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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

       rok s rokem se sešel a opět máme čas adventní, 

čas nadcházejících Vánoc a konce roku 2017. 

Každoročně se ve vánočním zpravodaji ohlížíme za 

událostmi uplynulého roku a ani letos neporušíme 

tradici. 

         Naším hlavním cílem v tomto roce bylo 

provést rekonstrukci veřejného osvětlení, dokončení 

vedlejších místních komunikací a s rozložením do 

dvou let opravit a doplnit po celé obci chodníky. 

V tomto smyslu jsme také vypsali výběrová řízení 

na dodavatele těchto staveb. V únoru nám ale 

ohlásil E-ON záměr kabelizace elektrických 

rozvodů kolem státní komunikace přes celou obec, 

v ulici u obchodu a školky.  Důvodem je stáří a 

technický stav stávajících rozvodů. Pozastavili jsme 

proto do vyjasnění situace plánované práce. Po sérii 

jednání s  E-ONem bylo dohodnuto, že z prostředků 

E-ONu budou hrazeny i přívody do domovních 

rozvaděčů jednotlivých nemovitostí včetně 

zapravení fasád. Tento záměr E-ON zrealizuje 

v horizontu dvou až čtyřech roků. Vzhledem 

k nedávným rekonstrukcím rozvodů na Nové ulici a 

u hřbitova, nepodařilo se prosadit kabelizaci celé 

obce. Po ukončení jednání jsme znovu vypsali 

soutěže na rekonstrukci veřejného osvětlení, 

komunikací a chodníků.  Konečný výběr dodavatelů 

proběhl proto až v měsíci červnu a smlouvy jsme 

uzavírali až v červenci. Proto jsme museli počkat, 

až na realizaci našich zakázek přijde řada. Veřejné 

osvětlení bylo dokončeno v měsíci listopadu a 

kvalita osvětlení je s původním nesrovnatelná.  

Počáteční výpadky osvětlení byly způsobeny našimi 

dodatečně    připojenými    zařízeními. Všechny tyto  

 

 

staré rozvody jsme zrekonstruovali včetně nového 

LED osvětlení vitrín a už by neměly způsobovat 

problémy. Současně s rekonstrukcí veřejného 

osvětlení bylo nainstalováno osvětlení uličky od 

dětského hřiště na Novou ulici. Vzhledem k tomu, 

že nebylo možno zajistit napojení na rozvod 

veřejného osvětlení, použili jsme LED svítidla se 

solárními panely. 
 

 
     
        Výstavba nových chodníků a opravy starých se 

rozběhly až po prázdninách a příští rok by měly být 

chodníky dokončeny po obou stranách všech ulic 

naší obce. 

 



2 

U nás v Lažánkách  prosinec 2017 

 

        Z nasmlouvaných výměr oprav komunikací 

byla dokončena více než polovina, byla dokončena 

cesta na Horku včetně parkoviště. Další práce jsme 

z důvodu nízkých teplot, při kterých již nelze 

aplikovat zástřik přesunuli na jaro příštího roku. 

        V současné době se opravuje cesta pod 

hřbitovem. K opravě je použitý recyklát, který jsme 

při nízkých teplotách nechali na jaře letošního roku 

nadrtit z asfaltových ker, které zbyly po kanalizaci. 

V opravách dalších polních cest chceme postupně 

pokračovat.     

       V období letních prázdnin jsme využili 

uzavření mateřské školy a provedli opravu – 

předláždění - všech chodníků v areálu školky a 

položení nové dlažby s protiskluzovou úpravou v 

hlavním vchodu. 
 

 
        
        Dále v loňském roce byla zpracována studie 

modernizace naší základní školy vyvolaná hlavně 

nevyhovujícím stavem rozvodů odpadů. V letošním 

roce jsme zadali a máme hotovou prováděcí 

stavební dokumentaci ke stavebnímu povolení.  Při 

zjišťování skutečného stavu budovy školy, jako 

podkladu pro zpracování stavební dokumentace, 

vyšlo najevo, že stav všech rozvodů včetně topení 

v budově školy je v horším stavu, než jsme si 

mysleli. Inu, vše v budově má svůj věk a prozatím 

jsme se věnovali spíš kosmetickým opravám 

vzhledu a opravám poruch. Vše je zahrnuto 

v dokumentaci a jsme připraveni v případě vypsání 

dotační výzvy v příštím roce o dotaci na 

modernizaci a opravu školy požádat. 

