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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 
jako voda uplynul další rok a opět máme před sebou 
vánoční svátky a konec dalšího roku, roku 2013. 
Tradičně je vánoční zpravodaj v naší obci místem 
k ohlédnutí za tím, co se v právě končícím roce událo a 
ani nyní tomu nebude jinak. 
Po létech čekání a spoustě marných nadějí a zklamání se 
stavba nové sdružené kanalizace a ČOV v naší obci stala 
realitou.   
Celkové uznatelné náklady na realizaci tohoto díla jsou  
65 205 661,- Kč, dotace EU činí  55 424 812,- Kč   
(85%), dotace Státního fondu životního prostředí  ČR  
3 260 283,- Kč, podařilo se nám získat dotaci od 
Jihomoravského kraje   3 260 000,- Kč , získali jsme 
úvěr od České spořitelny ve výši 5 000 000,- Kč a sami 
jsme měli nastřádáno 5 000 000,- Kč.   
1.4.2013 byla stavba zahájena a staveniště předáno 
dodavateli , společnosti VHS Brno, a.s.  
Do dnešního dne bylo za letošní rok proinvestováno  
cca. 26 689 860,- Kč. Celkové náklady na kanalizaci  a 
ČOV do dnešního dne činí 28 787 446,- Kč, což je cca 
44 % z celkové hodnoty díla. 
 

 

 

 

 

