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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 
uplynul další rok a opět máme před sebou vánoční 
svátky a konec roku 2012. Vánoční zpravodaj byl vždy 
ohlédnutím za tím, co se v naší obci v uplynulém roce 
událo a ani nyní  tomu nebude jinak. 
Ve vánočním zpravodaji roku 2011 jste byli velice 
podrobně informováni o projektu nové kanalizace a 
ČOV  v naší obci, o našem čekání na další kroky 
Ministerstva životního prostředí a Fondu životního 
prostředí a o stavu připravenosti naší obce tuto stavbu 
realizovat. 
Veřejnou soutěž na dodavatele stavby jsme museli 
vzhledem k legislativním změnám – novému zákonu o 
veřejných zakázkách   zrušit a vypsat koncem března 
novou,  zcela v souladu s požadavky nového zákona. 
Mezi tím jsme v květnu 2012 obdrželi dlouho očekávaný 
závazný příslib financování celé stavby z evropských 
fondů a potvrzení o spolufinancování  z fondu životního 
prostředí.  V listopadu byla posléze uzavřena soutěž na 
dodavatele stavby  –  v soutěži byla vybrána společnost  
VHS Brno a.s.  Koncem  listopadu byla podepsána  
smlouva o dílo s touto společností.  Tato smlouva bude 
se spoustou dalších dokladů předána na  MŽP ke 
kontrole a přípravě smlouvy o financování.  Po jejím 
podpisu na jaře 2013 započneme s výstavbou. Zcela 
hmatatelně jste byli do realizace kanalizace vtaženi i Vy 
všichni. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že projektovou 
dokumentaci domovních přípojek objedná hromadně 
obec  pro všechny objekty a vyřídí také hromadně 
územní souhlas. Náklady s tímto spojené budou hrazeny 
obcí  Lažánky a vy jste byli postupně vyzváni k podpisu 
připravených dokumentů,   abychom je stihli podat na  
stavební úřad do konce tohoto roku. Ubezpečuji Vás 
všechny, že při realizaci přípojek budeme hledat co 
nejohleduplnější řešení.  I tak výstavba kanalizace a 
ČOV  zcela jistě zkomplikuje po další dva roky životy  

 
nám všem a přinese spoustu hlavně dopravních 
komplikací, znečištění v obci a stavební ruch. Dovoluji 
si Vás proto poprosit  o pochopení, trpělivost  a 
toleranci. 
Druhou zásadní stavební akcí tohoto roku bylo zahájení 
komplexní opravy mateřské školky. Po marném čekání 
na dotaci v rámci projektu Zelenám úsporám, předložení 
nabídek stavebními firmami a pečlivé finanční analýze  
jsme se rozhodli započít s realizací celého projektu 
z vlastních zdrojů. A tak v letošním roce proběhla přes 
prázdniny výměna oken a dveří v objektu MŠ, zazdění 
nadbytečných otvorů a po zednickém zapravení  i 
vymalování celého objektu. Při této příležitosti jsme 
udělali spoustu dalších oprav a dodělávek, které se navíc 
objevily i v průběhu prací. Na jaře 2013  pak začneme se 
zateplením, novou fasádou a opravou střechy  MŠ. 
 

