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Slovo starosty 
 

 

Vážení spoluobčané, 
 

jako vždy před největšími svátky v roce a v době, kdy 

nám starý rok pomalu končí, přicházíme s vánočním 

zpravodajem. Vánoční zpravodaj je tradičně místem 

k ohlédnutí za tím, co se v právě končícím roce v naší 

obci událo. 

Jak jsem Vás informoval v loňském vánočním 

zpravodaji, prostavěnost na akci „Kanalizace a ČOV“ 

činila ke konci loňského roku 99,34 % z celkových 

nákladů.  

V letošním roce ke konci dubna byla stavba dokončena a 

předána do zkušebního provozu provozovateli 

Vodárenské a.s. Tišnov. Následovaly celoplošné úpravy 

všech místních komunikací financovány plně 

z prostředků obce. Vím, že jsme s mnohými z Vás řešili 

zda v rámci těchto prací ještě při jednom neudělat třeba 

nový chodník a podobně, ale ujišťuji Vás, že více jsme 

z momentálních finančních zdrojům obce skutečně 

udělat nemohli. Celková cena díla včetně komunikací 

činí 70 478 951,- Kč vč. DPH. 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Podotýkám, že ne všem se povedlo dokončit tak zásadní 

stavbu s výsledkem, že v celé obci jsou nové 

komunikace tak jako u nás. Nebylo to jednoduché a  

nejvíce komplikací spojených s výstavbou padlo na Vás. 

Děkuji za vstřícnost a pochopení, snad výsledek celého 

snažení stál za veškeré obtíže.  

Od předání stavby započalo také připojování 

jednotlivých nemovitostí na novou kanalizaci a 

v současné době máme připojeno 75% nemovitostí a 

dalších 8 % je neobydlených, na prodej nebo ve 

výstavbě. Abychom splnili parametry požadované 

fondem ŽP a umožnili ještě připojení dalších 

nemovitostí, požádali jsme o prodloužení zkušebního 

provozu do konce února příštího roku, ale už v současné 

době naměřené hodnoty všech ukazatelů na ČOV 

ukazují na to, že v únoru předepsané parametry 

s nejvyšší pravděpodobností splníme.  

Od dubna jsme také absolvovali hloubkový audit celé 

stavby Auditním orgánem Ministerstva financí trvající 

tři měsíce. Audit kontroloval, zda nebyly finanční 

prostředky čerpány v rozporu se zákonem, zda byla 

řádně vypsána a vyhodnocena veškerá výběrová řízení 

na projektanta, dozor stavby, finanční dozor i dodavatele 

stavby, zda máme řádně zdokumentovány a odůvodněny 

vícepráce a vícenáklady. S potěšením musím 

konstatovat, že dle závěrečného protokolu nebylo 

shledáno závad a pochybení. 

Už dlouhou dobu zastupitelstvo obce tížila situace naší 

ZŠ s družinou a v letošním roce situace vygradovala 

naplněním kapacity žáků naší ZŠ. Proto byly 

zrealizovány stavební úpravy nevyužitých prostor MŠ, 

do kterých byla přestěhována obecní knihovna a 

uvolněné prostory knihovny byly upraveny na školní 

družinu. Děkuji proto členům stolního tenisu za pomoc 
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při stěhování knihovny do nových prostor, které 

proběhlo v prázdninách. 
 

 
 

Už delší dobu na našem farním kostele Nejsvětější 

Trojice z důvodu havarijního stavu nezvonily zvony.  

Dohodli jsme se s panem farářem, že obec převezme 

garanci a zajistí formou dotace od p. hejtmana 

Jihomoravského kraje ve výši 200 000,- Kč a 

dofinancováním veřejnou sbírkou financování 

rekonstrukce a opravy zvonů a pan farář zajistí 

dodavatelskou firmu a technické záležitosti spojené 

s opravou zvonů. Dotaci se podařilo zajistit a ve veřejné 

sbírce bylo vybráno 126 570,- Kč, což plně krylo opravu 

zvonů. Všem občanům a firmám, kteří přispěli ve 

veřejné sbírce, upřímně děkuji. Návrat tradiční 

atmosféry Lažánek s nádherným zvukem zvonů je nám 

všem dostatečnou odměnou. 
 

