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Informační zpravodaj OÚ Lažánky  
 
Aktuálně o činnosti OÚ Lažánky 
Starosta na jednáních zastupitelstva pravidelně 
informuje o činnosti na úseku přípravy a realizace 
investiční výstavby, oprav a průběžné údržby majetku 
obce. V současné době se připravují nebo již započaly 
práce na investicích a opravách budov a chodníků, 
jejichž dokončení je plánováno na měsíc září. 
 
- Sportovní areál – kabiny u fotbalového hřiště  se 

nachází ve II. etapě rekonstrukce zastřešené budovy. 
Bylo vyrobeno a namontováno obložení zábradlí 
terasy ve 2.podlaží, dále nainstalovány podhledy a 
nové kovové oboustranné schodiště. Připravuje se 
výměna 19 oken za nová plastová s ochrannými 
mřížemi. Fotbalisté jsou iniciativně zapojeni na 
úpravách okolí budovy. 

 
- Oprava budovy tělocvičny OÚ- akce PRV    

Firma J. Maška zahájila zednické práce na úpravě 
fasády čelní vchodové části budovy, opravena a 
zateplena bude plochá střecha nad sociálním traktem 
a zadním vstupem do tělocvičny. Dále budou 
vyměněna 3 čelní okna a instalovány vstupní dveře 
se stříškou. 

   Následující  dvě akce  budou rovněž   realizovány   v   
   rámci   programu   rozvoje   obce přes    mikroregion  

Bílý potok. 
Nový chodník a úpravy v prostoru okolo kostela 
současně s vybudováním nového vstupního 
schodiště ke kostelu a faře se budou realizovat 
v závěru léta.  
V plánu je i vydláždění plochy u kašny s využitím 
pro parkování a potřeby obce. 
Na 3 poslední jmenované akce počítáme 
s fin. podporou JmK ve výši 285 tisíc Kč. 
 

 
 
 
K ochraně životního prostředí slouží pravidelné i 
mimořádné akce: 
- Na konci března se občané mohli zbavit 

velkoobjemového a nebezpečného odpadu a také 
kovového šrotu. Obdobný podzimní svoz je plánován 
na sobotu 20.října. 

- K zamezení obnovení černé skládky byly provedeny 
úpravy v lokalitě Malná. Dle plánu rekultivace bývalé 
skládky Býčí zmola zde byly v oploceném prostoru po 
konečných terénních úpravách vysázeny mladé lípy a 
duby, celkem 600 stromků. 

 
Správný chod věcí administrativních i technických 
zajišťuje celkem 4 stálí zaměstnanci OÚ: 
- Úsek údržby obce má na plný úvazek celoročně na 

starost jeden technický pracovník, kterému vždy po 
dobu 9 měsíců v roce vypomáhá pracovník „přidělený 
na veřejně prospěšné práce“ (většinu jeho mzdových 
nákladů hradí Úřad práce). 

- Narůstající administrativní zátěž úřadu (zpřísňování 
předpisů v oblasti účetnictví, korespondence, 
propagace, evidence statistických údajů, povinná 
elektronická komunikace, udržení funkčnosti                
e-mailové pošty, aktualizace zpráv o obci na    
internetu) si vyžádala posilu nové pracovnice). 
V současné době úřední agendu vyřizují 3 pracovnice, 
avšak zkráceným úvazkem pokryjí jen 1,5 pracovní 
síly. Tímto krokem bude zároveň výhledově zajištěn 
bezproblémový chod kanceláře OÚ v případě 
personálních změn. 

 
Tolik informace o aktuální činnosti obce a 
rozpracovanosti realizovaných akcí. Konkrétní výsledky, 
plnění úkolů a termínů vč. fotodokumentace Vám 
přinese další zpravodaj.   
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Zamyšlení nad čistotou 
Dnes už je samozřejmostí, že (téměř) každá domácnost 
má tekoucí teplou vodu, splachovací toaletu a další 
vymoženosti jako pračku, myčku, atd. 
Je to téměř hygienický standard a nikdo se tomu 
nediví. Je samozřejmé, že nežijeme ve špíně a 
zápachu.  
Nikdo však už moc nepřemýšlí, co se děje potom. 
Tedy v okamžiku, kdy nečistoty opouštějí naši 
nemovitost – náš hrad. Kam to všechno teče? A co se 
s tím děje dál? Dokážeme si na to odpovědět? Doby, 
kdy se splašky vylévaly ve městech z oken na ulici, 
jsou v nenávratnu a my žijeme přece ve třetím 
tisíciletí… 
 