       V březnu nám studenti Mendelovy univerzity, 

Ústavu zahradní a krajinářské architektury 

v Lednici předali šest urbanistických studií řešení 

návsi naší obce. Zastupitelstvo vybralo z několika 

studií nápady studentů a nyní se začíná zpracovávat 

z kombinací jednotlivých námětů konečná studie, 

podle které bude možné revitalizaci návsi 

zrealizovat. V příštím roce započneme 

s rekonstrukcí požární nádrže, která musí na návsi 

zůstat a bude základem pro další kroky při úpravách 

centra naší obce. 

       Přes prázdniny byla také provedena 

rekonstrukce osvětlení v tělocvičně. Původní stará 

osvětlovací tělesa již byla náročná na údržbu, 

nevyhovovala intenzitou osvětlení a o rekonstrukci 

jsme uvažovali již několik let. Oddíl našich stolních 

tenistů letos postoupil do krajské soutěže a tím 

urychlil naše rozhodování. Do stropu bylo osazeno 

18 úsporných LED svítidel zajišťujících 

rovnoměrné osvětlení celé plochy tělocvičny 

v předepsané intenzitě. Osvětlovací tělesa mají 

plynulou regulaci jasu a umožňují změnu intenzity 

osvětlení dle potřeb.  Chtěli bychom toho využít 

například při konání kulturních akcí v tělocvičně. 

Současně bylo osvětlení doplněno i nouzovým 

osvětlením pro případ výpadku elektrické energie.  

Stolním tenistům bych chtěl k postupu do krajské 

soutěže pogratulovat.   
 

 
         

     V loňském roce jsme provedli drobné technické 

úpravy tělocvičny pro pořádání kulturních akcí. 

Pořád jsou ale podmínky více než provizorní-nelze 

zajistit kompletní zázemí  plesů  ve stávajících 

prostorách tělocvičny, šaten a hygienických 

zařízení.  Proto jsme zadali zpracování studie 

přístavby tělocvičny pro vybudování přísálí, 

zázemí, dalších WC a skladovacích prostor. Přísálí 

bude sloužit jako druhá tělocvična.  Zázemí by 

současně sloužilo i při pořádání hodů za tělocvičnou 

a součástí studie je i nová taneční plocha a nové 

řešení prostoru za tělocvičnou. Nyní probíhají 

úpravy studie dle našich připomínek a začátkem 

příštího roku bychom chtěli nechat zpracovat 

stavební dokumentaci. 

        Souběžně připravujeme studii rozšíření 

fotbalového hřiště v Chrástkách o víceúčelové hřiště 

a vybudování zázemí pro kulturní akce. Máme 

objednáno vybudování vrtu pro zásobování hřiště 

v Chrástkách vodou a v současné době čekáme na 

volnou kapacitu vrtné soupravy. Podle posledních 
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zpráv to už v letošním roce nestihnou, předpokládají 

leden - únor příštího roku. Zdroj vody pro 

zavlažování je nutný pro možnost vybudování 

kvalitnější travnaté plochy našeho fotbalového 

hřiště.  

        Jak jsem Vás informoval v loňském 

zpravodaji, v rámci DSO Bílý potok se nám 

společnými silami s dalšími členskými obcemi 

podařilo získat mimořádnou dotaci milion korun na 

opravu havarijních úseků komunikace na 

Šmelcovnu a Hálův mlýn. Oprava v hodnotě 

2 260 000 Kč byla realizována v květnu a červnu 

letošního roku za aktivního přičinění naší obce. 
 