 
Máme dokončenou stavební část areálu ČOV včetně 
terénních úprav, výsadby okrasných dřevin a trávy, 
oplocení a vybudování komunikací v areálu,  
podkladovou část příjezdové  komunikace a přípojku 
elektrické energie. Pracuje se na úpravách  staré obecní 
vrtané studny a jejím využití jako zdroje technologické 
vody pro ČOV.  
Je dokončena stoka BA (konec obce k Maršovu až 
k ČOV) a to včetně  zatrubnění stávající dešťové 
kanalizace u Žaloudků, stoka  BA1 od Žalouků po státní 
silnici až k odbočce k obchodu, stoka BA3 za školou ke 
kostelu, stoka AA – protlak pod silnicí přes zahradu p.  
Steinhausera  a napojení na stávající stoky na zahradě  u 
p. Maška. Veškeré stoky jsou vybudovány včetně 
veřejných částí přípojek k jednotlivým nemovitostem 
zakončených revizními šachtami. Státní komunikace 
byla opravena celoplošným živicovým povrchem, 
opraveny a dobudovány jsou chodníky a vjezdy.  
Jsou dokončeny objekty čerpacích stanic  ČS 1 a ČS 2 
ke kamenolomu a ZEASu a připraveny pro montáž 
technologie. 
Stručně zrekapitulováno, máme hotovou kanalizaci asi 
v třetině  obce a ČOV připravenou pro montáž 
technologie. Na již dokončené stoky se budou moci 
občané připojovat od jara příštího roku. 
Přes zimu bychom rádi stihli montáž technologie 
v ČOV, stoku BA 5 ke školce, stoku BA 4 na Padělky a 
stoku AB k lomu. 
Stavba přinesla řadu nepříjemností a omezení, a dotkla 
se všech občanů naší obce. Pokud zrovna před Vaším 
domem nekopali, vedla  tam objížďka se silným 
dopravním  provozem. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat všem občanům Lažánek za  trpělivost, 
toleranci a vstřícnost.  A stejně tak našim hasičům za 
pomoc při boji proti prachu na stavbě a znečištění na 
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komunikacích.  Ale nekončí to, obdobná situace bude 
ještě do podzimu příštího roku, kdy bude stavba 
dokončena, a prosím proto o vytrvalost Vaší trpělivosti. 
Celou stavbu komplikují stávající sítě uložené v zemi, 
zejména pak stará dešťová kanalizace, kde dokumentace 
z 60-tých let není  žádná a mnohdy ani pamětníci si už 
nepamatují při odkrytí starých potrubí, odkud a kam 
vedou. Snad nejkritičtější situace je v úzké uličce ke 
školce, kterou procházejí veškeré sítě – elektrické kabely 
do školky, plyn, voda, telefon, stará kanalizace, a pro 
nové potrubí už téměř není místo.  
Ještě jednou děkuji za vstřícnost a pochopení občanů. 
I přes náročnost stavby kanalizace povedlo se na naší 
školce pořídit novou plastovou střechu a zbývá zateplení 
a fasáda. Práce ale nejdou tak rychle, jak jsme původně 
plánovali, protože finanční prostředky musí být 
přednostně využity na úhrady faktur za kanalizaci. 
Probíhají také práce na novém územním plánu, na jehož 
zhotovení jsme také získali dotaci 143 600,- Kč. Práce 
značně komplikují neuzavřené pozemkové úpravy. 
Povedlo se zrealizovat také drobné stavební úpravy na 
obecním úřadě. Na kabinách fotbalového hřiště byla 
vyměněna podlaha a opraveny omítky včetně 
vymalování.   
Ve vánočním zpravodaji jsem se doposud vyhýbal 
mentorování, vždy byl jen místem pro bilanci všeho 
dobrého, co se v naší obci událo. Ale jsou skutečnosti, 
které nám všem znepříjemňují život, a letošní rok mne 
donutil zmínit se o nich. Každý rok žádáme majitele 
pejsků, aby měli ohled na ostatní spoluobčany, 
nenechávali psy volně pobíhat po obci a odstraňovali 
nepříjemné exkrementy. Situace se výrazně horší a na 
„památky“ po našich miláčcích narážíme a hlavně 
šlapeme po celé obci. Stejně tak víkendová noční 
povyražení naší omladiny po návštěvě restaurací 
přerostla míru tolerance. Není pondělí, aby nebylo nutné 
opravit poškozený inventář obce, opravovat dopravní 
značení, vracet na místo kontejnery nebo odstraňovat 
jiné následky nočních„siláckých“ kousků. A to 
nemluvím o hluku provázejícím tyto noční aktivity, 
který budí spící spoluobčany. Výrazně se zhoršila 
situace u kontejnerů na tříděný odpad. Když přes den 
okolo kontejnerů uklidíme, druhý den ráno je to tam 
ještě horší. Volně ložený papír, sklo a plasty nejde 
naložit svozovými vozy. A to navíc ještě volně 
přístupných kontejnerů využívají i cizí občané, kteří 
v rychlosti prostě téměř za jízdy z auta vyhodí  pytle a 
igelitky jen volně ke kontejnerům.   
Rozšířilo se parkování vozidel na chodnících, a to i na 
nově opravených po výstavbě kanalizace. V Brně si to 
nikdo z nás nedovolí, okamžitě najde na vozidle botičku 
nebo předvolání na městskou policii. Auta na chodnících 
brání volnému průchodu chodců, kteří musí vstoupit do 
komunikace a takto odstavené vozidlo obejít. Je to 
nebezpečné a riskantní, a to nemluvím o dětech a 
maminkách s kočárky. Pokud napadne sníh, znemožňují 
odstavená vozidla také údržbu chodníků.  

V výše uvedené negativní jevy můžeme svým chováním 
změnit.  Ale co je horší a alarmující,  množí se případy 
pokusů o vykrádání našich domů, a to dokonce za bílého 
dne. Prosím, při každém odchodu z domova 
nezapomeňte zkontrolovat, zda máte řádně nemovitost 
zajištěnou včetně zadních vchodů a zahrad. Nájezdníci 
to zkouší nejen vchodovými dveřmi, ale často právě také 
nepozorovaně zezadu zadními vchody přes dvory a 
zahrady. O zcizené bustě rudoarmějce na pomníku a 
odcizených okapních svodech na kostele jsem se 
zmiňoval již v podzimním zpravodaji. 
Nepsaly se mi tyto řádky, hlavně v předvánoční 
atmosféře zrovna lehce, ale znepříjemňuje to život nám 
všem. 
Dozvukem vánoc a oslav Nového roku je dobročinná 
charitní akce Tříkrálová sbírka,  jejíž výtěžek je určen na 
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným 
skupinám lidí, o které se stará Oblastní charita Tišnov. 
Sbírka v naší obci bude probíhat od 4.1. do 14.1.2014. 
Zájemci mohou přispět do zabezpečených pokladniček, 
které budou po celou dobu sbírky umístěny v Lažánkách  
na poště, obecním úřadě a v prodejně potravin a 
smíšeného zboží TRIO. 
Závěrem chci poděkovat: občanům naší obce za 
vstřícnost, toleranci a vzájemnou pospolitost, členům 
Tělovýchovné jednoty, fotbalistům, Mysliveckému 
sdružení, Sboru dobrovolných hasičů, Svazu důchodců, 
hodové chase, panu řediteli a učitelům  Základní školy a 
mateřské školy a všem činným občanům za spousty 
hodin práce ve volném čase pro bohatý kulturní život 
v naší obci. Ostatně – průřez kulturními akcemi v naší 
obci následuje, a je velkým potěšením konstatovat, že se 
výstavba kanalizace a ČOV kulturního, společenského  a 
sportovního dění v obci nedotkla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2014           
 