Současná úroveň likvidace komunálních odpadních 
vod (vše, co odteče kanalizací z našich domácností) je 
na úrovni odpovídající době. 
Odpadní vody se musí čistit, přičemž vyčištěná voda 
se vrací do přírody - potok, řeka (v našem případě 
Hranečník a Svratka)  a to, co bylo jako znečištění, se 
musí zachytit a zpracovat dál tak, aby i tato část 
odpadních vod mohla nazpět do přírody. K tomu 
všemu slouží čistírny odpadních vod, které jsou 
navrženy a postaveny tak, aby splnily předepsaná 
kriteria pro vypouštění již vyčištěných vod do vodního 
toku. 
Se vstupem ČR do EU se naše republika zavázala čistit 
všechny odpadní vody podle přísných kriterií s tím, že 
ukončení procesu výstaveb čistíren bude do konce 
roku 2010. Po tomto období bude každý, kdo kriteria 
vypouštění neplní, postihován za znečištění. 
 
Naše obec rozhodla již ve schváleném územním plánu 
v roce 2000, kde čistírna odpadních vod bude stát,ale 
protože jsme dali přednost výstavbě vodovodu a 
plynovodu, rozhodlo zastupitelstvo o zadání projektu 
kanalizace v letošním roce. V obci se desetiletí 
budovala postupně kanalizace, ale je nutno říct, že to 
je kanalizace pouze dešťová, sloužící k odvodu 
dešťových vod do potoka. Ano, do této kanalizace je 
zaústěna také většina odpadů ze septiků a jímek na 
vyvážení, jenomže tento způsob není v souladu se 
zákony. 
Při zadávání projektu bylo podmínkou, aby se, pokud 
to technický stav dovolí, využilo co nejvíce 
vybudované kanalizace a kopalo se v obci co nejméně. 
V současné době probíhají průzkumné práce a zjišťuje 
se stav dešťové kanalizace. Zpracovává se variantně 
vedení kanalizace v obci a na konci letošního roku by 
mělo být vydáno územní rozhodnutí na kanalizaci a 
čistírnu v Lažánkách. 
Všechno něco stojí a již na projektové a průzkumné 
práce se nám podařilo získat dotaci ve výši asi 65% 
z celkových nákladů na projekt. V tomto trendu 
bychom chtěli pokračovat a po vydání územního 

rozhodnutí budeme žádat i o dotaci na samotnou stavbu.  
Při řešení detailních problémů se budeme obracet na 
naše spoluobčany s prosbou o spolupráci. Mnohdy 
povede kanalizace např. po soukromých pozemcích a 
obec jako investor bude potřebovat vždy souhlas 
vlastníka s uložením potrubí. Obracíme se tímto na 
všechny, komu leží na srdci rozvoj obce, aby při 
takovýchto jednáních měli maximální pochopení a svým 
přístupem pomohli k vyřešení tohoto nelehkého úkolu. 
O vývoji nezbytné a velmi nákladné investiční akce vás 
budeme průběžně informovat. 
 
Za obec Lažánky předem děkuje starosta František 
Zetka. 
 
 
 

ZE ŽIVOTA OBCE – ohlédnutí za 
významnými a zajímavými událostmi 
 

 Máme  obecní vlajku 
Dne 5. 4. 2007 bylo obci Lažánky přiznáno udělení 
obecního symbolu – vlajky. Slavnostního převzetí 
dekretu v Praze se zúčastnil starosta F.Zetka a 
místostarosta Ing. L. Katolický. Od té doby mohli 
občané tištěnou vlajku zhlédnout, např. o svátcích, při 
výzdobě budovy OÚ a ZŠ. Slavnostní prapor saténový s 
kombinovanou  výšivkou trvale zdobí zasedací místnost 
OÚ. 
 

 
Grafika vlajky vycházíz nově upraveného obecního znaku, 
námět symbolizuje místní řemeslnou tradici vápenictví. 
  
 

Návrat k tradici vítání občánků 
   V neděli 13. května, na Svátek matek, bylo ve 
vyzdobené zasedací síni OÚ do života obce Lažánek 
slavnostně přivítáno 8 dětí, narozených v roce 2006. 
Součástí programu bylo milé vystoupení dětí z MŠ, živý 
hudební doprovod, předání kytiček maminkám, 
slavnostní podpisy rodičů do nově založené kroniky 
(tradice obnovena po 16 letech) a převzetí dárků pro děti 
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(pamětní knížka, pamlsek a finanční hotovost) z rukou 
starosty a místostarostky obce.   