 
       
       Běhen roku byla provedena řada menších 

oprav. Například byla vyměněna dosluhující 

dřevěná prkna na všech lavičkách po celé obci za 

plastová, která nepotřebují údržbu a mají mít 

výrazně delší životnost, než dřevo. Uvidíme… 

Souběžně byla provedena oprava oplocení dětského 

hřiště včetně nátěrů. Bohužel, už je oplocení opět 

poškozené a bude potřebovat další opravu. 

           V loňském zpravodaji jsem Vás informoval o 

komplikacích při zpracování nového územního 

plánu naší obce ve vazbě na novou legislativu, 

zejména na nový zákon o ochraně zemědělského 

půdního fondu. Mysleli jsme si, že jsme připomínky 

kraje zvládli a v letošním roce územní plán 

schválíme. Ale dalšími připomínkami jsme se 

zabývali do léta letošního roku, na podzim proběhlo 

veřejné projednání a předpokládali jsme, že územní 

plán do konce roku schválí zastupitelstvo obce a 

bude platit. Bohužel se nyní zapracovávají další 

připomínky krajského úřadu a schvalování 

v zastupitelstvu obce se přesouvá na jaro příštího 

roku. Zdržení nového územního plánu tak můžeme 

počítat na roky.  

      A co nás nejvíce trápí? Opakovat své 

připomínky k pejskařům, pořádku kolem kontejnerů 

a nedisciplinovanosti řidičů již nechci. Situace se 

nezlepšuje. Na nových místních komunikacích 

nedodržují rychlost ani ti, kteří tam bydlí. Dopravní 

situaci na krajské komunikaci ještě zhoršila 

objížďka vedená přes naši obec kvůli uzavírce 

Deblína, která bude trvat v tom nejlepším případě 

do srpna příštího roku.    

         Prodej Hotelu Vyhlídka? Panují názory, že 

hotel měla koupit obec. I kdybychom při nejasném 

využití objektu sehnali finance v objemu našeho 

ročního rozpočtu na koupi objektu, určitě by nebyla 

obec schopna financovat jeho přestavbu v ceně 15 – 

25 mil. Kč. Stejně tak není schopna financovat roční 

náklady na provoz v objemu cca. 750 000,- Kč. Na 

vše jsme si nechali zpracovat znalecké posudky. 

Objekt je prostě na naši obec příliš velký a snaha na 

něco ho přestavět a snažit se ho pronajímat je 

podnikatelský záměr. Zastávám názor, že obec je 

zde pro své občany a není podnikatelský subjekt. 

Vzhledem k celkovému vývoji, sjednali jsme právní 

zastoupení obce k zajištění vymáhání našich práv. 

 

      Závěrem chci poděkovat: členům tělovýchovné 

jednoty, fotbalistům, mysliveckému sdružení, sboru 

dobrovolných hasičů, svazu důchodců, hodové 

chase, učitelům a panu řediteli základní školy a 

mateřské školy a všem těm, kteří svojí prací udržují 

bohatý kulturní život v naší obci, kterým se 

můžeme pyšnit. Všem těm také děkuji za obětavou 

pomoc, kterou ochotně poskytnou, pokud ji obec 

potřebuje a požádá o ni. 

 

      Průřez kulturními akcemi v naší obci tradičně 

najdete dále ve zpravodaji.  

 

 

 

 

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 2018 

 

 

Ing. Lubomír Katolický 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

U nás v Lažánkách  prosinec 2017 

 

Ze života naší  obce v roce 2017  
 

15.ledna se konala v naší obci Tříkrálová sbírka  a 

po obci  s pokladničkami chodili koledníci - skauti z 

Charity Tišnov. Celkem bylo v naší obci vybráno 

18 325,-Kč. Všem občanům děkujeme.   
 

7.ledna – 11.února: Plesová sezona: v tomto roce 

se konaly 3 plesy v místní tělocvičně, 2x v 

předprogramu vystupovaly místní mažoretky a k 

tanci hrála: na sportovním dechová kapela Jiřího 

Helána, na mysliveckém kapela NOTA BENE a na 

hasičském J.BAND - manželé Jebáčkovi. 
 

 
 

25.února v naší obci pořádala TJ odd. SPV 

Lažánky Ostatky. Byly zahájeny zvaním masek po 

obci. Večer se konala ostatková zábava se 3 

ostatkovými vystoupeními a s pochováváním basy. 