K dalším akcím realizovaným v tomto roce: 
• Po upřesnění pozemkových map a majitelů pozemků, 
které proběhlo na jaře tohoto roku, bylo nutné vykoupit 
části pozemků  komunikací v naší obci od občanů. 
Vykoupili jsme 1425 m2 komunikací a bývalým 
majitelům děkuji za vstřícnost a pochopení . 
• Vysoutěžili jsme firmu pro zpracování nového 
územního plánu naší obce a práce na něm byly zahájeny. 
V současné době však byly práce  přibržděny, vzhledem 
k tomu , že k novému stavebnímu zákonu, dle kterého je 
tento plán připravován, není schválena prováděcí 
vyhláška. I tak lze očekávat, že občané budou v průběhu 
příštího roku vyzváni k předkládaní připomínek a 
námětů k novému územnímu plánu a ty posléze budou 
na veřejném zasedání zastupitelstva pravděpodobně až 
v roce 2014 projednány. Schválené náměty a připomínky 
budou posléze do plánu zapracovány. Nový územní plán 
musí být dle zákona schválen a v platnosti do konce roku 
2015. 
• Vzhledem k možnosti vypsání dotačního titulu na 
veřejné osvětlení nechali jsme zpracovat pasport našeho 
veřejného osvětlení a energetický audit. V případě 
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vypsání této dotace chceme i přes realizaci kanalizace 
souběžně provést opravu veřejného osvětlení. Cílem je 
nasvícení komunikací v souladu s normami – nyní je 
nesplňujeme a současně nezanedbatelná úspora 
elektrické energie použitím nových typů svítidel a 
hlavně novým typem jejich regulace. 
•  Přes prázdniny byly provedeny větší opravy 
tělocvičny: izolace některých vnitřních stěn,  které vlhly 
až do výše 1,5 metru a současně oprava luxferových 
oken, kterými do tělocvičny dost zatékalo. 
• V kabinách na fotbalovém hřišti byla provedena  
rekonstrukce WC a oprava nefunkčních odpadů.       
Práce byly provedeny odbornými  firmami  za  vydatné 
brigádnické pomoci našich fotbalistů. Za hodiny 
věnované zvelebení kabin i hřiště chci členům našeho 
fotbalového klubu co nejupřímněji poděkovat. 
• Stejně tak proběhla další spousta prací na hasičské 
zbrojnici. Byla zbudována vodovodní přípojka,       
dokončena střecha přístřešku  pro historickou Tatru 805, 
dokončeno důkladné zateplení stropů a půdy nad 
zbrojnicí. Drtivou většinu prací z materiálu zakoupeného 
obcí provedli členové SDH brigádnicky. I jim za spoustu  
hodin odpracovaných na zbrojnici patří upřímné 
poděkování. A navíc ještě za dva  úspěšné zásahy při 
lesním požáru u Holasic. 
 
Byla by ještě spousta věcí, o kterých by se dalo obšírně 
psát a referovat – o spolupráci s Mysliveckým sdružení , 
oddíly TJ, Svazem důchodců, místním SDH, ZŠ a MŠ 
Lažánky při  pořádání   kulturních  akcí v naší obci atd. 
O tom se ale dočtete na dalších stránkách zpravodaje. 
Všem výše jmenovaným organizacím patří obrovské a 
upřímné poděkování. Díky jejich práci oplývá naše obec 
bohatým kulturním životem a oddíly TJ ji úspěšně 
reprezentují v širokém okolí. 
 

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 2013 
                                      
 

Ing. Lubomír Katolický 
starosta obce 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ze života naší  obce v roce 2012  
 

● 15. ledna se v naší obci konala Tříkrálová sbírka a 
koledníci vybrali 21 957,- Kč. Částka byla odeslána na 
Oblastní charitu Tišnov. 
 

 
 

● leden – únor:  V naší obci se v tomto roce konaly tři 
plesy: myslivecký, sportovní a hasičský. Na všech vládla 
pěkná společenská nálada. 
 

 
 

● leden – únor Lažánecké mažoretky jako každým 
rokem tak i v roce 2012 zahajovaly svými vystoupeními  
plesy v Lažánkách a blízkém okolí. Poděkování patří p. 
J. Kolářové, slečnám L. Dvořákové a H. Vodové, které 
děvčata trénují a dále p. H. Filoviatové za šití úborů pro 
všechny skupiny Lažáneckých mažoretek. 
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● 15. února tři žáci naší školy obhajovali v Brně v sídle 
JMK našeho pana ředitele Jaroslava Ševčíka v anketě o 
Zlatého Ámose. 
 

 
 

● 18. února pořádal oddíl SPV Lažánky Ostatky 
v naší obci s tradičním zvaním masek po vesnici, s 
večerní zábavou, kde nechybělo již 7. rokem vystoupení 
místní lažanské ostatkové skupiny a pochovávání basy.  
 

