Prosinec 2016

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jako voda uplynul další rok a opět máme před
sebou vánoční svátky a konec dalšího roku, roku
2016. Tradičně je vánoční zpravodaj v naší obci
místem k ohlédnutí za tím, co se v právě končícím
roce událo a ani letos tomu nebude jinak.
Jako červená nit se několik let zpět táhne historií
naší obce výstavba kanalizace a ČOV.

V loňském roce byla stavba dokončena a uvedena
do zkušebního provozu. V roce letošním bylo
dokončeno připojení většiny nemovitostí na
kanalizaci a výsledky zkušebního provozu - veškeré
parametry požadované EU i SFŽP byly splněny a
překročeny - umožnily zažádat o kolaudaci celého
díla a uvedení do trvalého provozu. Současně bylo
celé dílo vloženo k provozování do Svazku
vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Po kolaudaci

byla zpracována závěrečná monitorovací zpráva pro
SFŽP ČR a ten po komplexní kontrole všech
dokumentů uzavřel celou stavbu „Protokolem
závěrečného vyhodnocení akce o definitivním
přiznání podpory ze SFŽP ČR“. Administrativní
ukončení celé stavby bylo časově náročné a ne zcela
jednoduché. Ale vše se povedlo. V současné době
zpracováváme ještě doklady pro vložení celého díla
do katastru nemovitostí a dokončujeme narovnání
některých majetkových vztahů.
V tomto roce jsme mimo dotaci z finančních
prostředků vybudovali ještě další dvě čerpací
stanice pro připojení dalších nemovitostí. Souběžně
jsme provedli úpravy řady vpustí povrchové vody
z komunikací – částečně jako plánované úpravy,
částečně jako reklamace.

Z odfrézovaného recyklátu zbylého z výstavby
kanalizace byla opravena cesta z obce na Horku.
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Recyklát byl využit i pro vybudování pěšiny od
ČOV přes potok Hranečník k obnovení přístupu na
Horku i z této strany.

Vystárnutí asfaltu – nový asfalt je mastný umožnilo na jaře obnovit horizontální dopravní
značení na státní komunikaci v celé obci, které
vzalo za své při výstavbě kanalizace. Značení je
provedeno v plastu a mělo by mít výrazně vyšší
životnost, než původní provedené pouze barvou.
V loňském roce jsme provedli drobné technické
úpravy tělocvičny pro konání tradičních plesů,
ostatkové zábavy, krojovaných mladých hodů a
babských hodů. V letošním roce všechny tyto akce
v tělocvičně proběhly a myslím si, že se vydařily.
Pořádání těchto akcí v tělocvičně klade ale
podstatně vyšší nároky na pořadatele a současně
vyžaduje synchronizaci s TJ, zejména oddílem
stolního tenisu. Za vzájemnou vstřícnost, obětavost
pořadatelů i ústupky sportovců patří obrovský dík.

Přes prázdniny proběhla velká oprava
tělocvičny – po dlouhé době byla kompletně
vymalována, byly obnoveny nátěry zárubní,
proběhla výměna všech interiérových dveří,
osazeny nové vypínače a zásuvky, žárovky
nahrazeny úspornými LED zdroji světla a proběhla
generální oprava parketové podlahy. Parkety byly