 
Vítaní občánci zleva: Mašek Daniel, Sovová Eliška, 
Dvořáček Filip, Soukupová Natálie 
 

 
Vítaní občánci zleva: Helánová Julie, Fedra Michal, Špaček 
David, Štulpa Jan 
 
 
 
Příspěvky našich pedagogů:  
 
Ohlédnutí za uplynulým školním rokem 
Školní rok 2006/2007 byl opět plný učení, 
známkování, domácích úkolů, ale také akcí pro žáky, 
rodiče i občany Lažánek. Ohlédněme se za těmi 
nejúspěšnějšími. 
Na konci září jste se mohli podívat do základní školy a 
mateřské školky v rámci „Dne otevřených dveří“. Akci 
inicioval starosta obce, my jsme se snažili oživit 
návštěvníkům vzpomínky prostřednictvím 
historických i současných fotografií, ale i starými 
školními předměty, knihami a učebnicemi. Do 
základní školy přišlo překvapivě mnoho návštěvníků , 
vždyť v návštěvní knize ZŠ máme přes sto podpisů a 
to se jistě nepodepsali všichni. Bylo co k vidění, avšak 
bez pomoci občanů by nebyla školní expozice tak 

bohatá. Je na místě poděkovat především paní Zelinkové 
z Lažánek, paní uč. Jiřině Sovové z Veverské Bítýšky a 
místnímu archiváři P.Brychtovi za zapůjčení či darování 
přes sto let starých exponátů. Můžeme vás ujistit, že tyto 
doklady staré školy jsou u nás pečlivě uloženy pro další 
generace. Dík patří také učitelům, kteří se na přípravách 
obětavě podíleli bez ohledu na čas.   
Dále musím vyzvednout akce, které pro žáky pořádáme 
společně s místním Mysliveckým sdružením na Horce. 
K pravidelným patří dvě – „Svatomartinský průvod“ a 
„Mezinárodní den dětí“. Na pány myslivce, kteří nám 
dělají na Horce zázemí, je vždy spolehnutí, vždy ochotně 
připraví pro žáky kromě občerstvení také oheň, střelbu, 
výstavku vycpanin a besedu. Když k tomu přidáme 
znalostní stezku či závodivé hry připravené učiteli, 
vzniká program na profesionální úrovni. Žáci domů 
přicházejí špinaví, unavení, ale také spokojení a plni 
zážitků. 
Je třeba se zmínit o výtvarných soutěžích vypisovaných 
základním školám. Letos jsme jich žákovskými pracemi 
obeslali celkem šest. Výsledkem je druhé místo Jakuba 
Hemaly, žáka 3. ročníku v soutěži „Empír naděluje“ a 
první místo, které škola obsadila v soutěži „Co se stalo, 
přihodilo v Betlémě“. Úspěch je třeba přičíst nejen 
žákům, které téma oslovilo a byli dobře motivováni, ale i 
zájmu učitelů a jejich výtvarné činnosti. Je jen škoda, že 
většina dnešních soutěží pro děti je komerční, kde 
hlavním cílem není pouze kvalita žákovských prací.  
O úspěchu našich žáků ve výuce není třeba mluvit, 
protože patří ke standardu školní výchovy v Lažánkách. 
Je to výsledek kvalitní výuky, nadšených a pracovitých 
žáků a také výborné spolupráce rodičů se školou. Když 
k tomu přičteme výše zmíněné mimovýukové akce, které 
podporují sebevědomí žáků a jejich sounáležitost se 
školou, výsledkem je krásný pocit, že jsme úspěšně 
ukončili školní rok 2006 – 2007 a že si děti zaslouží 
opravdu krásné prázdniny. 
                                             Jaroslav Ševčík 
                                  ředitel ZŠ v Lažánkách 
                                        