 
 

● 19. února pořádal oddíl SPV Lažánky v místní 
tělocvičně Dětský maškarní karneval, na děti v místní 
tělocvičně čekaly tradičně soutěže, tanečky a dětská 
tombola. 
    

 

● V noci z 30. na 31. března pořádala naše ZŠ již 
potřetí pro své žáky Noc s Andersenem. Tentokrát byl 
dětem připraven program o pohádkách B. Němcové. 
 

 
 

● 1. dubna zazněly v restauraci U Oratorů od skupiny 
Lučec-Vnučec Formanské a vápenické písně z 
Drahanské vysočiny a z česko-moravského pomezí. 
Akci pořádal s obcí Lažánky místní svaz důchodců.  
 

 
 

●  19. dubna provedla firma Stromolez Odborný ořez 
lípy na návsi . Ta již naši náves zdobí přibližně 100 let. 
Vzhledem k letitým nutným  zásahům v koruně, z 
důvodu elektrického vedení vedoucí korunou 
stromu, získala lípa zvláštní „patvar“. Protože větve 
koruny začaly usychat, ulamovat se a omezovat dopravu, 
elektrické vedení a osvětlení středu návsi, musel 
být proveden tento nutný odborný ořez lípy.  
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●  18. dubna  pořádal místní vaz důchodců Zájezd do 
Borkovan, Strážnice, Kuželova a do Skalice 
  

 
 

●  20. dubna se naši žáci ZŠ zúčastnili Výtvarn ě 
literární soutěže MOJE VELIČENSTVO KNIHA   a 
v kategorii Individuální práce 10-13 let obsadili: 
1. místo: Žáci 3. a 4. ročníku ZŠ Lažánky - Jaro 
3. místo: Společná práce žákyň výtvarného kroužku 4. – 
6. ročníku ZŠ Lažánky - Hvězdy.  
Ceny žákům předala Šárka Kašpárková 
 

 
 

●  25. dubna žáci 3. a  4. ročníku ZŠ absolvovali hodiny 
praktické dopravní výchovy pořádané Střediskem 
bezpečné jízdy. Na mobilním dopravním hřišti za místní 
tělocvičnou děti prokázaly své znalosti a dovednosti při 
jízdě na kole. Všichni obdrželi průkaz cyklisty. 
 

 

● 29. dubna pořádal oddíl SPV Lažánky 
Tělovýchovnou akademii. Vystoupilo na ní 10 složek.  

 

●  30. dubna vypukl  požár lesa u Lažánek. Jednalo se 
o požár lesa v úseku zvaném Chochola v k.ú. Veverská 
Bítýška. K likvidaci požáru na místo postupně vyjelo 18 
profesionálních jednotek. Z letiště v Brně-Tuřanech 
vzlétl vrtulník s hasícím bambi vakem. Bylo nasazeno 
10 vodních proudů. K doplňování cisteren byla zřízena 
kyvadlová doprava vody z nádrže v Lažánkách. Hasící 
vak osádka stroje plnila z rybníka v Deblíně a z 
Brněnské přehrady. Požár zasáhl zhruba 2 ha dubového a 
smrkového lesa, likvidaci požáru hasiči ukončili v 1.09 
hodin. Nad ránem zde propukl požár znovu a  plameny 
zachvátily 1,5 hektaru lesa.   

 
●  30. dubna pořádala Myslivecká společnost Lažánky 
na Horce tradiční pálení čarodějnice. Přálo krásně teplé 
ale i větrné počasí.  
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● 13. května  se konalo Vítání občánků, přivítány byly 
děti narozené v r. 2011: Mikuláš Chaloupka, Madeline 
Olivia Götzová, Jeroným Krupička, Magdaléna 
Kondrová a Anna Kondrová (nar. v r. 2009). V 
programu vystoupily žákyně 4.ročníku ZŠ. 
 