 
 

Ing. Lubomír Katolický 
  starosta obce 



3 
U nás v Lažánkách  prosinec 2013 

 

Ze života naší  obce v roce 2013  
 

● leden – únor:  V naší obci se v tomto roce konaly tři 
plesy: na hotelu Vyhlídka myslivecký a sportovní ples, 
v restauraci U Oratorů tradičně hasičský ples. 
K poslechu a tanci na akcích vyhrávali: místní hudební 
skupina J.Band a skupina MODUL.  
 

 
 

● leden – únor Lažánecké mažoretky jako každým 
rokem tak i v roce 2013 zahajovaly svými vystoupeními  
plesy v Lažánkách a blízkém okolí.  
  

 
 

● 9. února pořádal oddíl SPV Lažánky ostatky v naší 
obci. Na zábavě nechybělo vystoupení místní lažanské 
ostatkové skupiny, ke které se letos přidala se svým 1. 
vystoupením i lažanská omladina.Věříme, že vystoupení 
této lažanské omladiny se stane o našich ostatkách 
též tradičním zvykem.  
 
Lažanská omladina: vystoupení 1. rokem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místní lažanská skupina: vystoupení již 8. rokem 

 
 

●  14. března  pořádal místní vaz důchodců posezení 
k MDŽ  v restauraci U Oratorů, kde vystoupili žáci ZŠ. 
 

 
 

●  22. března  pořádala základní škola jarní posezení – 
žákovskou besídku s výtvarnou dílnou pro rodiče a děti. 
 

 
 

●  27. března se ZŠ zúčastnila výtvarné soutěže Moje 
Veličenstvo kniha. Výtvarný kroužek obsadil 1. a 2. 
místo.   
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●  5. – 6. dubna pořádala naše ZŠ pro své žáky „Noc 
s Andersenem“.  Akce se zúčastnilo 26 dětí. Žáci se 
v programu zabývali ilustracemi Heleny Zmatlíkové. 
 

 
●     11. dubna pořádal místní svaz důchodců zájezd do 
Vizovic –navštívili dílnu a prodejnu vizovického pečiva 
s ukázkou výroby, dále následovala exkurze palírny 
Rudolf Jelínek, ve  Zlíně si prohlédli hodnotnou 
soukromou sbírku starých automobilů a motocyklů firmy 
Samohýl a ve Střílkách unikátní barokní hřbitov. 

 

● 20. dubna se lažánecké mažoretky zúčastnily 
celostátní soutěže O Litovelský pohárek, kde soutěžilo 
30 týmů z ČR. Nejstarší tým mažoretek v kategorii 
„seniorek“ se umístil na 4. místě. 

 

● 28. dubna pořádal oddíl SPV Lažánky tělovýchovnou 
akademii. Vystoupilo na ní 11 složek.  

 
●  30. dubna pořádala Myslivecká společnost Lažánky 
na Horce tradiční pálení čarodějnice.  
 

 
 

● 12. května  se konalo vítání občánků: přivítány byly 
děti narozené v r. 2012: Baláž Dominik, Sovová Žofie, 
Montág Antonín, Sova Filip, Červinka Přemysl, 
Mašková Eliška, Sovová Tereza a Slámová Kristýna.    
V kratičkém programu vystoupili žáci naší ZŠ.  
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● 12. května pořádal místní svaz důchodců jarní 
vycházku údolím Bílého potoka do Veverské Bítýšky. 
 