K tanci hrála skupina Hobby Music z Hradčan. 
 

 
 

4.března pořádala pro občany Krojovaná chasa 

Lažánky z.s. Zájezd do Rakouska do lyžařského 

centra Stuhleck.  
 

 

16. března pořádal Jarní posezení s výroční schůzí 

pro své členy místní svaz důchodců v restauraci u 

Oratorů. K poslechu a společnému zpěvu vyhrával 

pan Antonín Chronc z Tišnova. 
 

 
 

14 dubna: Obnovení kříže v Plechotíně: na Velký 

pátek 14.dubna byla místními farníky uspořádána 

velkopáteční křížová cesta, při níž byl donesen nový 

dubový kříž z Padělků do Plechotína, kde byl 

vztyčen na místě, na kterém původně dle 

historických map kříž stával ( nejvyšší místo 

Plechotína u trigonometrického bodu).  
 

 
 

16. dubna pořádala TJ Lažánky z.s. na myslivecké 

chatě na Horce Putování za velikonočním 

zajíčkem. Děti čekala procházka lesem plným 

pohádkových postav a zvířátek. K ochutnání byly 

mazance, jidáše, špekáčky na ohni. Nechybělo ani 

tradiční pletení pomlázek. 
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23.dubna pořádala TJ Lažánky tradiční 

Tělovýchovnou akademii  za veliké účasti 

cvičenců i diváků. 
 

 
 

30.dubna pořádala  u myslivecké chaty na Horce 

Myslivecká společnost Lažánky tradiční Pálení 

čarodějnice. 
 

 
 

22.dubna pořádal odd. stolního tenisu tradiční 

Velikonoční turnaj ve stolním tenise v místní 

tělocvičně.  
 

 
 

13.května se zúčastnilo 8 dětí z našeho atletického 

oddílu TJ Lažánky lehkoatletických závodů v 

Brně, kde velice úspěšně reprezentovali naši obec. 

Výsledkem jsou 3 zlaté a 2 stříbrné medaile v 

různých věkových kategoriích.  

 
  

14.května se konalo Žehnání nového kříže 

v Plechotíně, který za účasti místních farníků 

požehnal pan farář THLic M. Hlávka. Kříž, i když 

stojí na pozemku Lesů města Brna, je jako všechny 

ostatní sakrální památky v katastru Lažánek a 

Holasic majetkem Obce Lažánky.  V lokalitě 

Plechotína byl vztyčen na Velký pátek místními 

farníky jako obnovení kříže. Náklady na obnovení 

kříže financovala Obec Lažánky. Je vyrobený z 

dubové spárky cinkované o výšce 4,5m a rozpětí 

2m a průměru 12x17cm.   
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14. května se konalo  Vítání občánků narozených 

v roce 2016. V kratičkém programu vystoupili žáci 

naší školy s pásmem písniček a básní ke dni 

maminek. Hudební doprovod zajišťovala rodina 

Jebáčkova. 
 

 
 

V měsíci květnu naši obec reprezentovaly 

lažánecké mažoretky v Tišnově u příležitosti  Dne 

dětí a v Telči v soutěži O střevíček z pohádkové 

Telče, kde obsadily třetí místa v kategorii juniorek i 

seniorek. Odměnou jim byly  bronzové medaile, 

perníkový střevíček z pohádkové Telče a řada 

drobností  od pořadatelů.   
 

 
 

25. května  pořádal  místní svaz seniorů Zájezd do 

Bojnice a do Trenčína a to nejen pro své členy ale 

i pro ostatní občany.  
 

 
 

V neděli  4.června se lažánecké mažoretky, 

všechna 4 družstva, zúčastnily v Brně mezinárodní 

soutěže  O brněnskou dračici 

Drakulku. Nejmladší mažoretky vybojovaly třetí 

místo a bronzové medaile. Ostatní družstva  našich 

mažoretek  obsadila shodně pátá místa  ve svých 

kategoriích, za která obdržela upomínkové medaile 

s emblémem brněnského dráčka. 
 