celoplošně přilepeny, přebroušeny a opatřeny
novým nátěrem. A tak jako vždy, když se opravuje
staré, byly všechny tyto opravy časově náročnější,
než jsme původně plánovali a předpokládali.
Souběžně proběhly drobné opravy areálu obecního
úřadu – nádvoří před tělocvičnou. Byly opraveny
vnější omítky, opraveny zavlhávající zdi, obnoven
nátěr fasádní barvou a opravena střecha.
Pokračovali jsme v úpravách prostor nové
obecní knihovny v MŠ. Bylo vybudováno sociální
zázemí a byl pořízen nový počítač, který by měl
zjednodušit paní knihovnici evidenci a umožní
elektronické připojení naší knihovny do sítě
knihoven. Náklady byly částečně kryty z dotace
Jihomoravského kraje, kterou se nám podařilo
získat.
Podařilo se nám také získat dotaci od
Jihomoravského kraje na vybavení hasičského
zásahového vozidla vozidlovou vysílačkou a
zásahového družstva čtyřmi ručními radiostanicemi.
Jedná se o profesionální stanice, které umožňují
spojení s ostatními sbory včetně profesionálů.
Možnost přímé komunikace při zásahu naši hasiči
do této doby neměli, velice scházela a komplikovala
koordinaci s ostatními.
V pololetí roku 2016 pozemkový úřad dokončil a
vložil do katastru komplexní pozemkové úpravy
extravilánu naší obce. Na digitalizaci našeho
katastrálního území jsme čekali dlouho a mělo by
všem občanům zjednodušit vyhledávání svých
pozemků a nemovitostí i jejich případnou kontrolu.
Paradoxně nám ale komplexní pozemkové úpravy
spolu s novým zákonem o ochraně zemědělského
půdního fondu zkomplikovaly dokončení nového
územního plánu obce. Po řadě jednání byly
námitky ze strany odboru životního prostředí
vyplývající
z nového
zákona
o
ochraně
zemědělského půdního fondu vyřešeny a v současné
době probíhají úpravy ÚP podle nové katastrální
mapy. Původně měl být náš územní plán veřejně
projednáván v pololetí tohoto roku a schvalován
zastupitelstvem obce do konce tohoto roku. Těmito
novými skutečnostmi a komplikacemi se jeho
schvalování posunulo na příští rok. Tato skutečnost
také přibrzdila a přesunula na příští rok
projednávání studie zastavitelnosti území k ZEASu,
kde studii máme zpracovanou od jara tohoto roku.
No, a pokud jsem u studií, zadali jsme
Mendelově univerzitě, Ústavu zahradní a
krajinářské architektury v Lednici urbanistickou
studii řešení návsi naší obce – kostela Nejsvětější
Trojice, okolí základní školy, okolí restaurace
Orator a okolí požární nádrže. Dospěli jsme
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k názoru, že naše generace v obci prožila celý život,
je na současný stav zvyklá, sžila se s ním a proto je
třeba neotřelý a kreativní pohled mladých lidí
nezatížených současným stavem. Byly nám již
představeny rozpracované studie a i ty překvapily
spoustou nápadům a předčily naše veškerá
očekávání. Na jaře nám budou předány studie
hotové, zcela jistě budou představeny Vám všem a
zastupitelstvo obce s nimi začne pracovat, abychom
byli schopni předložit občanům návrh konečného
řešení centra naší obce.
Vzhledem k věku budovy naší základní školy,
zadali jsme také studii modernizace budovy,
v současném stavu už ne zcela vyhovuje běžnému
standartu a stav sociálního zařízení je vzhledem ke
stáří instalací již havarijní. Připravovaná studie a
následně projekt zohlední dnešní požadavky na
učebny, sociální zázemí, zvýší bezpečnost vstupu
do školy a hlavně bude připraven tak, aby bylo
možné úpravy školy realizovat po etapách. Celý
projekt je ale evidován v projektu MAP- vzdělávání
pro případné získání dotace.
V loňském roce avizovaný záměr svozu
bioodpadu byl realizován, zdarma bylo vydáno cca.
110 popelnic na bioodpad a svoz od dubna do konce
listopadu bez problémů probíhal ke spokojenosti
občanů, kteří se do projektu zapojili.
Opět byl navýšen počet kontejnerů na tříděný
odpad, a pokud tento počet nadále nebude
postačovat, musíme se zamyslet nad jiným řešením.
V letošním roce jsme také zrealizovali nákup
nové techniky pro zjednodušení údržby obce.
Pracovní čtyřkolku s přídavnými zařízeními –
radlicí, posypovačem, zametacím kartáčem a
postřikovačem. Tato komunální technika je u nás
natolik nová, že jsme si museli vlastními silami a
invencí upravit jednotlivé komponenty tak, aby je
bylo možné jednoduše navěsit na čtyřkolku, aby
správně fungovaly. Další drobné úpravy a doladění
provádíme ješte za provozu. A navíc přes veškerou
péči začíná zlobit i naše původní technika, která
nám deset let sloužila a čeká ji také postupná
obměna.
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. Projekt je připraven a bude zrealizován
společně s ostatními obcemi v DSO Bílý potok do
konce pololetí příštího roku, kdy musí být dotace
Jihomoravskému kraji vyúčtována. Vzhledem
k tomu, že Šmelcovna a Hálův mlýn jsou častými
cíly i našich občanů a komunikace je jedinou