 
 

● 25. -26. května se konaly v naší obci na Slavnost 
Nejsvětější Trojice, které je zasvěcen náš kostel, již 
tradiční krojované hody. Pořádala je místní krojovaná 
chasa s obcí Lažánky. Do krojů se vydalo 88 
krojovaných, k poslechu a tanci vyhrávala bítešská 
kapela P. Božka a tančily se lidové tanečky, 
Československá a Slovenská beseda. 
 

 
 

● 5. června  se naše základní škola zúčastnila exkurze 
Orbis Pictus Play v Brně na Špilberku, kde se žáci 
mohli zapojit přímo do stavebnicových realizací a 
uplatnit svoji fantazii. 
 

 

● 13. června  se naše základní škola zúčastnila soutěže 
Čarovné barvy země. Žáci 1. a 2. ročníku získali 2., 4. 
a 5. místo.  

 
 

● 15. června  pořádala myslivecká společnost s obcí 
Lažánky druhým rokem posezení s cimbálovou  
kapelou Kníničan z Moravských Knínic u myslivecké 
chaty na Horce. Výborně zajištěné občerstvení, skvělá 
nálada a teplé počasí vedlo k příjemnému posezení až do 
půlnočních hodin. 
 

  

● 18. června pořádal místní svaz důchodců zájezd do 
Krom ěříže. Ke krásným památkám se přidalo i krásné 
počasí.  
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● 29. června pořádal pro děti místní hasičský sbor 
tradiční hasičský dětský den plný her a disciplín nejen s 
hasičskou, ale i sportovní tématikou. Samozřejmě 
nechyběly ani odměny a občerstvení jak pro děti tak i 
ostatní návštěvníky. 
 

 
 

● 4. července se naše škola umístila ve výtvarné 
soutěži o Cyrilovi a Metodějovi Cestou dvou bratří. 
 

 
 

● 25. srpna pořádal místní svaz důchodců posezení 
k ukončení léta u myslivecké chaty na Horce. 
K příjemnému posezení a tanci zde hrál pan Zavřel 
z Maršova s doprovodem pana V. Nečase. Nechyběla ani 
společenská hra „hod kuchyňským válečkem na 
panáka“, která sklidila obrovský úspěch.  
 

 
 

● 1. září pořádal oddíl SPV Lažánky na fotbalovém 
hřišti v Chrástkách pro děti a rodiče sportovní 
odpoledne na ukončení prázdnin. Připraveny byly 
stanoviště se zábavnými disciplínami v celém okolí 
fotbalového hřiště, a byla to velmi příjemná tečka za 
letními prázdninami 
 

 
 

● 11. září  místní svaz důchodců pořádal zájezd do 
Bratislavy a Gabčíkova, který se jako všechny zájezdy 
velmi vydařil. Lažanští senioři se zde setkali i s panem J. 
Zavřelem, rodákem z Lažánek, který jim dělal průvodce. 
 

 
 

● 26. září:  se konal za místní tělocvičnou IV. ro čník v 
nohejbalu o starostův pohár.  
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● 7. listopadu zorganizovala naše základní škola sázení 
stromků v rámci výuky Lesní balíček. Žáci zasadili 54 
doubků v lokalitě pod Petrovem . 
 

 
 

● 11. listopadu pořádala naše základní škola tradiční 
Svatomartinský lampionový průvod.  
 

 
 

● 1. prosince  pořádal oddíl SPV a Myslivecká 
společnost Lažánky druhým rokem putování za čerty a 
Mikulášem u myslivecké chaty na Horce.  
 

 

● 6. prosince  uspořádala naše základní škola pro své 
žáky a jejich rodiče adventní výtvarnou dílnu a 
jarmark žákovských výrobků. 
 

 
 

● 12. prosince  uspořádala naše základní škola na hotelu 
Vyhlídka vánoční besídku pro rodiče a veřejnost. 
 

 
 

● 12. prosince  uspořádal místní svaz důchodců zájezd 
do předvánočního Brna: do Antroposu na výstavu 
fotografií „Dobrodružná Afrika očima cestovatelů“ a 
obrazů Zdeňka Buriana, poté následovala návštěva 
vánočních trhů v centru města. 
 