 
 

V dubnu proběhla likvidace černých skládek v okolí 

obce. Zastupitelé, hasiči, myslivci, členové TJ a mnoho 

dalších pomohlo s likvidací odpadů, které někteří naši 

spoluobčané na frézách vyváží do příkopů a zmol v 

okolí obce. Po pravdě, nedokáži pochopit, že někdo 

odpady ze svého domu vysype do nádherného okolí naší 

obce. Všem, kteří pomohli s likvidací černých skládek, 

děkuji. Nárůst množství odpadů, které v našich 

domácnostech produkujeme, vedl v posledních dvou 

letech k výraznému zvýšení nákladů spojených se 

svozem a likvidací. ZO proto rozhodlo o navýšení 

poplatku za komunální odpad o 50,- Kč na osobu. V 

příštím roce chceme  započít také se svozem bioodpadů. 

Máme zajištěné speciální 240l popelnice na bioodpad, 

které nám zdarma poskytnou TS Velká Bíteš a budou 

zajišťovat i svoz. Ten bude probíhat každý týden od 

dubna do září a náklady spojené s vývozem bude 

prozatím hradit obec. V prvním čtvrtletí příštího roku 

budete seznámeni s podrobnostmi. 

Mimo velkých akcí se se nám podařilo od Úřadu pro 

zastupování ve věcech majetkových získat objekt 

márnice na hřbitově, prostřednictvím Svazku vodovodů 

a kanalizací zajistit pozemky pro posílení našeho 

vodního zdroje, dokončujeme zastavovací studii 

k ZEASu, aby ji bylo možné začít projednávat s majiteli 

pozemků, pokračují práce na novém územním plánu atd. 

Vzhledem ke změně situace probíhají v současné době 

drobné technické úpravy tělocvičny, aby se zde 

začátkem příštího roku mohly konat plesy a ostatková 

zábava. Doufám, že změna místa konání plesů neovlivní 

Vaši účast a naše sportovce, myslivce i hasiče účastí 

podpoříte. Tato situace vede také k tomu, že jsme zadali 

studii rozšíření a úprav tělocvičny pro vyšší nároky 

sportovců a vytvoření zázemí pro pořádání plesů a 

zábav. 

V minulých vánočních zpravodajích jsem se také po 

dlouhé době odhodlal k upozornění na skutečnosti, které 

nám všem znepříjemňují život v naší obci. Když jsem si 

pročítal tyto řádky v loňském zpravodaji, zkonstatoval 

jsem, že se nic nemění, psi neustále znečišťují naši obec, 

neustále parkujeme na chodnících, ukládáme odpady 

okolo kontejnerů atd. 

   

Závěrem chci ještě jednou poděkovat občanům naší obce 

za vstřícnost, toleranci při dokončení kanalizace a ČOV 

a komunikací. Členům tělovýchovné jednoty, 

fotbalistům, mysliveckému sdružení, sboru 

dobrovolných hasičů, svazu důchodců, hodové chase, 

panu řediteli a učitelům základní školy a mateřské školy 

a všem těm, kteří organizují bohatý kulturní život v naší 

obci. Všem také děkuji za obětavou pomoc, kterou 

ochotně poskytnou, pokud ji obec potřebuje. 

Průřez kulturními akcemi v naší obci následuje 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 2016 

 

Ing. Lubomír Katolický 

  starosta obce 
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Ze života naší  obce v roce 2015  
 

● 5. – 9. ledna: v naší obci proběhla TŘÍKRÁLOVÁ 

SBÍRKA formou příspěvku do kasiček umístěných na 

obecním úřadě, poště, v kostele a prodejně. Celkem se 

do kasiček vybralo 8 555,- Kč. Děkujeme všem, kteří do 

této sbírky přispěli. Celá částka byla odeslána na 

Oblastní charitu Tišnov. 
 

● leden – únor: se v naší obci konaly tradiční tři 

PLESY: na hotelu Vyhlídka myslivecký a sportovní 

ples, v restauraci U Oratorů hasičský ples. K poslechu a 

tanci na akcích vyhrávala místní hudební skupina J.Band 

– manželé Jebáčkovi, dechová kapela J. Helána a 

skupina MODUL. V předtančeních vystupovaly 

lažanské mažoretky. Na plesích nechyběly bohaté 

tomboly. 
 

