lažánky „posezení k MDŽ“ a 
k dobré náladě zde vyhrával p. Zavřel z Maršova.  

 

● 26.března pořádala pro žáky ZŠ Lažánky „Noc 
s Andersenem“. Programu se zúčastnili  rodiče i 
prarodiče žáků a to čtením pohádek. Dále nechyběly 
zábavné úkoly pohádkových postav, hudební hádanky z 
pohádek, řada písniček a samozřejmě i noční hledání 
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pokladu. Program, který končil po půlnoci, završilo 
společné přenocování dětí v budově ZŠ. 

 
● 25. března se žáci ZŠ Lažánky zúčastnili krajské 
soutěže a se skladbou "deštníky"  získali 1. místo v 
krajském kole pohybových skladeb. 
 

 
 

● 1. dubna vyšel 1. školní kalendář 4/2010 – 3/2011, 
který je výsledkem práce žáků 3. a 4. ročníku ZŠ 
v Lažánkách. Motivací pro žáky byla soutěž "Z truhly 
našich babiček" (Český rozhlas), které se někteří žáci se 
svými obrázky zúčastnili. Reprodukované obrázky jsou 
malovány technikou podmalba na skle - stará výtvarná 
technika  používaná lidovými malíři od konce 18. století 
do začátku 20. století. 

 

● 11. dubna se konal již tradiční „Velikono ční turnaj“  
ve stolním tenise: 
17 mužů a žen: 1. Galla M., 2. Brandštettr T., 3. Steinhauser P., 

15 ml.žáků: 1. Hloska F., 2. Galla A., 3 Sova J., 
4 st.žáci+dorost: 1. Brandštettrová I., 2. Chlubný P., 3. Janča J.B. 

 
● 25. dubna uspořádal oddíl SPV Lažánky tradiční 
sportovní akademii, které se zúčastnilo 9 místních 
složek a hosté.  
 

 
 

● 24. dubna předvedla brněnská skupina Santa Lacerta 
se šumperskou SHŠ Magna Moravina v naší obci 
„Ukázku bitvy z 30.leté války z let 1618-48“. Ke 
shlédnutí byl dobový tábor u kaolínového jezírka, 
odpoledne historický průvod obcí a poté byla 
předvedena na hřišti v Chrástkách bitva z 30. leté války. 
Ke střelbě byly použity historické zbraně.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

● 30. dubna tradičně spořádalo Myslivecké sdružení 
Lažánky „Pálení čarodějnice“  na Horce. 
 

● 7. května uspořádal Svaz důchodců Lažánky „zájezd 
do Telče“ a navštívili též i  Slavonice a hrad Roštejn.  
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● 9. května se konalo na OÚ v Lažánkách „Vítání 
nových občánků“  narozených v roce 2009:  
Žalkovská Barbora, Mašek Ondřej, Sova Ondřej, Štulpová Veronika 
a Montágová Karolína.  
Vystoupily zde děti z MŠ s pásmem básniček a písniček.  
 

 
 

● 20. června uspořádal oddíl SPV Lažánky na hřišti 
v Chrástkách „D ětské sportovní odpoledne“, 
nechyběly soutěže, občerstvení a skvělá nálada a 
samozřejmě v závěru  vyhodnocení těch nejlepších 
„sportovců“: od těch nejmenších až po oddíl „rodičů“. 
 

 
 

● 26. června pořádal místní sbor dobrovolných hasičů 
„D ětské hasičské odpoledne“. V soutěžích nechyběla  
voda ani hasičské auto – vše s požární tématikou. Děti se 
zde mohly povozit i na koňském spřežení (zajišťoval p. 
Brychta). Ukončení bylo u ohýnku s párky. 
 

 
 

● 27. června se zúčastnily naše mažoretky  (všechny 3 
skupiny)  „p řehlídky mažoretek v Letovicích“ a za svá 
vystoupení sklidily vždy veliký potlesk diváků (zkrátka 
patřily mezi ty nejlepší). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 22. června pořádala MŠ Lažánky besídku „rozlou čení 
s budoucími prvňáčky“ . V programu děti vystoupily s 
nastudovaným pásmem básniček, písniček a nakonec 
došlo i na loučení s budoucími prvňáčky:  
Adélka Helánová, Martin Mihula, Michal Nečas, Petr Račanský a 
Ivonka Zavřelová (z Braníškova).  
 