 
 

10.a11. června Krojovaná chasa Lažánky z.s. na 

slavnost Nejsvětější Trojice pořádala Krojované 

hody. V sobotu zvali krojovaní po vesnici, večer 

pořádali hodovou zábavu - lidové tance a Hanácká 

beseda. V neděli se konala hodová mše svatá a 

odpolední průvod krojovaných ke stárkám, který 

byl zakončen opět hodovou zábavou za tělocvičnou. 

K tanci vyhrávala dechová hudba Šardičanka. 
 

 
 

22.června  se konalo  v restauraci U Oratorů 

Setkání s písničkou, koncert mladých lažanských 

hudebníků žáků ZUŠ Vev. Bítýška ke konci  

školního roku. Pořadem provázela P. Punčochářová. 
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24.června  pořádal  místní sbor dobrovolných 

hasičů Dětský hasičský den  na fotbalovém hřišti v 

Chrástkách. Pro děti zde byly připraveny disciplíny 

s hasičskou a sportovní tématikou, občerstvení a 

odměna pro každého závodníka. 
 

 
 

25.června  pořádal  pro své členy místní svaz 

důchodců Vycházku Maršovským žlebem z 

Maršova po turistické značce polní a lesní cestou až 

na retenční nádrž Spirálku a k Zelenému mostu. 

Zakončení bylo spojeno s příjemným posezením na 

kabinách v Chrástkách i s ostatními seniory, kteří se 

pěší vycházky nezúčastnili.  
 

 
 

1.-7.července pořádala již čtvrtým rokem TJ 

Lažánky Dětský tábor ve Skrýjích, který se letos 

nesl v duchu lovení bobříků.  
 

 
 

28.července se konala na fotbalovém hřišti v 

Chrástkách Letní noc se skupinou AKCENT.  

15.srpna pořádal svaz seniorů Zájezd na 

Dukovany, Mohelskou hadcovu step, rozhlednu 

Babylon a cesta lodí po Dalešické přehradě. 
 

 
 

27.srpna pořádal svaz seniorů pro své členy 

Rozloučení s létem. Akce se stala jednou z 

pravidelných letních tradičních posezení u 

myslivecké chaty na Horce, která je spojena se 

soutěží v hodu kuchyňským válečkem na panáka.  
 

 
 

9.září pořádala Myslivecká společnost a Obec 

Lažánky u myslivcké chaty na Horce Posezení s 

cimbálem. K poslechu, zpěvu i tanci vyhrávala 

cimbálová muzika Kyničan z Moravských Kninic.  
 

23.září pořádal místní sbor dobrovolných hasičů 

Zájezd, navštívili Památník Bible kralické, zámek a 

řeznické muzeum v Náměšti, výběrové řeznické 

speciality Třebíč, Muzeum Rakousko - uherského 

pivovarnictví Dalešice, podnikli okružní plavbu lodí 

po Dalešické přehradě a na ranči U bizona v 

Kutinách zájezd zakončili společnou večeří.  
 

 



8 

U nás v Lažánkách  prosinec 2017 

 

27.září pořádal místní svaz seniorů pro členy i 

nečleny Zájezd do Buchlovic a skanzenu 

v Modré. 
 

 

 

1.října pořádala TJ Lažánky odd. SPV na Horce 

Bramboriádu – drakiádu. Přálo krásné počasí a 

obloha byla plná draků. V občerstvení nechyběly 

bramboráky, dýňová polévka a ani klasické pečené 

brambory v ohni. 
 

 
 

4.listopadu pořádaly Lesy města Brna Výlov 

kaprů v retenční nádrži Slunná za Zeleným 

mostem. Možno bylo ochutnat rybí polévku, 

grilovaného a smaženého kapra, grilovanou klobásu 

a na zahřátí nechyběly teplé nápoje. Na místě se dal 

zakoupit přímo vylovený "lesní" kapr.  
 

 
 

 

 

2.prosince se na návsi konalo Slavnostní 

rozsvěcování vánočního stromu a s vánočním 

programem zde vystoupili žáci naší ZŠ a ZUŠ z 

Veverské Bítýšky. 
 