 
 

● 14. února: pořádal oddíl SPV Lažánky OSTATKY. 

Nechyběl veselý a barevný průvod masek vesnicí, letos 

obohacený starými tradičními masopustními maskami s 

písničkovým vystoupením za doprovodu vozembouchů a 

štěrchadel žáků naší ZŠ. Na večerní ostatkové zábavě 

vystoupila již podesáté místní ostatková skupina a před 

půlnocí se konalo pochovávání basy. 
 

 
 

● 12. března: pořádal místní svaz seniorů tradiční jarní 

POSEZENÍ K MDŽ na hotelu Vyhlídka. V programu 

vystoupily nejmenší a prostřední mažoretky a k poslechu 

i tanci hrála hudba pana Kozelky. 
 

 
 

● 27. - 28. března: pořádala ZŚ pro své žáky NOC 

S ANDERSENEM na téma Jan Drda (100 let od jeho 

narození). Akce se zúčastnilo 25 žáků 2.– 4.ročníku. 
 

 
 

● 26. dubna: pořádal oddíl SPV Lažánky sportovní 

AKADEMII. Této tradiční tělovýchovné akce se 

zúčastnilo 10 složek z Lažánek a hosté z Tišnova. Na 

cvičence se přišlo podívat opravdu veliké publikum 

nejen z Lažánek, ale i z okolních obcí.  
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● 30. dubna: pořádalo Myslivecké sdružení Lažánky u 

chaty na Horce PÁLENÍ ČARODĚJNICE s velikou 

účastí místních občanů.  
 

 

● 10. května: se konalo na Den matek slavnostní 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ do života naší obce. Vítány byly 

děti narozené v roce 2014: Krupičková Rozárie, 

Karásková Melánie, Horký Lukáš, Sovová Nikola, 

Doležalová Ema, Vodný Lukáš, Kondrová Lucie, 

Navrátilová Adéla, Fikar Lukáš, Krátká Nella, Šalbaba 

Jindřich. V kratičkém programu vystoupili žáci ZŠ pod 

vedením paní učitelky Ševčíkové. Hudební doprovod 

zajistili manželé Jebáčkovi. Všem děkujeme. 

 

 

 
 

● 17. května: pořádal místní svaz seniorů VYCHÁZKU 

z Braníškova k Zelenému mostu se závěrečným 

posezením na kabinách na fotbalovém hřišti 

v Chrástkách s malým občerstvením. 
 

 

● 30.-31. května: na slavnost Nejsvětější Trojice 

pořádala místní krojovaná chasa s Obcí Lažánky 

KROJOVANÉ HODY, kterých se zúčastnilo 106 

krojovaných od těch nejmenších až po nejstarší. K tanci 

a poslechu vyhrávala dechová hudba Šardičanka, 

krojované děti tancovaly Hanáckou besedu, mládež 

zatančila Českou a Moravskou besedu a "ženáči" 

krojovanou polonézu. 

 
 

● 11. června: pořádal místní svaz seniorů ZÁJEZD do 

Olomouce a Loštic. 
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● 16. června: pořádala ZŠ Lažánky pro žáky 1. a 4. 

třídy BESEDU S POLICIÍ.  
 

 
 

● 25-27. června: Základní škola Lažánky se zapojila ve 

šk. roce 2014/2015 do projektu s názvem TADY JSME 

DOMA - Regionální folklór do škol. 

Smyslem projektu bylo přiblížit dětem život předků, jak 

je obsažen v tradiční lidové kultuře obce a okolí. 

Cílem bylo prohloubit vztah dětí ke svému bydlišti a 

vážit si dobrých mezilidských vztahů. 

Program projektu se prolínal celou školní výukou a 

promítal se i do mimoškolních aktivit. 

Žáci se účastnili tradičních akcí v obci (Sv. Martin, 

vánoční besídka, masopust, vynášení Morany, hody,…). 