 
 

● 19. května pořádal na fotbalovém hřišti v Chrástkách 
Houwaldův regiment, Magna Moravia a obec Lažánky 
celodenní festival "Rekonstrukce bitvy z roku 1643". 
Programem  provázel moderátor z rádia Kiss Hády 
Ondra "Blažmen" Blaho. Program nabízel historickou 
stezku, historický šerm, divadlo skupiny Asmodeus, 
dobový jarmark a hudební skupinu Rabussa.   
 

 
 

● 2. června pořádala obec s Mysliveckou společností 
Lažánky u myslivecké chaty na Horce Hodové posezení 
s cimbálovou muzikou Kyničan z Moravských Kninic. 
 

 
 

● 3. června se konalo v našem kostele v den slavnosti 
Nejsvětější Trojice 1. svaté přijímání . K této svátosti 
přistoupily 3 děti z Lažánek a 1 Holasic: Petr David, 
Daniel Kula , Karolína Petrášová. a Tomáš Jebáček. 
 

 
 

● 14. června  se zúčastnila naše ZŠ výtvarné soutěže 
Čarovné barvy země a v této soutěži v nejmladší 
kategorii obsadila naše škola první tři místa ze 14 
soutěžících škol. Jednalo se o tvorbu s přírodními 
hliněnými pigmenty a přírodninami: 1.místo: Život pod 
zemí, ZŠ Lažánky, 3.a 4. třída. (Karolína P. , Hedvika J., 
Eliška J.) 2. místo: Veverka a 3. místo: Zajíc , ZŠ 
Lažánky, 4. třída (Jaruška S., Anička K., Kristýnka K.) 
 

 
 

 
 

● 17. června pořádal odíl SPV Lažánky Sportovní den 
dětí. Závodilo se v tradičních sportovních disciplínách, 
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dále se jezdilo na koňském povozu, skákalo se na 
nafukovacím hradu a maloval se obličej barvičkami. 
 

 
 

● 27. června pořádala základní škola Výstavu 
výtvarných prací z výtvarné výchovy, z družiny a 
výtvarně-keramického kroužku . Vystavovaly se zde 
práce žáků za školní rok 2011/2012 a nechyběly ukázky 
prací z vyhraných výtvarných soutěží. 
 

 
 

● 29. června si všichni žáci poslední den školního roku 
odnesli domů na památku 3. školní kalendář , který ve 
fotografiích zachycuje jejich práci v soutěžích, život a 
radost ve školních lavicích. 

 

● 30. června pořádal pro děti místní hasičský sbor 
tradiční Hasičský dětský den. Na děti zde čekaly 
disciplíny nejen s hasičskou tématikou, ale i sportovní. 
 

 
 

● 12. července pořádal pro své členy i ostatní občany 
místní svaz důchodců zájezd do Českého Krumlova, 
kterého se zúčastnilo 46 seniorů. 
 

 
 

● 26. srpna pořádal místní svaz důchodců pro své členy 
Posezení a rozloučení s létem u myslivecké chaty na 
Horce. Tam na ně čekalo malé občerstvení a příjemné 
posezení při hudbě p. Zavřela. 
 

 
 

● 1. září  se konal na hřišti za tělocvičnou III. ro čník 
v nohejbalu o pohár starosty. Turnaje se zúčastnila 
družstva z Lažánek, Deblína a Kuřimi s výsledkem: 
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1.místo Lažánky (Kourek, Fic, Šebetovský) 2.místo 
Deblín 3.místo Kuřim. 
 

  
● 8. a 9. září  pořádal oddíl SPV Lažánky ve spolupráci 
s obcí Lažánky tradiční Babské krojované hody. Do 
krojů se vydalo téměř 100 žen - od těch nejmenších po 
ty nejstarší. K poslechu a tanci vyhrávala Podhorácká 
kapela. Poprvé zde zatančila mladá děvčata 
Československou besedu, nejmenší děvčata tančila na 
lidové písničky a ženy známé Jundrovské tance.  
 