 
Autor kresby: Lukáš Zeman, 3. ročník. 
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Závěr školního roku v mateřské škole 
„Už je konec, to je škoda, končí nám mateřská 
škola…“ 
…tak se loučili 12.června na besídce v mateřské 
školce předškoláci se svými mladšími kamarády a se 
svými učitelkami.  
Od září totiž zasednou do lavic 1.třídy Základní školy 
v Lažánkách. Na besídce  
„Z pohádky do pohádky“ vystoupily samozřejmě 
všechny děti z MŠ a i ty nejmenší se s chutí zapojily 
do přednášení, zpívání i tancování. Odměnou pro 
všechny bylo závěrečné vystoupení herců „Studia Lídy 
Trnkové“, kteří za herecké účasti dětí zahrály 
dramatizaci pohádky „O šípkové Růžence“. 
Předškoláci si odnesli na památku drobné dárečky, 
pamětní vysvědčení, knihu a stužku absolventa MŠ 
Lažánky. A ti ostatní? – maminky, tátové, sourozenci, 
babičky i dědové – ani ti z besídky neodešli prázdnou; 
snad si s sebou odnášeli radost ze svých nejmenších a  
pěkný pocit z pěkně prožitého odpoledne. Nikdo se 
neubránil dojetí, když závěrem besídky děti zpívaly: 
„ ……mějte nás rádi, mámy, tátové, mějte nás rádi 
právě takové, víme to od dědy a babičky, že jsme váš 
obrázek věrný celičký!“ 
 

 
Po řádcích zleva:      Petr Urbánek,     Michaela Mihulová, 
 Lukáš Crhák,   Natálie Sendlerová,    Deniska Mičánková, 
 Eva Zavřelová,     Erika Horáková,        Filip Steinhauser, 
 Pavlína Dvořáková,    Eva Jebáčková,          Marek Včelák, 
 Helena Foretníková,     Eva Mašková  

Mažoretky nás skvěle reprezentovaly 
Stejně jako léta minulá, tak i během celého školního 
roku 2006/07 naši obec Lažánky skvěle reprezentoval 
oddíl mažoretek, podle věku rozdělený do tří skupin. 
Zakladatelka oddílu, JUDr. Jana Kolářová, program s 
děvčaty nejen nacvičuje, ale je navíc autorkou všech 
skladeb. Její zásluhou naše mažoretky získávají stále 
větší věhlas jak na domácí půdě (oživení plesů, 
sportovních utkání …), tak i na různých společenských a 
kulturních akcích po celé Jižní Moravě. 
Fotodokumentace zachycuje všechny 3 skupiny našich 
děvčat při vystoupení na školní akademii v Deblíně, 
konané zde 17. 6. u příležitosti 40. výročí otevření ZDŠ. 
 

 
Oddíl nejstarších mažoretek 
 

 
Oddíl nejmladších mažoretek 
 

 
Oddíl středních mažoretek 
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Obnovené krojované hody 
Ve dnech 2. a 3. června uspořádala Obec Lažánky 
s krojovanou chasou klasické krojované hody. Není 
divu, že po osmileté pauze byla účast opravdu veliká. 
Do kyjovského kroje se obléklo téměř 92 našich 
občanů: od těch nejmenších, kteří tancovali lidové 
tanečky, přes naši mládež, která vystoupila 
s Moravskou besedou, až po ty nejstarší – manželské 
páry, které zatancovaly Jundrovské tance. Škoda jen, 
že v neděli krojovaným nepřálo počasí a odpolední 
hodová zábava musela být přesunuta do tělocvičny. 
Krojovaní se totiž chtěli vrátit k původní tradici, kdy 
se využíval malý plac – dnešní dětské hřiště k muzice 
a zábavám a uskutečnit zde nedělní hodové odpoledne. 
Věříme, že o příštích krojovaných hodech 
plánovaných na r. 2009 bude počasí shovívavější a 
účast krojovaných opět hojná.  
 

 
Krojovaná chasa při sobotním zvaní po vesnici 
 

 
Nejmenší krojovaní tančili na lidové písničky: Šly panenky 
silnicí….,Čerešničky,čerešničky…,Marjánko,Marjánko má.., 
Pletla kytku v rozmarýnku…. 
 

 
Dětský sportovní den 
V neděli 10. června 2007, u příležitosti MDD, 
uspořádal oddíl SPV na hřišti v Chrástkách zábavné 
soutěžní odpoledne pro děti. Na 60 zúčastněných dětí, 

rozdělených podle věku do skupin, zde čekaly různě 
obtížné disciplíny. Veselým vyvrcholením programu 
bylo soutěžení přítomných rodičů, kteří si porovnávali 
své síly ve stejných 
 disciplinách jako jejich ratolesti (např. slalom na malé 
koloběžce vyvolával výbuchy smíchu jak u akčních 
dospěláků, tak především u dětí) Nakonec byli nejlepší 
odměněni a na stupních vítězů stanuli všichni: děti i 
rodiče.  
 