Završením celoroční práce bylo vystoupení žáků 2. - 4. 

ročníku na Mezinárodním folklórním festivalu ve 

Strážnici. Lažanští žáci s učiteli vystoupili 

v komponovaném programu s názvem Písnička k 

domovu. Předvedli masopustní pochůzku a vystoupení 

vápeníků. Akce byla velice vydařená, dětem se vše 

povedlo na výbornou. Věnovaly tomuto vystoupení 

nemálo úsilí a času. Poděkování patří také rodičům, kteří 

dětem připravili krásné masky. 

Ve Strážnici byly pro žáky připraveny také nejrůznější 

zábavné programy, kterých si naše děti užily po celé tři 

dny pobytu. 

 

 
 

● 28. června: pořádal místní hasičský sbor na 

fotbalovém hřišti v Chrástkách DĚTSKÉ HASIČSKÉ 

ODPOLEDNE. Na děti čekaly disciplíny s hasičskou 

tématikou, odměny a malé občerstvení.  
 

 
 

● 30. června: byla ukončena veřejná sbírka na 

OPRAVU ZVONŮ, která probíhala od května formou 

dobrovolného příspěvku do pokladniček nebo na účet. 

Vybralo se 126 570,- Kč. Všem děkujeme. 
 

● 23. srpna: pořádal místní svaz seniorů u myslivecké 

chaty na Horce ROZLOUČENÍ S LÉTEM. Soutěžilo 

se v hodu válečkem na panáka. Na seniory zde čekalo 

příjemné posezení s občerstvením. 
 

 
 

● 30. srpna: pořádal oddíl SPV Lažánky DĚTSKÉ 

ODPOLEDNE - ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
na fotbalovém hřišti v Chrástkách. Na děti zde čekaly 

hry, soutěže a v závěru výherní směnárna.  
 

● 1. září: NOVÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA: V posledních 

letech se zvyšuje počet žáků v základní škole 

v Lažánkách. V letošním školním roce 2015/2016 školu 

navštěvuje 49 dětí 1. – 4.ročníku. Proto vznikla naléhavá 

potřeba zvýšit kapacitu a zvětšit prostor školní družiny.  

Obecní zastupitelstvo proto na jaře 2015 schválilo 

zřízení družiny v místnosti obecní knihovny, která byla 

v objektu školy. Tomuto rozhodnutí předcházelo 

vybudování nové knihovny v zadním traktu mateřské 

školy, která je v provozu od 9. září. Přes letní prázdniny 

byly vyřízeny všechny potřebné dokumenty a 

v posledním srpnovém týdnu následoval rychlý sled 

nejnutnějších zednických, elektrikářských, stolařských, 
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malířských a úklidových prací. Byla vybudována nejen 

krásná, čistá a útulná herna pro žáky 1. a 2. ročníku, ale i 

praktická šatna. Také byly pořízeny nové hračky, 

stavebnice, hry a didaktické pomůcky tak, aby zájmové 

aktivity dětí byly ještě bohatší. Žáci 3. a 4. ročníku mají 

svoji družinu ve školní třídě v přízemí.   

V současné době má tedy naše škola dvě oddělení ŠD. 

Dvě vychovatelky v něm vedou celkem 46 dětí. Povedlo 

se vybudovat velké dílo, které bude k užitku i budoucím 

žákům Základní školy v Lažánkách. 
 

 
 

● 6. září: pořádala Obec s Mysliveckou společností 

Lažánky u myslivecké chaty na Horce POSEZENÍ 

S CIMBÁLEM.  K příjemnému posezení vyhrávala 

cimbálová muzika Kyničan z Moravských Knínic. 
 

 
 

● 9. září: byl zahájen provoz "nové" obecní knihovny 

v zadním traktu budovy MŠ. 
 

 
 

● 25. září: pořádal místní sbor dobrovolných hasičů 

ZÁJEZD na Vysočinu. Navštívili hasičské muzeum 

CHH Přibyslav, v Hlinsku skanzen "Betlém", pivovar 

Rychtář s ochutnávkou piva. Na zpáteční cestě navštívili 

skanzen "Veselý kopec" u Hlinska a  povečeřeli v 

restauraci U Raušů ve Velké Bíteši. 
 