 
 

● září:  Během tohoto roku „vyrostla“ v našem katastru 
Retenční nádrži Slunná. Nádrž se nachází u Zeleného 
mostu na vodním toku Maršovský potok. Vybudovaly ji 
zde Lesy města Brna. Nádrž je zaměřena na akumulaci a 
retenci vody v krajině, vytvoření stabilního  
ekologického a estetického prvku v přírodě. Je 
přírodního charakteru, průtočná a skládá se ze dvou tůní.  
 

 

● 29.-.30. září  pořádala naše ZŠ v Lažánkách 2. ročník 
výstavy ovoce a zeleniny Výstavy se zúčastnilo 43 
vystavujících: 17 žáků, 21 pěstitelů z Lažánek a 5 
zahrádkářů z Bítýšky. Sešlo se celkem 106 ukázek 
jablek, 10 druhů podzimních květin a spousta dalšího 
ovoce a zeleniny všech barev, vůní, tvarů a druhů. Vše 
bylo naaranžováno do starobylých nádob. V prodeji byl i 
čerstvý jablečný mošt. Možnost vidět tuto mimořádnou 
přehlídku využilo ovšem jen 118 návštěvníků.  
 

 
 

● 4. října  pořádalo Regionální centrum sport pro 
všechny Brno-venkov Sportovní odpoledne v Brně, 
kterého se zúčastnilo 6 našich předškolních dětí oddílu 
SPV Lažánky. Děti plnily různé disciplíny duopytle, 
sportovní geometrie, prolézačky, roped, plátýnka, 
pavouk, medvědí tlapky - vše pro rozvíjení pohybových 
dovedností. Vítězem se stal každý, kdo zdolal všech 12 
disciplín.  
 

 
 

● 20. října  pořádali místní lažanští a holasičtí koňáci 
IV. ro čník Hubertovy jízdy  údolím Bílého potoka. 
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● 21. října  pořádal místní svaz důchodců  Podzimní 
výlet do Tišnova, kde navštívili Městské muzeum 
Tišnova a Jamborovu galerii. Dále společně poseděli v 
cukrárně u nádraží.  
 

 
 

● 9. listopadu pořádala ZŠ tradiční Martinský 
lampionový průvod. Na dětském hřišti program zahájili 
žáci nastudovanými básničkami, písničkou a scénkou o 
sv. Martinovi a poté se lampionový průvod vydal vesnicí 
k hotelu Vyhlídka, kde na děti čekal sv. Martin v rytířské 
zbroji a rozdával svatomartinské dukátky. Děti dostaly 
teplý čaj a perníčky, které napekli rodiče žáků. 
 

 
 

● 2. prosince  pořádal oddíl SPV a Myslivecká 
společnost Lažánky Putování za čerty a Mikulášem u 
myslivecké chaty na Horce. Nechyběli zde ani čerti 
s peklem, andělé a ani samotný Mikuláš s nadílkou. 
Také zde nechybělo příjemné teplé občerstvení. 
  

 

● 7. prosince  pořádala ZŠ Lažánky 4. Dětský vánoční 
jarmark . Prodejem vánočních výrobků a dekorací 
získala škola prostředky na výtvarné potřeby a pomůcky 
do školní družiny. Současně probíhala i výstava prací 
žáků keramického a výtvarného kroužku. 
 

 
 

● 8 - 9. prosince pořádalo Občanské sdružení Práh Brno 
v restauraci U Oratorů tradiční Vánoční Jarmark.  
 

● 8. prosince  pořádal místní svaz důchodců pro své 
členy Přátelské posezení ke konci roku na hotelu 
Vyhlídka. V programu vystoupili žáci ZŠ, večerem pak 
vyhrávala hudba p. Kozelky. 
 