přístupovou cestou do Přírodního parku Bílý potok,
uděláme vše pro úspěšnou společnou realizaci
tohoto projektu.
Co se v letošním roce nepovedlo, je rekonstrukce
veřejného osvětlení na úsporná LED svítidla včetně
doplnění svítidel na prozatím neosvětlená místa
v obci. Projekt včetně veškerých podkladů pro
vypsání výběrového řízení byl připraven
s plánovaným ukončením do konce prázdnin.
Předpokládal převedení dodavatele elektrické
energie na menšího a pro nás rizikového dodavatele
energií a splácení realizace z úspor elektrické
energie. Po neblahých zkušenostech okolních obcí
s takovými dodavateli energií bylo od projektu
ustoupeno a chtěli bychom jej zrealizovat příští rok
s menšími riziky.
Nahlédl jsem do minulých zpravodajů a
zkonstatoval, že na mé výzvy nikdo zásadněji
nereaguje a nic se nemění. Psi neustále znečišťují
naši obec, neustále parkujeme na chodnících,
ukládáme odpady okolo kontejnerů a musíme jejich
okolí téměř každý den uklízet atd. atd. Snad jen
povzdech, skutečně máme tak málo ohledů
k našemu okolí a obci?
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 2017
Ing. Lubomír Katolický
starosta obce
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Ze života naší obce v roce 2016
3.ledna se konala v naší obci Tříkrálová sbírka,
kterou zajišťovali skauti z Oblastní charity Tišnov.
Celá vybraná částka 15 904,-Kč byla odevzdána
Oblastní charitě Tišnov. Všem občanům děkujeme.

17.března pořádal pro své členy místní svaz seniorů
Posezení k MDŽ v restauraci Orator. K tanci a
poslechu hrál p. Nečas z Lipůvky.

9.ledna, 15.ledna a 30. ledna se v naší obci konaly
3 tradiční plesy: sportovní, myslivecký a hasičský
ples. K tanci a poslechu na nich vyhrávala dechová
kapela Jiřího Helána a J.BAND-manželé Jebáčkovi.

27.března pořádal oddíl SPV a Myslivecká
společnost Lažánky u myslivecké chaty na Horce
Putování za velikonočním zajíčkem. Nechyběly
první jarní soutěže kolem kopce Horky, nadílka od
velikonočního zajíčka a pletení pomlázky.

6.února pořádal oddíl SPV Lažánky Ostatky. Před
zvaním po vesnici bylo starostou předáno maskám
Ostatkové právo. Na ostatkové zábavě nechybělo
pochovávání basy a veselá vystoupení ostatkové
omladiny a ostatkové starší skupiny. Hráli J.BANDmanželé Jebáčkovi.

24.dubna pořádala TJ Lažánky oddíl SPV
Tělovýchovnou akademii. Na akademii vystoupilo
9 místních složek.

29.dubna pořádala TJ Lažánky Diskotéku pro
cvičence v místní tělocvičně jako závěr cvičebního
roku 2015/2016.
4
U nás v Lažánkách prosinec 2016

8.května se konalo Vítání občánků a do života
naší obce byly starostou přivítány děti narozené v
roce 2015: Magdaléna Kuthanová, Pavel Vacek,
Kateřina Helánová, Amálie Paskerová, Barbora
Losová a Veronika Chýlková. V kratičkém
programu vystoupily děti z místní MŠ a na
el.klávesy hrála p. Silvie Jebáčková.

12.května pořádal místní svaz seniorů Zájezd do
Prahy. Navštívili Národní technické muzeum,
letiště Václava Havla a podnikli autobusovou
prohlídku města Prahy.

21.května na slavnost Nejsvětější Trojice, které je
náš kostel zasvěcen, pořádala mladá krojovaná
chasa Mladé krojované hody. Do krojů se vydalo
23 mladých párů a hrála dechová kapela Blučiňáci.

30.dubna pořádalo MS Lažánky u myslivecké
chaty na Horce Pálení čarodějnice, kterého se
tradičně zúčastní mnoho občanů naší obce.

5.června pořádal místní svaz důchodců Vycházku
do Veverské Bítýšky. Někteří členové se vydali
pěšky přes Holasice a Kopaniny a někteří si cestu
usnadnili linkovým autobusem.
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ale i tradiční oblíbená soutěž v hodu válečkem na
panáka.