 
 

● 30. září: pořádal místní svaz seniorů ZÁJEZD do 

Tábora a Pelhřimova 
 

 
 

● 4. října: pořádal oddíl SPV a Myslivecká společnost 

Lažánky první ročník BRAMBORIÁDY spojený s 

pouštěním draků, pečením brambor v ohništi a 

ochutnávkou skvělých bramboráků. Akce měla velký 

úspěch jak u těch nejmenších, tak i rodičů a ostatních 

občanů, kteří akci spojili s vycházkou a příjemným 

posezením.  
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● 13. října: se žáci ZŠ zúčastnili PODZIMNÍHO 

SBĚRU JABLEK v sadu ZEAS. Akce se stala jednou z 

pravidelných podzimních aktivit  naší školy a žáci se na 

ni velice těší. Odměnou jsou jablka na školní svačinu, 

které jim ZEAS sponzorsky daruje. 
 

 
 

● 13. listopadu: pořádala ZŠ Lažánky tradiční 

MARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD, který se 

letos zahajoval na návsi u kašny. V programu nechybělo 

pásmo písniček a říkání o tradici sv. Martina. Poté se 

průvod vydal s lampiony vesnicí až na dětské hřiště, kde 

čekalo na děti malé občerstvení. 
 

 
 

● 29. listopadu: pořádala Obec Lažánky o první 

adventní neděli ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO 

STROMU. V kratičkém programu vystoupili žáci naší 

školy, zazněly zde koledy a nechybělo malé občerstvení. 
 

 

●  V měsíci listopadu: byly v restauraci Orator 

v podvečerních hodinách pořádány LISTOPADOVÉ 

NEDĚLNÍ HUDEBNÍ KONCERTY: 1.koncert 

slovenské folkové písničkářky Jany Máčovské, 2.koncert 

skupiny K.R. Banda – blues, 3.koncert rodinné kapely z 

Moravského Krumlova Švédova trojka, 4.koncert 

jazzového tria Gabriely Kolčavové, Radka Bagára a 

Radima Hanouska a 5.koncert Hudební duo Martin a 

Štěpánka - Latinskoamerická a klasická hudba. 
 

●  6. prosince: pořádal oddíl SPV a Myslivecká 

společnost Lažánky PUTOVÁNÍ ZA ČERTY A 

MIKULÁŠEM u myslivecké chaty na Horce. Přes 

nepříznivé počasí do pekla usedlo několik čertů a do 

nového nebeského přístřešku přiletěli i andělé. Děti se 

dočkaly i příchodu Mikuláše s nadílkou, který naděloval 

bez rozdílů všem - hodným i zlobivým. Nechybělo teplé 

občerstvení, které zahřálo každého.  
 

 
 

● 10. prosince: pořádal místní svaz seniorů VÁNOČNÍ 

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ ke konci roku a to 

v restauraci Orator. Nechyběla hudba k poslechu a tanci 

a ani tombola. 
 

 
 

● 18. prosince: se konala v místní tělocvičně 

VÁNOČNÍ BESÍDKA. Pásmo písní, básní a 

dramatizací s názvem Vánoční škola předvedlo 49 žáků 

naší základní školy. 
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Ze života mateřské školky v roce 2015  
 

Rok 2015 přinesl do MŠ pro Vás viditelnou a pro nás 

velice přínosnou změnu. Školní zahrada se na jaře 

zaplnila novými herními prvky. Každý den mohou děti 

vyplouvat s pirátskou lodí nebo kuchtit své 

sedmikráskové „dobroty“ v domečku se stolkem a 

lavicemi. V budově jsme uvolnili místnost s venkovními 

hračkami pro obecní knihovnu, a proto nám v zadní části 

zahrady ještě přibyl zelený domek, kam se všechny 

lopatky, auta, kočárky, kyblíčky, atd. pohodlně vešly. 

V příštím roce máme v plánu v obnově zahrady 

pokračovat.  
 