 
 

●13. prosince  si připravili žáci základní školy pro 
rodiče a veřejnost Adventní besídku. Program byl 
inspirován obrázky Josefa Lady. 
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Mateřská škola v Lažánkách – r. 2012 
 

Mateřská škola se snaží za pomoci svého školního 
vzdělávacího programu  „Poznáváme svět kolem nás“, 
o všestranný rozvoj dětí předškolního věku. Kromě 
úkolů vyplývajících z tohoto programu, MŠ zařazuje 
další kulturní i sportovní akce, výlety a soutěže. Tradici 
už má každoroční pořádání „Dne dýní“  na zahradě MŠ, 
také školní výlet, hledání pokladu, oslava MDD, 
samozřejmostí je Mikulášská a Vánoční besídka. 
Divadelní představení mají děti možnost shlédnout 
přímo v MŠ, navštěvujeme také aktuálně nabízená 
představení přímo v divadle, například v Janáčkově 
divadle v Brně pohádku „Popelka“.  
Pro lepší seznámení rodičů s prací dětí, zařazuje MŠ 
„Výstavu dětských výtvarných prací“, ta je spojená 
s kulturním programem. Je pořádaná 2x ročně 1.jaro a 
léto, 2.podzim a zima. Podzimní výstava se konala 11. 
prosunce a měla název „Od jablí ček ke sněhovým 
vločkám“.  Děti zde předvedly, co se v období září - 
prosinec naučily, dramatizaci pohádky O Palečkovi a 
zatančily tanečky o podzimu a zvířátkách. Po vystoupení 
byla otevřena výstava výtvarných prací. Byly zde 
naaranžovány výtvarné projevy všech dětí s využitím 
různých výtvarných technik. Výstava se konala 
v předvánočním čase, proto zde nechyběl ani vánoční 
stromeček. 
Jako první úkol nás bude čekat příprava předškoláků 
k zápisu do 1. tř. ZŠ. 
 

 
 

 
 

Mateřská škola Lažánky 
 

Našim dětem, ale i ostatním občanům obce Lažánky, 
chceme popřát krásné vánoce a do nového roku zdraví, 

pohodu a spokojenost. 
 

Mateřská škola Lažánky 

 
 
 
 

Oddíl kopané Lažánky  
 

mladší přípravka: Začátkem letošního roku jsme 
založili oddíl mladší přípravky: kluci ve věku  
5-8 let. Po půl roce pravidelných tréninků jsme se 
přihlásili do soutěže Okresního přeboru mladších 
přípravek. Poslední víkend v srpnu, prvním zápasem, 
zahájili podzimní část sezóny 2012-2013, kde jsme 
odehráli 10 utkání. Chtěli bychom poděkovat rodičům a 
rodinným příslušníkům za podporu. Velké poděkování 
patří i společnosti Hartmann-Rico  a pořadatelům 
červencové letní noci na fotbalovém hřišti za finanční 
příspěvek. Sponzorský dar jsme použili na nákup dvou 
sad dresů, fotbalových míčů a dalších věcí potřebných 
k této činnosti. Rádi přivítáme další zájemce o fotbal, 
ročníky 2006-2007 každou středu v 16:45 v tělocvičně. 

 

 
 

muži: V sezóně 2011-2012 jsme se umístili na 3. místě 
se ziskem 53 bodů. V sezóně 2012-2013 jsme  
po podzimní části na 10. místě se ziskem 13 bodů.  
4.8. jsme uspořádali na fotbalovém hřišti 13. ročník 
memoriálu Ladislava Pokorného. ( 1. dorost 
L.Pokorného, 2. Cosmos Lažánky, 3. TJ Lažany, 4. 
Sokol Deblín). 

 
 

Oddíl kopané Lažánky 
 

Oddíl kopané děkuje všem svým fanouškům a 
sponzorům za podporu v roce 2012. 

Všem sportovcům a našim občanům pěkné prožití 
vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a 

pohody 
 

 přejí fotbalisté. 
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Oddíl stolního tenisu Lažánky 
Vánoční svátky plné pohody, klidu a lásky  
a v roce 2013 hodně zdraví a štěstí přeje  

 

oddíl stolního tenisu Lažánky 

 
Oddíl SPV Lažánky 

Děkuje všem našim občanům 
za přízeň, podporu a účast na sportovních  
a kulturních akcích v letošním roce 2012. 