25.června pořádal místní SDH Lažánky Hasičské
dětské odpoledne na fotbalovém hřišti v
Chrástkách. Sportovní a hasičské soutěže, odměna a
občerstvení čekalo na každého dětského účastníka.

2. – 9.července pořádala TJ Lažánky již třetí Letní
tábor pro děti ve Skryjích, kterého se zúčastnilo
35 dětí z Lažánek a okolí. Děti putovaly v krásných
kostýmech "Z pohádky do pohádky" a užily si
spoustu legrace a pohybu.

26.srpna pořádal v odpoledních hodinách u
myslivecké chaty na Horce místní svaz důchodců
pro své členy Posezení - Rozloučení s létem.
Nechybělo nejen občerstvení a příjemná atmosféra

28.srpna pořádala TJ Lažánky na fotbalovém hřišti
v Chrástkách Dětský sportovní den na ukončení
prázdnin. Byly zde soutěže, závody a v závěru
sladké ocenění pro každého účastníka.

10. a 11.září TJ Lažánky oddíl SPV a Obec
Lažánky pořádaly Babské krojované hody.
Tancovaly se besedy a lidové tanečky, k tanci a
poslechu vyhrávala dechová hudba Šardičanka

15.září pořádal místní svaz důchodců Zájezd do
Želivského kláštera na hrad Kámen a na kopec
Kremešník.

6
U nás v Lažánkách prosinec 2016

17.září pořádal oddíl stolního tenisu ke 40. výročí
založení oddílu v obci Výroční turnaj ve stolním
tenise, následně večerní posezení za místní
tělocvičnou pro současné i bývalé členy oddílu a
pro všechny ostatní občany.

2.října pořádala TJ Lažánky u myslivecké chaty na
Horce Bramboriádu - drakiádu. Pouštěli se draci
a k občerstvení nechyběly pečené brambory v ohni,
výborné bramboráky a skvělá dýňová polévka.

24.září Myslivecká společnost a Obec Lažánky
pořádala u myslivecké chaty na Horce Cimbálové
posezení. Pro seniory na Horku byly připraveny dvě
bryčky s koňmi. K poslechu hrála cimbálová
muzika Kyničan z Moravských Kninic.

27.listopadu o 1.adventní neděli se konalo na návsi
Rozsvěcování vánočního stromu. V kratičkém
programu vystoupily děti z MŠ s pásmem písniček a
vánoční koledy zazněly v podání 7 žáků na trubky a
flétnu. V závěru si mohli všichni přihlížející
zazpívat koledy v doprovodu kytary a občerstvit se
svařákem, teplým čajem a sladkým cukrovím.

1.října pořádal pro své členy místní SDH Podzimní
zájezd. Navštívili Těšany - starou kovárnu,
Krumvířov - hrnčírnu, zámek Milotice, Hodonín zpívající fontánu, Bořetice - vinný sklep. Celodenní
zájezd zakončili večeří v Kloboucích u Brna.

4.prosince pořádala TJ Lažánky pro děti u
myslivecké chaty na Horce Putování za čerty a
Mikulášem. Děti zde čekalo PEKLO s čerty, NEBE
s anděly a příjezd Mikuláše s knihou hříšníků a s
nadílkou pro hodné a zlobivé děti. Příjemným všem
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v tomto mrazivém dni byl vyhřívaný stan, kde se
dalo posedět u horkého čaje nebo svařáku.

Před velikonočními svátky si děti se svými rodiči
přišli vyrobit jarní dekoraci do výtvarné dílny.
Výsledkem byla ozdobná šňůra s kohoutkem,
slepičkou, kuřátkem a nazdobenou kraslicí.
Svátek maminek jsme oslavili přivítáním nových
občánků na Obecním úřadě, kde sedm dívek krásně
zazpívalo a zarecitovalo pásmo o maminkách i
miminkách.

8.prosince pořádal místní svaz důchodců pro své
členy Vánoční posezení v restauraci U Oratorů.
V programu vystoupili žáci naší ZŠ a k poslechu
hrál p. Nečas z Lipůvky.
V čase probuzeného jara se konala výstava dětských
prací spojená s vystoupením dětí. Mateřskou školu
jsme proměnili v pohádkovou říši, kde si Šípková
Růženka podávala dveře s Červenou Karkulkou, a
Jeníček s Mařenkou bloudili v hlubokém lese.