 
Nejmladší soutěžící skupinka dětí měla radost i z malých 
balíčků, které byly přichystány pro každého soutěžícího, 
skrývaly totiž sladkosti a oblíbená lízátka!  
 
 
 

Hasičské odpoledne pro děti 
Sbor dobrovolných hasičů v Lažánkách v sobotu 30.6. 
2007 v 15,00 hod. také na fotbalovém hřišti v 
Chrástkách uspořádal Hasičský dětský den. Při 
soutěžích, u kterých samozřejmě nechyběla voda, vládlo 
nadšení a radost i těch nejmenších capartů. Závěrem 
odměna čekala na každého, ať se již umístil na prvním či 
posledním místě, a to ve formě míčů a sportovních 
ledvinek  značky Addidas.  Nechybělo  ani tradiční 
opékání párků. 
 

 
Diplom a odměna čekala na  každého soutěžícího. 
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Stručné výsledky našich sportovců: 
 
Stolní tenis 
Konečné výsledky stolního tenisu za rok 2006/07: 
V okresním přeboru 3.třídy v tabulce soutěže 
po 10. kole skupině B se Lažánky“A“ umístily 
na 4.místě (21utkání,  6 výher, 2 remízy, 13 
proher, sety 622:801, zápasy 150:228 a 35 bodů). 
Lažánky“A“ dle úspěšnosti: 
1.Urbánek Pavel, 2.Brandštettr Tomáš, 3.Nečas 
Robert, 4.Perka Jiří, 5.Baier Radek, 6. Galla Martin – 
V této sestavě se bude hrát i sezóna 2007/08 
V okresním přeboru 4.třídy v tabulce soutěže 
po 10.kole skupině A se Lažánky“B“ umístily 
na 3. místě (21utkání, 14 výher, 2 remízy, 5 
proher, sety 835:555, zápasy 240: 138 a 51 bodů). 
Lažánky“B“skončily na 3. místě a postoupily do 
O.P.III.tř.: 
1.Hloska Martin, 2.Burian Miroslav, 3.Burian 
Lubomír, 4.Sova Jaromír, 5.Urbánková Jitka, 
6.Steinhauser Petr, 7.Fic Daniel 
Tito hráči budou hrát za Lažánky“B“ O.P.III.tř. 
v roce 2007/08. 
V okresním žebříčku str.žáků se umístil Galla 
Martin na 3. místě. 
V ml. Žácích se v roce 2006/07 umístili: 
9. Galla Aleš, 10.Filípek Adam, 17.Šebetovský 
Vojtěch, 22.Hloska Filip, 26.Bednář Lukáš, 27. 
Urbánek Tomáš. 
 

Výsledky oddílu kopané 

 
 

VIII.ro čník Memoriálu L. Pokorného 
TJ Lažánky pořádá v sobotu 4.srpna 2007 ve 12,30 hod. 
na hřišti v Chrástkách fotbalový turnaj mužů VIII.ročník 
memoriálu Ladislava Pokorného. Účastníci turnaje jsou: 
Sokol Chudičce, HC Vev. Bítýška – hokejisté, Sokol 
Deblín, TJ Lažánky. Rozhodčí: deleguje KR OFS 
Brno-venkov. Občerstvení zajištěno.  
Program:12,30 hod. losování,  13,00-14,15 hod.I.zápas 
 14,30-15,45hod.II.zápas,16,15-17,30hod.zápaso 3.místo 
                17,45-19,00 hod. finále 

 
Ostatní informace našim občanům: 
 

Statistický přehled pohybu žáků - závěr 
školního roku 2006/2007  
Z mateřské školy do 1. třídy ZŠ v Lažánkách 
nastoupí 13 dětí: 
Petr Urbánek                               Michaela Mihulová  
Lukáš Crhák                                 Natálie Sendlerová 
Denisa Mičánková                               Eva Zavřelová 
Erika Horáková                                Filip Steinhauser  
Pavlína Dvořáková                              Eva Jebáčková 
 Marek Vlčák                                 Helena Foretníková 
 Eva Mašková 
Ze ZŠ v Lažánkách do 5. tříd odcházejí 2 žáci:  
Aleš Galla, Ondřej Tichý 
9. třídu ZŠ ukončilo 5 žáků: 
Veronika Šrámková, Veronika Jebáčková  
Veronika Zavřelová, Lucie Sovová 
Kristýna Davidová 
 

Prázdninová dílna pro děti 
Farní společenství dětí a mládeže Sluníčko plánuje od 
srpna vždy  jeden den v týdnu odpolední dílnu pro děti 
na faře, čeká je zde: batikování, savování, keramické 
tvoření aj. Vše bude upřesněno o prázdninách plakátem 
na vratech farního dvoru. Zvány jsou všechny děti. 
 