 
 

● 26. června se konalo „1. svaté přijímání“ , ke 
kterému přistoupilo celkem 9 dětí. Přípravu dětí 
zajišťoval náš pan farář THLic. Marek Hlávka. 
Z lažanské farnosti přistoupilo 5 dětí:  
Markéta Nečasová, Denisa Mičánková, Eva  Jebáčková,  Adam 
Crhák, Marek Včelák ( Dále to byli: Eva Zavřelová a Filip 
Steinhauser z Braníškova a 2 chlapci z Vev. Bítýšky). 
 

 
 

● 17 - 24. července uspořádal oddíl SPV  dětský „letní 
tábor Křížem krážem světadíly“ v lokalitě Šafránkův 
mlýn. Zúčastnilo se 31 dětí. Během týdne děti formou 
her a závodění navštívily všechny světadíly.  
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Nechyběla tradiční stezka odvahy a karneval.  
 

 
 

● 27. července uspořádalo Svaz důchodců Lažánky 
zájezd do Čech. Navštívili hrad Zvíkov a zámek Orlík. 
 

 
 

● Během letních prázdnin se v obci konaly dvě letní 
zábavy pořádané oddíly kopané a  SPV Lažánky. Mezi 
další letní akce patřilo i několik posezení při country 
hudbě ve dvorním traktu hotelu Vyhlídka. 
 

● 6. srpna se konal na fotbalové hřišti v Chrástkách  
„Memoriál Ladislav Pokorného“ :  
1.místo hokejisté Vev.Bítýška, 2. místo Chudičce, 
3. místo Lažánky, 4. místo Deblín 
 

● 4. září  se naše krojované ženy zúčastnily „Slavnosti 
dechových hudeb ve Svitavách“. Vystoupily zde se 
Slovenskou a Českou besedou - měly obrovský úspěch.  
 

 
 

●  18. září se naše mažoretky zúčastnily základního 
kola celorepublikové soutěže Svazu amatérských 
mažoretek v Ivančicích. V kategorii kadetek obsadily 
naše nejmladší mažoretky  čtvrté místo a postoupily do 
finále této soutěže na jaře roku 2011. V kategorii 

juniorek zacvičily naše prostřední mažoretky svoji 
skladbu velmi dobře, ale nepodařilo se jim postoupit do 
finále. V kategorii seniorek s rekvizitami naše nejstarší 
mažoretky postoupily do finále soutěže a získaly 
nejvyšší počet bodů  ze všech soutěžících. 

● 18. a 19. září pořádal oddíl SPV Lažánky ve 
spolupráci s obcí Lažánky  tradiční „Babské krojované 
hody“ . Zúčastnilo se jich téměř 70 žen a 16 malých 
krojovaných děvčat. Po oba dva dny jim vyhrávala 
Podhorácká kapela. 
 

 
 

● 25. a 26. září pořádala ZŠ Lažánky výstavu ovoce a 
zeleniny. Šlo o první pokus pořádání výstavy 
podzimních plodů, které se podařily občanům z Lažánek, 
Holasic, Maršova,  Braníškova a Veverské Bítýšky 
vypěstovat. Výstava se velice zdařila.  
 

 
 

● 22. října vystoupili žáci 1. a 2. ročníku naší ZŠ 
s programem „Špalíček pohádek“ na besídce pro Svaz 
důchodců Lažánky ke Dni seniorů. Jednalo se o pásmo 
pohádek ze známé knihy Špalíček veršů a pohádek od  
Fr. Hrubína 
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● 23. října uspořádali místní koňáci na závěr jezdecké 
sezony již druhý ročník „Hubertovy jízdy“. Koňská 
spřežení a jezdci na koních se společně symbolicky 
vydali od dětského hřiště na poslední jízdu kolem 
Lažánek, přes Šmelcovnu, navštívili zde místní 
hospůdku, povozili děti a vydali se zpět do Lažánek.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

● 26. října pořádala MŠ Lažánky již druhým rokem 
„Den dýní“ , který proběhl za veliké účasti dětí i rodičů 
a velmi se vydařil. 
 