 
 

3.prosince pořádala TJ Lažánky na Horce Putování 

za čerty a Mikulášem. Nechyběla zde nebeská 

brána s anděly a na druhé straně čertovská chýše s 

pořádnými čerty. S koňmi přijel Mikuláš s bohatou 

nadílkou pro všechny zúčastněné děti.  
 

 
 

14.prosince pořádal místní svaz důchodců tradiční 

Vánoční posezení v restauraci U Oratorů, kde 

nechyběla vánoční tombola a kratičký program 

s vystoupením žáků ZŠ Lažánky. 
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Mateřská školka v Lažánkách v roce 2017 
 

Rok 2017 byl v mateřské škole velmi pestrý a 

přinesl nám spoustu nových zážitků. V únoru jsme 

uspořádali karneval, který byl trochu ovlivněný 

nemocností dětí, ale i přesto jsme tančili, soutěžili a 

vydováděli se v pohádkových kostýmech.  
 

 
 

Každoroční jarní výtvarná dílna pro rodiče se letos 

odehrála netradičně venku na školní zahradě. Pustili 

jsme se do obnovy velkých okrasných záhonů před 

budovou MŠ. Díky podpoře Obce Lažánky, za 

pomoci rodičů, žáků ZŠ a mnoha sponzorských 

darů se zahrada rozzářila barevnou škálou letniček, 

motýlích keřů, venkovních ibišků a dalších květin.  
 

 
 

Jarní a podzimní barvy nás ohromily v polích, 

loukách a lesích v okolí Lažánek. Máme moc rádi 

tyto výpravy za poznáváním tajů přírody, 

experimentování s přírodními materiály a 

objevování kam vedou lesní cesty.  
 

 

 
 

Den dětí jsme oslavili s myslivci na Horce, kde nám 

zajímavě přiblížili zvěř a stromy z okolních lesů. 

Cesta zpátky do MŠ se změnila v napínavé hledání 

pokladu.  
 

 
 

Na konci září jsme se zúčastnili výstavy ovoce a 

zeleniny ve Veverské Bítýšce. Rodiče i prarodiče 

spolu s dětmi vytvořili originální zvířátka a skřítky. 

  

 
 

 
 

Do tématu zdraví a bezpečí nás v listopadu uvedla 

zdravotní sestra paní Mirka Janoušková, která 
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dětem velmi poutavě povídala o prevenci úrazů 

v domácnosti i venku při hrách.  

 
 

Mikuláš opět přišel a přinesl s sebou vánoční čas a 

nadílku. Marně hledal, koho by poslal s čerty. 

Nenašel se ani jeden zlobivec.  
 

 
 

Vánoční čas je časem obdarovávání a radosti, proto 

jsme se připojili ke sbírce Diakonie ČCE nazvané 

Krabice od bot. Velmi nás překvapila podpora a 

zájem ze strany rodičů i zaměstnanců MŠ.  
 

 
 

Posledním setkáním s rodiči a přáteli ve slavnostně 

vyzdobené třídě byla vánoční besídka. Děti 

zazpívaly a předvedly, co se nového naučily o lese, 

o podzimu a o zdraví. Koledami a básněmi nakonec 

na nás dýchla atmosféra Vánoc. 

Děkujeme všem rodičům, přátelům a občanům 

Lažánek za podporu, spolupráci a zájem o to, co se 

v mateřské škole děje.  

 
 

Přejeme Vám pokojný vánoční čas 

a v roce 2018 zdraví, mnoho úspěchů a rozzářených 

dětských očí! 
 

Kolektiv pracovníků  

Mateřské školy v Lažánkách 

 

Základní škola v Lažánkách v roce 2017 
 

Základní škola v Lažánkách  žije svým školním 

životem v pěkné pracovní atmosféře. Hlavním 

naším cílem je naučit žáky všem znalostem a 

dovednostem, které nám předepisuje školní 

vzdělávací program, vést je k samostatnosti a 

slušnému chování. Výuku jsme i v roce 2017 žákům 

prokládali doplňkovými programy, výlety a 

exkurzemi, školními a mimoškolními akcemi. 