  Všem sportovcům, cvičitelům a našim občanům 
hodně zdraví a pohody v roce 2013 

                        

přeje oddíl SPV Lažánky 

 
Myslivecké sdružení Lažánky 

K přání příjemného prožití vánočních svátků a 
mnoha úspěchů v novém roce 

připojujeme poděkování za Vaši přízeň a podporu 
 

Myslivecké sdružení Lažánky 

 
Sbor dobrovolných  hasičů Lažánky: 

Starý rok ke konci již spěchá, 
nový 2013 už na nás čeká. 

Před tím ale po roce  
budou zase vánoce. 

V klidu ať je oslavíte, 
volat hasiče ať nemusíte. 

Když okolo stromečku se děti točí 
radost pohledět do jejich očí. 

Nervy pevné ať se děje, co se děje 
hodně zdraví v Novém roce Vám každý hasič  přeje. 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Lažánkách 

 
Svaz důchodců v Lažánkách 

Do nového roku přejeme všem členům i ostatním 
seniorům a všem spoluobčanům 

hodně zdraví a spokojenosti v rodinném kruhu. 
 

Valentin Nečas 
jménem výboru Svazu důchodců v Lažánkách 

 
ZŠ Lažánky  

Až večer všem dětem zahoří od svíček 
ve šťastných očích tisíce hvězdiček, 

ozdoby zazáří jak zimní náledí 
a z dálky tichounce zaznějí koledy. 

Vánoční stromeček se trochu ukloní, 
zaprská prskavkou, zvonečkem zazvoní: 

Bim bim bam, bim bim bam, 
veselé Vánoce Vám! 

 

přejí žáci a učitelé ZŠ v Lažánkách  

Kulturní akce na zimní období 2012/2013 
 

●25.12. 2012 Živý betlém  
v 17,00 hod. na dětském hřišti (nepříz.počasí-tělocvična) 
 

●26.12. 2012 Vánoční turnaj stolního tenisu  
od 9:00 hod. žactvo (mladší a starší) a dorost 
od 14:00 hod. turnaj mužů a žen, v tělocvičně. 
 

● 5.1. 2013 Myslivecký ples: 
ve 20,00 hod., sál hotelu Vyhlídka 
 

●26.1. 2013 Sportovní ples: 
ve 20,00 hod., sál hotelu Vyhlídka 
 

● 2.2. 2013 Hasičský ples:  
ve 20,00 hod., v restauraci U Oratorů 
 

● 9.2. 2013 Ostatky a Ostatková zábava: 
ve 20,00 hod., sál hotelu Vyhlídka 
 
●10.2. 2013 Dětský maškarní karneval: 
 v 15,00 hod. v místní tělocvičně 
 
 
 
 
 

Ostatní informace občanům    
 

● Svoz komunálního odpadu v roce 2013 bude 
probíhat dle svozového plánu. tj. pevný domovní odpad 
v každý lichý čtvrtek.  První svoz bude 3.1.2013. 
 

● 27. – 28. prosince 2012 bude MUDr. Štětková ve 
Vev. Bítýšce ordinovat od 8,00 - 11,00 hod.  
● 31. prosince 2012 nebude MUDr. Štětková ve Vev. 
Bítýšce ordinovat.  
 

● 27. – 28. prosince 2012 od 7,00 - 12,00 hod. MUDr. 
Vildomcová ve Vev. Bítýšce pouze akutní stavy.  
● 31. prosince 2012 nebude MUDr. Vildomcová  ve 
Vev. Bítýšce ordinovat. 
  
● 31. prosince  nebude MUDr. Hošnová - dětské 
středisko ve Veverské Bítýšce ordinovat.  
  
● 27. - 31. prosince nebude MUDr. Gotvald  - 
zubní ordinace ve Veverské Bítýšce ordinovat.   
 
 
 
 

Stručná  obecní statistika za rok 2012: 
 

● přihlášeno 23 občanů           ● odhlášeno 7 občanů 
● narozeno  7 dětí                    ● zemřelo 9 občanů  
● sňatky  3                                
 
● celkový počet občanů obce (včetně Holasic):  709 
 

 