Upozornění nájemcům hrobů 
Podle zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., je správce 
pohřebiště  v Lažánkách – obec Lažánky, povinna vést 
evidenci  nájemců hrobových míst a zemřelých. Z těchto 
důvodů jsou pozůstalí povinni o zemřelém vyplnit 
formulář, který obdrží  a odevzdají na obci v Lažánkách.  
Týká se také hrobů, kde bude uložena i urna. 
 

www.lazanky.cz  
 adresa internetových stránek naší obce - zde najdete nejen 
všechny aktuální informace  – zprávy (v rubrice “aktuality“), 
ale také přehled konaných kulturních, sportovních a 
společenských akcí včetně fotodokumentace (v rubrice 
„obecní úřad – nástěnka“).Na našich internetových stránkách 
se pracuje a v budoucnu chceme kromě nového vzhledu 
nabídnout nejen našim občanům, ale i jejich návštěvníkům 
lepší přehlednost, aktuálnost a rozšíření obsahu informací a 
novinek.
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Příloha na téma ožehavé:  „ z á k o n y   a   s a n k c e “ 
Také na obce se vztahují povinnosti majitelů a uživatelů studní 
     Jak všichni víme, dnem 1. 7. 2007 vypršel termín podávání žádostí právnických osob o prodloužení 
povolení k odběru podzemních vod, jehož platnost k 1.1.2008 končí. Dotčení občané, fyzické osoby 
odebírajících vodu pouze pro potřebu vlastní domácnosti, neměli problém získat patřičné informace i 
formuláře k vyplnění a podání žádosti na vodoprávním úřadě MěÚ Tišnov. Zcela bez starostí zůstali 
vlastníci studní, ze kterých vodu nečerpají, a šťastní majitelé = uživatelé tzv. „historických studní“ 
zbudovaných před rokem 1955; tyto fyzické osoby o žádné povolení žádat nemuseli. 
    Do složitější situace se mohly dostat osoby právnické, kterými jsou například obce. Obec jako vlastník 
studní může získat povolení k hromadnému zásobování obyvatel podzemní vodou z veřejných studní po 
složitém vodoprávním řízení, jehož součástí jsou individuální odborné posudky pro každou studnu zvlášť. 
Zásadní podmínkou je dodržení předepsaných parametrů hygienických (obec musí ve studnách zajistit vodu 
standardní kvality a zdravotní nezávadnost pravidelně kontrolovat) i technických (přípojka každého 
uživatele musí být opatřena cejchovaným vodoměrem pro odečet odebraného množství vody k následnému 
zpoplatnění). Obce, kde jsou veřejné studny jediným dostupným zdrojem vody pro hromadné zásobování 
obyvatel, neměly jinou možnost než toto řízení podstoupit. Obec Lažánky však v minulosti tyto studny jako 
zdroj vody pro hromadné zásobování vyloučila především proto, že opakované testování vzorků ze všech 
osmi obecních studní prokazovalo trvalou zdravotní rizikovost. A později, po nalezení vhodného zdroje a 
zbudování veřejného vodovodu se zajištěním kvalitní pitné vody pro všechny domácnosti, se stal tento 
zájem bezpředmětným.       Z uvedeného vyplývá, že všichni stávající odběratelé napojení na veřejné studny 
jsou jejich nelegálními uživateli, poněvadž nevlastní stavební povolení na přípojku ani vodoprávní povolení 
k odběru podzemní vody. S přibližováním se evropské legislativě došlo ke zpřísnění požadavků na ochranu 
životního prostředí, promítnutých i v tolik diskutovaném zákoně o nakládání s vodami. Diskutovat o něm 
můžeme, ale respektovat ho musíme. Nepovolené zásobování domácností vodou z obecních studní nelze 
dále tolerovat a proto se obec Lažánky rozhodla vyzvat všechny nelegální odběratele napojené na veřejné 
studny k okamžitému ukončení odběrů a zrušení černých vodovodních přípojek. Jsme si vědomi toho, že 
jde o opatření nepopulární, leč přesto nezbytné. Už proto, že vodní zákon je nekompromisní i v uplatňování 
sankcí: V případě odhalení nepovoleného odběru vody hrozí právnické osobě (=obci) pokuta až do výše 10 
milionů korun, fyzická osoba nepodnikající za nepovolený odběr pro domácnost (=černý uživatel veřejné 
studně) zaplatí až 50 tisíc korun.  
 