 
 

Tento rok jsme vyzkoušeli mnoho nových věcí. Dvakrát 

jsme s lektorkou pronikali do tajů muzikoterapie 

s netradičními hudebními nástroji. Oproti tomu koncert 

v ZUŠ ve Veverské Bítýšce nás seznámil s nástroji 

běžnými. A jak se na ně pořádně od podlahy hraje, jsme 

si užili na koncertě Pavla Nováka v Kině Svratka 

v Tišnově. Stále i teď dva měsíce po této akci si děti 

chytlavé refrény pobrukují. Ve znamení písniček, 

tanečků a rozpohybovaných básní se nesli i dvě setkání 

s rodiči a přáteli v naší vyzdobené třídě.  Svátek 

maminek jsme oslavili pásmem Pět minut v Africe a 

nedávno zvonečky v rukou každého z dětí připomněli, že 

Vánoce jsou za dveřmi.  
 

 
 

Jsme rádi, že rodiče přichází s nápady na výtvarné dílny, 

které pořádáme také dvakrát v roce. Naší jarní výzvy, 

namalovat spolu s dětmi obraz na plátno, se zhostili 

velmi dobře. A díky jejich velkému nasazení jsme se 

mohli opět velice úspěšně zúčastnit Výstavy ovoce a 

zeleniny ve Veverské Bítýšce. Pomalované květináče se 

zvláštními rostlinami z ovoce a zeleniny se staly 

ozdobou této akce. 

Plný zážitků byl koncem května i poněkud netradiční 

školní výlet.  Autobus nás dovezl do Soběšic, kde je 

zbudovaná Lesní naučná stezka. Prozkoumávali jsme 

přírodu z jiného úhlu pohledu a na vlastní kůži si 

vyzkoušeli maskování zvířat v lese, stopování, 

pumpování opravdovou pumpou a pouštění lodiček 

v dřevěných korytech.  

Spoustu zajímavých informací o lese nám přinesli na 

Horku myslivci z Lažánek, kteří nám každý rok ochotně 

a poutavě vypráví o zvířatech a stromech v lesích kolem 

naší vesnice. Tato akce se očekává s velkým nadšením, 

můžou za to i špekáčky a hledání pokladu. V letošním 

roce se nám poklad zatoulal až do pískoviště na školní 

zahradě. 

Rozloučení s budoucími prvňáčky roztančilo Divadlo 

Koráb z Tišnova. O dojemném loučení nemůže být řeč, 

taneční rej vtáhl děti i rodiče do rytmů všech druhů. 

Prožili jsme pestrý rok a mnohé nás v tom příštím čeká.  

 

 
 

 
 

 

Přejeme i Vám krásné Vánoční svátky a do Nového roku 

2016 zdraví a pohodu. 
             

 Kolektiv pracovnic z MŠ Lažánky 
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Kulturní akce na zimní 

období 2015/2016 
 

● 26. 12. 2015 Vánoční setkání – svařák a zpívání 

s Jiřím Helánem: 

v 16:00 hod. na dětském hřišti  
 

●26. 12. 2015 Vánoční turnaj stolního tenisu  

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

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

turnaj se koná v místní v tělocvičně.  
 

● 9. 1. 2016 Sportovní ples: 

ve 20:00 hod. v tělocvičně   (hraje dechová kapela 

Jiří Helán) 
 

● 15. 1. 2016 Myslivecký ples: 

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

● 30.1. 2016 Hasičský ples:  

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

● 6. 2. 2016 Ostatky a ostatková zábava: 

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

 
 

 

Ordinace o vánočních svátcích 2015: 
 

● MUDr. Gottvald – zubní ordinace ve Vev. 

Bítýšce, změny v ordinační době: 

Od 22. 12. do 31. 12.  - dovolená  
 

● MUDr. Štětková ve Vev. Bítýšce, ordinační dny:  
POUZE PRO AKUTNÍ PŘÍPADY: 

Od středy 23. 12. do 30. 12. od 8.00 - 11.00 hod.  

Ve čtvrtek 31. 12.  - dovolená  
 

● MUDr. Vildomcová ve Vev. Bítýšce, změny 

v ordinační době: 

V úterý 29. 12. od 7,00 – 12,00 hod, odpolední 

ordinace odpadá 

Ve čtvrtek 31. 12.  - dovolená 
 

● MUDr. Hošnová ve Vev. Bítýšce, ordinační dny: 

Ve středy 23. 12. a 30. 12. od 7,30 – 12,00 hod.  

Ve čtvrtek 31. 12.  - dovolená 

V ostatní dny se ordinuje beze změny. 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2016 
 

 3. 1. 2016 od 13,00 hod. po obci budou 

s pokladničkami chodit skauti Charity Tišnov.  