 
 

● 19. prosince  je plánováno místním svazem důchodců 
tradiční přátelské posezení ke konci roku. 
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Mateřská škola v Lažánkách – r. 2013 
 

Mateřská škola připravila v roce 2013 pro svoje žáčky 
kulturní i sportovní akce, kterých se v některých 
případech mohli zúčastnit i rodiče dětí. 
Pohádku Krakonošův zlatý klíček přijely zahrát 
představitelky divadla „Úsměv“z Brna v únoru. V tomto 
měsíci děti navštívily keramickou dílnu v ZŠ Lažánky 
a vyrobily si samy sluníčko z hlíny. 
Velkou akcí byl v březnu výlet autobusem do 
Hvězdárny a planetária v Brně, kde si děti poslechly 
povídání o hvězdné obloze a shlédly pohádku Hledá se 
Polárka. 
Koncert skupiny Pavla Nováka mladšího proběhl v 
Tišnově také v měsíci březnu. Rytmické a melodické 
písničky s dětskou tematikou děti velmi zaujaly a z CD 
se v MŠ ozývají dodnes. 
Začátkem května pozvaly děti do MŠ rodiče i hosty a 
předvedly nejen pásmo říkanek, tanečků a písniček, 
ale také svoje výtvarné práce. 
Červen byl jako každý rok ve znamení výletu, /tentokrát 
to bylo parníkem na Kozí Horku,/ hledání pokladu „od 
skřítků“, a samozřejmě také tradiční slavnost s účastí 
rodičů - „Pasování nových školáků“.  
 

 
 

V závěru školního roku byly děti pozvány na besedu s 
místními myslivci do myslivecké chaty Na Horce, která 
byla spojená s opékáním špekáčků. 
Koncem září v MŠ proběhla „dílni čka pro děti a 
rodiče“ na téma výrobky z přírodnin, zejména z ovoce a 
zeleniny.  
 

 
 

Dílnička měla velký úspěch a s výrobky se děti 
pochlubily koncem září na výstavě ovoce a zeleniny ve 
Veverské Bítýšce.Za vystavené výrobky dostaly děti od 
Zahrádkářského svazu ve Veverské Bítýšce „Čestné 
uznání“. 
S pohádkou O Budulínkovi  navštívilo MŠ v Lažánkách 
divadlo „Úsměv“ v říjnu. 
Pro rodiče dětí, hlavně předškoláků, proběhla v listopadu 
v MŠ beseda s Mgr. Wajdovou z Pedagogicko 
psychologické poradny v Brně. 
V prosinci za dětmi přišel Mikuláš s nadílkou. 
Pro rodiče je připravena zimní výstava dětských prací 
a pásmo říkanek , písniček a tanečků v podání jejich 
dětí. 
U ozdobeného stromečku se děti rozloučí se starým se 
starým rokem a budeme se všichni těšit na ten nový. 
       
Tak ať je šťastný a veselý! 
 
                                                    Mateřská škola Lažánky 

 
 
Oddíl kopané Lažánky  
 

mladší přípravka: v podzimní části okresního přeboru 
sezóny 2013-14 odehrála 8 mistrovských utkání:  
3 vítězství, 2  remízy, 3 prohry. V měsíci listopadu 
odehrála přípravka dva halové turnaje: v Drásově 
obsadila 4. místo a v Zastávce 2. místo. Rádi přivítáme 
další malé zájemce  narozené v roce 2007-08 každou 
středu v 16:45h. v tělocvičně. 
 

muži: v podzimní části sezony 2013-14 se umístili na 
12.místě. V srpnu byl pořádán na fotbalovém hřišti 
14.ročník memoriálu L. Pokorného. (1.dorost L. 
Pokorného, 2.TJ Lažany, 3.Cosmos Lažánky, 4.Sokol 
Deblín). 
                      

                                                                           Oddíl kopané Lažánky 
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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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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  

 
 
 
 
 

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 2013. 

  Všem sportovcům, cvičitelům a našim občanům 
hodně zdraví a pohody v roce 2014 

                        

přeje oddíl SPV Lažánky 

Oddíl kopané Lažánky 
 

Oddíl kopané děkuje všem svým fanouškům a 
sponzorům za podporu v roce 2013. 