„Člověče pamatuj, že jsi plně zodpovědný za zvíře, které k sobě připoutáš!“  
     K naší lítosti se opět musíme zabývat nevzhlednými páchnoucími hromádkami v intravilánu obce, které 
po sobě zanechává čtyřnohý přítel člověka. Zanechává proto, že bývá často za účelem venčení voděn pouze 
po vydlážděné trase mezi domy s udržovanými předzahrádkami; proto, že si mnohdy bez zdolání větších 
překážek na procházku vyjde sám, v nejhorším případě proto, že je za účelem vykonání nezbytné potřeby 
majitelem vypouštěn na ulici úmyslně. Ale především a hlavně proto, že si sám po sobě uklidit neumí. I dítě 
ví, že to je povinnost osoby doprovodné. Již v minulosti jsme opakovaně apelovali na slušnost, sousedskou 
ohleduplnost, estetické cítění, patriotismus, ale změnilo se jen málo. Ani když jsme pořídili speciální 
odpadkové koše s doplňovanými zásobníky plastových sáčků a rozmístili je na frekventovaná místa 
„venčících tras“, očekávaný efekt se nedostavil. 
      Nejsme v tom sami. Solventní města si pořizují drahou čistící mobilní techniku s placenou obsluhou … 
Ale všimli jste si někdy, že takto pravidelně udržují pouze výstavní historická, podnikatelská a obchodní 
centra? O to kontrastnější pěší zóny v okrajových čtvrtích pak vyžadují velmi soustředěnou pozornost 
chodce, chce-li cestu zdolat s neposkvrněnou obuví. Že by to místním nevadilo? Samozřejmě, že jim to 
vadí, stejně jako nám, obzvlášť při stále narůstajícím počtu chovaných zvířat. Všude se snaží neutěšenou 
situaci řešit. Když se podíváme na návrhy a praktické zkušenosti, které zveřejnily různě velké obecní úřady, 
dojdeme k jednomu závěru: Počet radnic, kde hříšníky stále jen trpělivě přesvědčují a nabádají k pořádku, 
postupně klesá; naopak přibývá obcí, kde od slov přešli k činům. Příslušná zastupitelstva urychleně doplňují 
obecně závazné vyhlášky o konkrétní povinnosti držitelů psů, aby mohli zahájit „převýchovu sankcemi“. Za 
výkonný nástroj jim slouží městská policie či obecní strážník, kteří jsou oprávněni přistiženým 
znečišťovatelům na místě udělit blokovou pokutu (někde se dokonce výše sazeb při opakování přestupku 
zvyšuje) ...  
       Ale vraťme se k nám. Také my léta pranýřovaný, leč stále pevně zakořeněný nešvar řešit musíme. Už 
proto, že k oprávněné a opakované slovní kritice občanů přibyly rozhořčené stížnosti písemné, nyní pro 
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věrohodnost přizdobené fotodokumentací. Už proto, že nejde o problém malý, jak dokládají čísla: letos 
máme evidováno 122 držitelů psů, takže více než polovina lažáneckých a holasických nemovitostí je pod 
ochranou čtyřnohých hlídačů. Že má pes právo na existenci v lidské smečce a v naší venkovské zástavbě 
dokonce opodstatněnější než ve městě, nemusíme zdůvodňovat. A přáli bychom si spokojený život pro 
všechny. Ale jak na to? Na strojní čištění nemáme, nemůžeme si dovolit ani obecního strážce pořádku. Zato 
máme platnou, sic datem nejstarší, ale od počátku prozíravě formulovanou vyhlášku č.2/1993 o udržování 
čistoty v obci Lažánky. Ta jasně ukládá: 
…V zájmu bezpečnosti občanů a vzhledu obce není dovoleno znečišťovat veřejná prostranství, zejména se 
nedovoluje:  - nechat psy nebo drobné zvířectvo volně pobíhat …, znečišťovat chodníky, cesty, travnaté 
plochy, květinové předzahrádky …Každý, kdo zaviní znečištění veřejného prostranství, je povinen toto 
neprodleně odstranit a uvést do původního stavu … 
Stojí za pochvalu, že většina občanů tento obecní předpis správně chápe a dodržuje; bohužel jsou i jedinci, 
kteří potřebují další komentář:  
     A tak se ptáme: „Lze beztrestně donekonečna porušovat obecně závaznou vyhlášku?“ Možná 
vás to překvapí, ale ani naše malá obec není vůči narušovatelům pořádku bezmocná. Případné řešení 
přestupků máme, stejně jako zbývajících 49 spádových obcí regionu, smluvně dohodnuto s MěÚ Tišnov. 
Protože platí vyhláška č.2/1993, která předmětné jednání výslovně zakazuje, můžeme při opakování deliktu 
(v případě, že nepomohla osobní či úřední písemná domluva), podat na MěÚ Tišnov žádost o zahájení 
přestupkového řízení s konkrétním znečišťovatelem. Proto je důležité, aby písemné stížnosti občanů nebyly 
anonymní, ale adresné (je nutné ke psu, přistiženému na ulici bez dozoru, jmenovat majitele), poněvadž 
řízení může být zahájeno pouze s takto předběžně usvědčeným pachatelem, nikoli s osobou neznámou. 
Komu by se zdál tento postup příliš tvrdý, ať se zkusí zamyslet s námi: Nebyli by naopak trestáni slušní, 
pořádkumilovní občané, kdybychom nezakročili proti znečišťovatelům naší hezké obce?  
     Pro úplnost  nutno zdůraznit, že dodržování obecních předpisů se vyplatí: V jednom přestupkovém řízení 
dle zmíněné vyhlášky lze usvědčenou osobu pokutovat hned dvakrát: Nechat pobíhat psa bez dozoru a 
nepoklidit znečištění veřejného prostranství jsou dva samostatně kvalifikované přestupky, z nichž každý lze 
potrestat pokutou až 30 tisíc korun. Rádi zveřejňujeme, že jsme dosud služeb tišnovského úřadu pro 
přestupkovou agendu nevyužili. A těšilo by nás, kdyby to tak zůstalo. Také proto, že tato smluvní služba 
pro obce není zadarmo a každé plýtvání veřejnými financemi je ke škodě nás všech. Ale protože jsme 
povinni oprávněné stížnosti občanů řešit, další vývoj událostí záleží jen na morální vyspělosti naší 
veřejnosti. Závěrem chci znovu poděkovat všem, kteří po svých čtyřnohých kamarádech svědomitě uklízejí. 
A stále doufám, že jejich příklady jednou zaberou. 
            Eva Zavřelová 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z v e ř e j ň u j e m e   n e r a d i 