 

 

 

 

Ostatní informace občanům 
 

● Úřední hodiny na OÚ Lažánky 2015:  

ve středu 23. 12. zavřeno-dovolená 

ve středu 30. 12. 8 – 12,00 hod.,  

                            odpoledne zavřeno-dovolená 

 

● Svoz směsného komunálního odpadu v roce 

2016 bude probíhat dle svozového plánu. tj. pevný 

domovní odpad v každý lichý čtvrtek.  

Plánovaný svoz ve čtvrtek 31. 12. 2015 

proběhne beze změny. 

 

 

Bohoslužby o vánočních svátcích 

2015 
 

24. 12. ve 20,00 hod. (Štědrý den) 

25. 12. v 7,50 hod. (Boží hod vánoční) 

26. 12. v 7,50 hod. (sv. Štěpán) 
 

 

 

 

Stručná  statistika za rok 2015: 
 

● přihlášeno 8 občanů        ● odhlášeno 6 občanů 

● narozeno  6 dětí            ● zemřelo 8 občanů  

● celkový počet občanů:  716 obyvatel 
    (Lažánky + Holasice) 

 

 
Obecní knihovna Lažánky 

 

Slzy Vánoc něžně kanou 

na skla okenní, 

střípky přání tančí nocí 

do zapomnění. 

Zvony zvoní, hvězdy planou, 

hoří obloha, 

tlukot křídel má chuť slanou 

přímo od Boha. 

Něha svící křísí duše 

spících poutníků, 

naděje je občerstvení 

nevinných i hříšníků. 

Ať všechna vaše přání tančí na křídlech 

splněných snů...  
                             

Obecní knihovna 
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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 
Ať zahřeje vás maličko, 

od nás krátké přáníčko. 

Místo předvánočního shonu užívejte přírodu, 

o svátcích zas klid a pohodu 

a kdo účastní se Štěpánského turnaje, 

ať si s námi pěkně zahraje. 

Také ostatním oddíl přeje, 

všem občanům v Lažánkách ať dobře je, 

ať máte radostné Vánoce 

a také zdraví i štěstí v novém roce. 
 

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 2016 hodně zdraví a úspěchů 
 

přeje oddíl SPV Lažánky 

 
 

 

Svaz důchodců v Lažánkách 
Radostné Vánoce a do nového roku  

přejeme všem členům i ostatním seniorům a 

spoluobčanům hodně zdraví a spokojenosti. 
 

Svazu důchodců v Lažánkách 

 

 
 

 

 

Oddíl kopané Lažánky 
 

Oddíl kopané děkuje všem svým fanouškům a 

sponzorům za podporu v roce 2015. 

Všem sportovcům a našim občanům pěkné prožití 

vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a 

pohody 
 

                     přeje oddíl kopané Lažánky 

 

 
 

Myslivecké sdružení Lažánky 
Myslivecká společnost děkuje všem občanům za 

podporu akcí, které pořádá  

spolu s tělovýchovou a Obcí Lažánky.  

Všem našim občanům klidné vánoční svátky 

pohodu a zdraví v roce 2016 
 

přeje Myslivecké sdružení Lažánky 

 
 
 

Krojovaná chasa Lažánky 
 

Smažený kapr, vánoční cukroví, 

dárek, co každý s radostí rozbalí. 

Hořící prskavky, svítící stromeček 

a krásné koledy u malých jesliček. 

Zvonící zvony a půlnoční v kostele 

prožijte Vánoce šťastné a veselé!                   

                                                           

Krojovaná chasa Lažánky 

 
 

 

Sbor dobrovolných  hasičů Lažánky: 
Už to tady máme zas 

ten krásný vánoční čas. 

Stromečky ty rozsvítí se všude 

a pod nimi plno dárků bude. 

Při rozsvěcování je cítit napětí, 

nejkrásnější však jsou zářící oči u dětí. 

Po Vánocích rok Nový přivítáme, 

mnohé předsevzetí my si dáme. 

K tomu hasiči vám přáti chtějí 

veselé Vánoce a šťastný nový rok  

vám všem dneska přejí. 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Lažánkách 