 
 

● 11. listopadu organizovala ZŠ Lažánky tradiční 
„Martinský lampiónový pr ůvod“ – již 7. ročník. 
Zahájení bylo na dětském hřišti pásmem písniček a 
říkání o sv. Martinovi. Poté se průvodem vydali do 
dvorního traktu hotelu Vyhlídka, kde na děti čekal „sv. 
Martin“ s papírovou nadílkou sněhu a společně zde 
vypustili i lampion „štěstí“.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 10. prosince pořádala ZŠ Lažánky „2. dětský vánoční 
jarmark“  vlastnoručně vyrobených drobných dárků a 
vánočních dekorací na stromeček a štědrovečerní stůl - 
jejich prodejem škola získala prostředky na nové hračky 
a sport. pomůcky do školní družiny. 
 

 
 

● 11. prosince byla uspořádána Mysliveckým sdružením 
Lažánky „Poslední leč“  na hotelu Vyhlídka. 
 

● 14. prosince pořádala MŠ Lažánky „Vánoční 
besídku“, děti měly připravené pásmo vánočních 
básniček, písniček  a besídka se velmi vydařila.  
 

 
 
17. prosince byla v budově ZŠ „Vánoční besídka“, žáci 
zde vystoupily s krásně nastudovaným vánočním 
programem  básniček, písní, scének a pohádek. 
 

 
 

● 18. a  19.prosince proběhl  v restauraci U Oratorů 
„Vánoční jarmark“ pořádaný Občanským sdružením 
PRÁH - jarmark vlastnoručně vyrobených textilních 
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hraček  aj. výrobků ( sdružení pomáhá lidem s 
psychotickým onemocněním z Brna a okolí). 

● Od podzimu se  v restauraci U Oratorů konaly o 
nedělních odpoledních různá loutková představení pro 
děti  (O perníkové chaloupce, O Červené Karkulce, O 
neposlušných kůzlátkách, O třech prasátkách, Vánoční-
Nesem vám noviny). Loutkový program je plánovaný i 
na rok 2011. 
 

● Oddíl stolního tenisu: výsledky okresního  přeboru 
Brno venkov (má 3 družstva členů – podzimní část): 
II.t ř. muži „A“ 3.místo: Brandštettr T., Galla Martin, 
Steinhauser P., Urbánek P. 
III.t ř. muži „B“ 10.místo: Perka J., Urbánková J., Nečas R., 
Baier R. 
Muži „C“ 1.místo:  Hloska M., Burian L., 

doplněné žáky: Hloska F., Galla A., Sova J., Cebák T. 
 

Ze života Mateřské školky: 
 

Celoročně zde probíhá taneční kroužek (TŠ Victoria 
Brno), děti navštěvují keramiku ve Veverské Bítýšce. 
V průběhu roku se zde konají pro děti divadelní a 
koncertní představení pro nejmenší. K dalším akcím 
patří tradičně např. oslava dne dětí, „hledání pokladu“, 
rozloučení s předškoláky, pásmo ke dni maminek a 
k vítání nových občánků, letos školní výlet do 
Moravského krasu, odpolední akce „Den dýní“ (již 
druhým rokem), mikulášská a vánoční besídka a 
v prosinci návštěva Mahenova divadla v Brně pohádky 
„Broučci“. 
Do nového roku všem velkým i malým občanům 
Lažánek jen to nejlepší přejí zaměstnanci MŠ. 
 

 
 

Školní ohlédnutí za rokem 2010 
 

Základní škola v Lažánkách uvádí z těch nejúspěšnější 
mimoškolních aktivit: 
- Dvě zcela nové akce: v březnu Noc s Andersenem a 
v září Výstava ovoce a zeleniny.  
- Na jaře žáci 3. a 4. ročníku ve výtvarné výchově 
malovali školní nástěnný kalendář. Vybrané práce 
získaly první místa v mezinárodní výtvarné soutěži 
„Z truhly našich prababiček“. Celkem pět děl našich 
žáků bylo zařazeno do reprezentativní výstavy, jejichž 