Z našeho pestrého života vybíráme několik 

momentek. 

Leden: zimní pochod ke krmelci 
 

 
 

Únor: beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem.  
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Březen: Výstava Kuk na zvuk v Tišnově. Vynášení 

Morany 

 
 

Duben: Noc s Andersenem 
 

 
 

Květen: Výukový program O původu potravin a 

1.místo ve výtvarné soutěži Moje Veličenstvo 

Kniha. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červen: MDD na Horce s myslivci. Školní výlet ve 

vodním světě Modrá 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a na konci školního roku rozloučení se čtvrťáky. 
 

 
 

Září: Hudební koncert 
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Říjen: Recitační soutěž 
 

 
 

Listopad: Svatomartinský lampionový průvod 
 

 
 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec: Mikulášské vyučování 
 

 
 

Děkujeme rodičům a všem občanům za přízeň ke 

škole. Dětem přejeme krásné vánoční prázdniny, 

dospělým pak hodně zdraví v roce 2018. 

 

Učitelé Základní školy v Lažánkách. 
 

--------------------------------------------- 
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Ostatní informace občanům 
 

● Úřední hodiny na OÚ Lažánky 2017: 

ve středu 27. prosince pouze 8,00 – 12,00 hod., 

odpolední úřední hodiny nebudou. 

 

● Úřední hodiny na Stavebním úřadě městyse            

Vev. Bítýška 2017: 

27. – 29.prosince se úřadovat nebude-dovolená. 

 

● Svoz PDO v roce 2018  

bude probíhat dle svozového plánu. tj. v každý 

sudý čtvrtek.  

První svoz v novém roce: 11. ledna 2018 

 

Ordinace o vánočních svátcích : 
 

● MUDr. Dőrr - gynekologie ve Vev. Bítýšce: 

27. prosince se neordinuje, dovolená 

 

● MUDr. Štětková ve Vev. Bítýšce: 

27.  prosince se neordinuje, akutní stavy ošetří 

MUDr. Vildomcová 

28. a 29. prosince  od 8,00 – 11,00 hod. se ordinuje 

 

● MUDr. Vildomcová ve Vev. Bítýšce: 

29. prosince se neordinuje, akutní stavy ošetří 

MUDr. Štětková 

 

● MUDr. Hošnová ve Vev. Bítýšce, ordinační 

dny: 

27. a 29. prosince se ordinuje beze změny 
 

 

Bohoslužby o vánočních svátcích 
V Lažánkách v kostele Nejsvětější Trojice 

 

23. prosince v 17,15 hod. 
4.adventní neděle 

 

24. prosince ve  20,00 hod. 
Vigilie Narození Páně 

 

25. prosince v 7,50 hod. 
Boží hod vánoční 

 

26. prosince v 7,50 hod. 
svátek sv. Štěpána 

 

1.ledna 2018 v 17,15 hod. 
Nový rok 

 

 

Tříkrálová sbírka 2018 
 

13. ledna 2018 od 10,00 hod. 
v osadě Holasice Tříkrálová sbírka 

(koledníci - děti z Holasic) 

 

14. ledna 2018 od 10,00 hod. 

v obci Lažánky Tříkrálová sbírka 

(koledníci - děti z Lažánek). 

 

Zájemci z řad dětí na koledníky se mohou hlásit na 

OÚ v Lažánkách u p.Petrášové 

 

Kulturní akce zima 2017/2018 
 
 

● 26. 12. 2017 Vánoční turnaj stolního tenisu 

turnaje jsou v místní v tělocvičně  

od 9:30 hod. - zahájení  
(mladší a starší žáci) 

od 14:30 hod. - zahájení  
(muži a ženy), 

 
● 26. 12. 2017  Vánoční setkání s J.Helánem 

v 16:00 hod. na dětském hřišti 

 

● 6. 1. 2018 Hasičský ples: 

ve 20:00 hod. v tělocvičně   (hraje hudba p. 