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

pohody 
 

                     přeje oddíl kopané 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 

 
 

Svaz důchodců v Lažánkách 
 

Radostné Vánoce a do nového roku  
přejeme všem členům i ostatním seniorům a 
spoluobčanům hodně zdraví a spokojenosti. 

 
Valentin Nečas 

jménem výboru Svazu důchodců v Lažánkách 
 

 
Sbor dobrovolných  hasičů Lažánky: 

 
Příjemné prožití vánočních svátků, 
dětem pod stromeček hodně dárků. 

                           V klidu ať je oslavíte, 
volat hasiče ať nemusíte. 

V novém roce hodně zdraví, 
k tomu štěstí, dobré mravy.  

Politika ať vám zdraví neničí   
to vám přejí vaši hasiči.      

 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Lažánkách 
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Ostatní informace občanům    
 

● Svoz komunálního odpadu v roce 2014 bude 
probíhat dle svozového plánu. tj. pevný domovní odpad 
v každý lichý čtvrtek.  První svoz bude 2.1.2014. 
 

● 20. – 31. prosince 2013 nebude zubní ordinace ve 
Vev. Bítýšce MUDr. Gottvald ordinovat. Bolestivé 
pacienty ošetří tyto ordinace: 
● Mudr. Gottvald ml., Brno, Židenice, Bělohorská 43, 
tel. 734622122 
● MUDr. Gottvaldová, Brno, Výstaviště, tel. 541152751 
● poliklinika Kuřim nebo Úrazová nemocnice Brno. 
 

● 23. - 31. prosince 2013 bude MUDr. Štětková ve 
Vev. Bítýšce ordinovat:  
v pondělí 23.12. zavřeno, zastupuje MUDr. Vildomcová 
v pátek 27. 12. od 8:00 – 11:00 hod.  
v pondělí 30.12. od 8:00 do 11:00 hod.  
v úterý 31.12. zavřeno, od 16:00 hod pohotovost 
v Tišnově a úrazová nemocnice v Brně. 
 

● 30. a 31. prosince 2013 nebude MUDr. Vildomcová 
ve Vev. Bítýšce ordinovat: 
v pondělí 30. 12. zavřeno, zastupuje MUDr. Štětková  
v úterý 31.12. zavřeno, od 16:00 hod pohotovost 
v Tišnově a úrazová nemocnice v Brně. 
  
● 23. - 31. prosince 2013 bude na dětském středisku ve 
Vev. Bítýšce MUDr. Eva Hošnová ordinovat:  
v pondělí 23.12. od 7:30 – 12:00 hod.  
v pátek 27. 12. od 7:30 – 12:00 hod.  
v pondělí 30.12. od 7:30 do 12:00 hod.  
v úterý 31.12. bude zavřeno 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Tříkrálová sbírka 2014 
 

Se u nás v Lažánkách uskuteční ve dnech 4. – 14. ledna, 
kdy občané mohou přispět do kasiček umístěných na 
těchto místech v naší obci: 
● na obecním úřadě  
● na poště   
● v prodejně potravin 
 

Kulturní akce na zimní období 2013/2014 
 

●26. 12. 2013 Vánoční turnaj stolního tenisu  
od 9:00 hod. žactvo (mladší a starší) 
od 14:00 hod. dorost, dále muži a ženy,  
turnaj se koná v místní v tělocvičně.  
 

● 17. 1. 2014 Myslivecký ples: 
ve 20:00 hod., sál hotelu Vyhlídka, (hraje J.Band) 
 

● 25. 1. 2014 Sportovní ples: 
ve 20:00 hod., sál hotelu Vyhlídka, (hraje Modul) 
 

● 8. 2. 2014 Hasičský ples:  
ve 20:00 hod., v restauraci U Oratorů, (hraje J.Band) 
 

● 1. 3. 2014 Ostatky a ostatková zábava: 
ve 20:00 hod., sál hotelu Vyhlídka, (hraje J.Band) 
 

Stručná  obecní statistika za rok 2013: 
 

● přihlášeno 17 občanů           ● odhlášeno 8 občanů 
● narozeno  7 dětí                    ● zemřelo 9 občanů  
● sňatky  4                                

● celkový počet občanů Lažánky + Holasice:  716 