vernisáže jsme se v Praze zúčastnili. Ceny obdržely: 
Pavlína Dvořáková a Eva Jebáčková. Práce Jonáše 
Tichého a Evy Zavřelové byly reprodukovány 
v časopisech, na plakátech a pozvánkách. 
- Velmi úspěšně se naše škola zařadila do mezinárodního 
projektu Malujeme barvami Země. Naši žáci novou 
výtvarnou technikou malovali obrazy současně i se žáky 
z Mistelbachu v dolním Rakousku. Projekt byl zakončen 
společným celodenním pobytem v muzeu v Mikulčicích, 
kde se naši žáci setkali s rakouskými.  
- Učitelé naší ZŠ se o letních prázdninách zúčastnili 
třídenního výtvarného semináře v Heldenbergu, kde byly 
k  shlédnutí práce našich žáků i učitelů.  
- Dále je třeba připomenou také Vánoční školní jarmark. 
Konal se podruhé a rodiče na něm mohli vidět a zakoupit 
si výrobky žáků naší družiny. 
- Během letních prázdnin byl učiteli zrušen školní 
kabinet a vlastními silami byla vybudována  v těchto 
prostorách výtvarná dílna (zprovoznění od února 2011). 
- Dále škola podala žádost o účelovou dotaci z  
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  (EU 
peníze školám). Žádosti bylo vyhověno a v současnosti 
má škola už 60% finančních prostředků na svém účtu, 
které budou použity na modernizaci počítačové sítě a 
interaktivní tabule.  
Největším úspěchem školy a učitelů je, jsou žáci úspěšní 
ve vyšších ročnících na jiných školách.  
 

Sbor dobrovolných  hasičů Lažánky: 
 

Přejeme Vám po roce 
šťastné a veselé vánoce. 
Hlídejte si dětičky, 
ať nedělaj ohníčky. 
A vy děti hlídejte rodiče, 
ať nemusí volat hasiče! 
Hodně zdraví, pohody a štěstí v novém roce 2011 

             
 přeje Sbor dobrovolných hasičů v Lažánkách 

 

Oddíl SPV Lažánky 
 

děkuje všem našim občanům za přízeň, podporu a 
účast na sportovních a kulturních akcích v letošním 
roce. Všem sportovcům, cvičitelům a našim 
občanům klidné a radostné svátky vánoční, hodně 
zdraví a pohody v roce 2011  

 
přeje oddíl SPV Lažánky. 

 

Myslivecké sdružení Lažánky  
 

Krásné  a příjemně prožité vánoční svátky a do 
nového roku hodně zdraví a vše nejlepší 
 
                        přeje Myslivecké sdružení Lažánky. 
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Ostatní informace občanům    
 

● Oznamujeme, že svoz komunálního odpadu o 
vánočních svátcích bude probíhat dle normálního 
svozového plánu. tj. ve čtvrtek 23. 12. 2010.  
 

● Svoz komunálního v roce 2011 bude probíhat 
probíhat dle svozového plánu. tj. pevný domovní odpad 
v každý lichý čtvrtek.  První svoz bude 6.1.2011.  
 

●   Vodné v roce 2011 bude 33,55 Kč včetně DPH. 
 

●  Nové jízdní řády platné od 12.12. 2010 do 10.12. 
2011 jsou přílohou tohoto zpravodaje. Případné 
připomínky ke změně jízdních řádů zasílejte na e-mail: 
lukdvorak@centrum.cz.  
 

● 23. prosince  - 2.ledna 2011 bude knihovna ve 
Veverské Bítýšce uzavřena .  
 

● 27. prosince  bude Stavební úřad ve Veverské Bítýšce 
uzavřen .  
 

●  31. prosince  bude knihovna Lažánkách uzavřena. 
 