Kučery) 

 

● 12. 1. 2018 Sportovní ples: 

ve 20:00 hod. v tělocvičně (hraje kapela Pohledy) 

 

● 26. 1. 2018 Myslivecký ples: 

ve 20:00 hod. v tělocvičně (hraje Nota Bene 

z Černé Hory) 

 

● 10. 2. 2018 Ostatky a ostatková zábava: 

ve 20:00 hod. v tělocvičně (hraje J. Band) 

 

● 11. 2. 2018 Dětský maškarní karneval: 

v 16,00 hod. v tělocvičně 

 

Obecní statistika za rok 2017 
údaje jsou ke konci roku 2017 

 

Přihlášeno: 9 občanů 

Odhlášeno: 11 občanů 

Narozeno: 7 občánků 

Zemřelo: 7 občanů 

Celkem občanů Lažánky a Holasice:  

719 
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Obecní knihovna Lažánky 
 

„ Kniha je zrcadlem,  

v němž spatříme pouze to, 

 co v sobě nosíme,“ 
                                                Carlos Ruiz Zafón 

Požehnané Vánoce se spoustou času 

 k odpočinku a čtení 
přeje 

Obecní knihovna Lažánky 
 

 

Oddíl stolního tenisu Lažánky 
 

Občanům Lažánek oddíl stolního tenisu přeje, 

teplo vašeho domova ať vás hřeje. 

Třeba i když nebude sníh, 

spokojenost a pohodu o vánocích. 

Že v Lažánkách tradice je známá, 

vánoční turnaj v pinecu na Štěpána, 

tak přijďte se do tělocvičny podívat, 

ba dokonce při hře se i rozhýbat... 

Nevadí, ať jste mladí, nebo staří, 

všem ať se jenom daří. 

Na Silvestra si na zdraví dopřejte dobrého moku 

a štěstí vám přejeme do nového roku... 
 

oddíl stolního tenisu Lažánky 
 

 

Oddíl SPV Lažánky 
Oddíl SPV děkuje všem občanům  

za podporu a za účast na našich sportovních  

a kulturních akcích.  

Dík patří všem cvičitelům a Obci Lažánky  

za podporu našeho oddílu. 

Všem našim občanům pěkné Vánoce,  

plné klidu a pohody 

 a do nového roku hodně zdraví a úspěchů 
přeje  

oddíl SPV Lažánky 
 

 

Svaz důchodců v Lažánkách 
 

Spolek důchodců přeje všem občanům 

pohodové prožití vánočních svátků 

a do nového roku 

 hlavně zdraví a spokojenost. 
 

Svaz důchodců v Lažánkách 

 

 

 

 

 

Oddíl kopané Lažánky 
 

Děkujeme Vám za přízeň v roce 2017 

 a těšíme se na společný rok 2018! 

Všem sportovcům a našim občanům přejeme  

klidné a příjemné prožití 

vánočních svátků a do nového roku  

 hodně zdraví a pohody. 
 

oddíl kopané Lažánky 

 
 

Myslivecké sdružení Lažánky 
 

Myslivecká společnost přeje  

všem našim občanům klidné vánoční svátky 

pohodu a zdraví v roce 2018 
 

Myslivecké sdružení Lažánky 

 

 
Krojovaná chasa Lažánky 

 

Pohádkové Vánoce 

jsou zde zase po roce. 
Všude svítí stromečky 

a pod nimi dárečky. 
Koledy ty všude zní, 

že Syn Boží se narodí. 
Lásku, pohodu a štěstí jen 

my, krojovaní do Nového roku vám přejem. 
A až budem v květnu na hody vás zase zvát, 

přijďte si s námi s chasou zatancovat ! 
přeje 

Krojovaná chasa Lažánky 
 

 

 

Sbor dobrovolných  hasičů Lažánky: 
 

Vánoce se kvapem blíží, 

brzy bude Štědrý den, 

ať jsou šťasné a veselé, 

hasiči vám přejí všem. 

V novém roce přejí 

hodně štěstí, zdravíčka, 

ať jste mladí nebo staří, 

děda nebo babička. 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Lažánkách 

 

 

 