Opakovaný vandalizmus na h řbitov ě 
Jak pochopit myšlení záškodníka, kterému působí radost opakované ničení majetku obce, vodovodního 
kohoutku, který k udržování  pietních prostor hřbitova slouží nejen starším a méně pohyblivým občanům 
místním, ale i návštěvníkům přespolním (ti fyzicky zdatní zajisté k zalévání využívají funkční pumpu před 
branou hřbitova)? Obecní strážník by se hodil i tady, ale protože ho nemáme, musíme se spolehnout na síly 
vlastní: Obracíme se na náhodné svědky podezřelého chování návštěvníka hřbitova = potencionálního 
vandala, aby jakékoli informace o této osobě nahlásili na OÚ.  

Také v naší obci řádili lupi či 
Noc ze soboty na neděli posledního červnového víkendu připravila některým našim občanům, majitelům 
nemovitostí, nepříjemné překvapení: Ráno mnozí našli svoje vchodové dveře i zárubně v okolí zámku 
poškozené pokusem o násilné vniknutí do domu, v jednom případě byly odcizeny cenné věci a doklady. 
Přivolaná policejní hlídka potvrdila, že těchto případů na celém Tišnovsku přibývá. Proto doporučuje všem 
občanům zvýšenou opatrnost a tato opatření: na noc rozhodně zamykat na doraz a klíč zevnitř ponechat 
pootočený v zámku; odradit pachatele dokáže i dobrý hlídací pes. Pro úplnost: Trh nabízí řadu 
bezpečnostních zámků a dveří a existují i zabezpečovací systémy nepřetržitě monitorované a napojené na 
soukromé hlídací agentury, vše samozřejmě s komfortem úměrným ceně. 