Bohoslužby v době vánoční 2010-2011 
 

24. prosince ve 22:00 hod. (Půlnoční - štědrý den)  
25. prosince v 7:55 hod. (Boží hod vánoční) 
26. prosince v 7:55 hod. (sv.Štěpán) 
31. prosince v 16:00 hod. (Silvestr) 
  1. ledna  2011 v 17:00 hod. (Nový rok) 
  2. ledna  2011 v 7:55 hod. (neděle-žehnání vody,   
      křídy, kadidla a zlata) 
 

Ordinační doba o vánočních svátcích  
 

Praktická  lékařka  MUDr. Štětková: 
23. prosince se neordinuje , akutní případy ošetří 
MUDr. Ilona Vildomcová. 
27. - 30. prosince se ordinuje od 8,00 - 12,00 hod. 
31.prosince se neordinuje, akutní případy ošetří LSPP 
Tišnov od 15,00 hod.  
 

Praktická  lékařka  MUDr. Vildomcová:  
28. prosince se neordinuje, akutní případy ošetří MUDr. 
Štětková od 8,00 – 12,00hod. . 
31.prosince se neordinuje, akutní případy ošetří LSPP 
Tišnov od 15,00 hod.  
 

Dětská  lékařka MUDr. Hošnová: 
20. prosince se ordinuje od 11,30-14,00 hod. 
21. prosince se neordinuje, akutní případy ošetří 
pohotovost Lelekovice, MUDr. Dirhanová:776 719 500 
31. prosince se neordinuje, akutní případy ošetří 
pohotovost Lelekovice, MUDr. Dirhanová: 776 719 500 
 

Zubní ordinace MUDr. Gottvald:  
23. - 31. prosince se neordinuje, akutní případy ošetří 
úrazová nemocnice Brno.   

Přehled  sportovních a kulturních akcí 
plánovaných na zimní období 2010/2011 
 

●25.12. 2010 Živý Betlém 
v 17,00 hod., pořádá Ochotnická scéna Lažánky na 
dětském hřišti (při nepříznivém počasí v tělocvičně) 
  
●26.12. 2010 Vánoční turnaj stolního tenisu 
od 9:30 hod. žactvo (mladší a starší) a dorost 
od 14:00 hod. turnaj mužů a žen, v místní tělocvičně 
 

●30.12. 2010 Předsilvestrovské posezení seniorů  
v 18,00 hod, - pro členy svazu důchodců v Lažánkách, 
na hotelu Vyhlídka, hudba p. Kozelek 
 

●9.1.2011 Tříkrálová sbírka: 
v dopoledních hodinách po obci 
 

●15.1.2011 Myslivecký ples: 
ve 20,00 hod., sál hotelu Vyhlídka 
 

● 21.1.2011 To nejlepší a nepraktičtější z Feng-
Šuej pro naši západní kulturu: 
od 9.00-19.00 hod. v restauraci U Oratorů: 
Celodenní seminář, lektor: Jiří Šmikmátor: 605 259 328, 
osobní konzultace do 22 hod.  
 

● 23.1.2011. O Budulínkovi a O Smolíčkovi. 
v 16, 00 hod. v restauraci U Oratorů:  
Divadlo Vratislava Schillera a Olgy Markové - loutkové 
divadlo pro děti od 3 let 
 

●29.1. 2011 Sportovní ples: 
ve 20,00 hod., sál hotelu Vyhlídka 
 

●5.2.2011 Hasičský ples:  
ve 20,00 hod., v restauraci U Oratorů 
 

● 6.2.2011 KABARET aneb HISTORKY 
Z NONSTOPU 
v 18, 00 hod. v restauraci U Oratorů: 
Divadelní spolek Rosice Panoptikum - hodinové 
představení krátkých skečů, písniček – pro dospělé.  
 

●27.2.2011 Kašpárek a hradní strašidlo 
v 16,00 hod. v restauraci U Oratorů:  
Divadlo Bedruňka - maňáskové představení pro děti. 
 

●5.3.2011 Ostatková zábava: 
ve 20,00 hod., sál hotelu Vyhlídka 
 

●6.3.2011 Dětský maškarní karneval: 
 ve 14,30 hod. v místní tělocvičně 
 

●27.3.2011. Rozárčina postýlka 
v 16,00 hod., v restauraci U Oratorů: 
Studio Akcente Klaunská - pohádka nejen pro děti  
 

●30.3.2011 TADELAKT – MAROCKÝ ŠTUK 
od 9,00 – 19,00 hod., v restauraci U Oratorů: 
Pracovní workshop, lektorka: P. Oratorová 