Mateřská školka v Lažánkách v roce 2016
Uplynulý rok 2016 přinesl do mateřské školy
spoustu nových zážitků a také velkou změnu
v našem kolektivu.
Začátkem února jsme uspořádali karneval ve třídě.
Rodiče svým dětem vykouzlili krásné a nápadité
masky, proto byl taneční rej plný barev.

Naprostá tma a dokonale čistý vzduch nás obklopil
v Kateřinské jeskyni během školního výletu. A v
Domě přírody jsme zakoušeli všemi smysly vývoj
jeskynního systému Moravského krasu.

8
U nás v Lažánkách prosinec 2016

Prvního června na Den dětí zavoněly na Horce
špekáčky a místní myslivci nás zajímavě seznámili
se zvířaty a rostlinami, které můžeme běžně vidět v
lesích kolem Lažánek. Zpáteční cesta do MŠ se
změnila v napínavé pátrání po pokladu skřítků
z Kateřinské jeskyně.
Posledním červnovým setkáním s rodiči a přáteli ve
třídě MŠ bylo rozloučení s budoucími prvňáčky.
Loučení nebylo smutné. Postaralo se o to Divadlo
Koráb, které nás roztančilo, rozesmálo, zapojilo do
soutěží a obléklo do bublin velikých bublifuků.
Líbila se nám ukázka a povídání o výstroji a
výzbroji hasičů při exkurzi v místní hasičce. O
bezpečnosti a ochraně byla i výprava v listopadu.
Paní učitelky z MŠ v Maršově nás pozvaly na
dopolední program Policie ČR.

Loučení bylo koncem školního roku ještě více. Po
dlouhých letech odučených v naší mateřské škole
nastala nová životní etapa pro paní učitelku Evu
Matulovou a také pro paní učitelku Janu
Ehrmannovou, která zde působila v pozici
asistentky pedagoga. Oběma kolegyním děkujeme
za nadhled a cenné zkušenosti.

Paní učitelkou se stala Mgr. Šárka Crhová a místo
asistentky pedagoga zastává paní Jana Riesnerová.
V novém školním roce jsme se pustili do další porce
zážitků, akcí, tvoření a experimentů. Příroda je naše
učebna a výpravy do ní jsou každodenní součástí
vzdělávání. Barevnost podzimu nás ohromila svou
rozmanitostí začátkem října na podzimní výtvarné
dílně. Rodiče s dětmi vyzdobili plátěné tašky
obtisky listů.

Do adventního času jsme se letos prozpívali
koledami při rozsvěcování stromku na návsi.

Vánoce se blíží a vůně perníčků už je cítit i
ze svátečně vyzdobené mateřské školy. Děkujeme
všem rodičům, občanům Lažánek a přátelům naší
mateřské školy za spolupráci a zájem.
Přejeme Vám, aby tento čas byl pro Vás plný
přátelství a radosti. V roce 2017 mnoho zdraví,
úspěchů a rozzářených dětských očí!
Kolektiv pracovníků Mateřské školy v Lažánkách
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Základní škola v Lažánkách v roce 2016
Základní škola v Lažánkách žije svým školním
životem v pěkné pracovní atmosféře. Hlavním
naším cílem je naučit žáky všem znalostem, které
nám předepisuje školní vzdělávací program, vést je
k samostatnosti a slušnému chování. Výuku jsme i
v roce 2016 zpestřovali krátkodobými projekty,
školními a mimoškolními akcemi. Na konci zimy
jsme se zúčastnili masopustní obchůzky po obci.

Prvňáci a druháci měli výuku doplněnou
preventivním programem Veselé zoubky.
V květnu absolvovali žáci 1. a 2. ročníku
preventivní program záchranné služby o první
pomoci a zhlédli loutkové představení Hastrmanova
pohádka v naší mateřské škole. Také si sami
smontovali nový nábytek do školní družiny.

Dále jsme si byli prohlédnout výstavu Ryby, rybky,
rybičky v Moravském zemském muzeu v Brně.

K velkému úspěchu patřilo první místo Amálky
Vladové, žačky druhé třídy, ve výtvarné soutěži
Moje Veličenstvo Kniha.
Jaro jsme přivítali vynášením Morany na Hálův
mlýn a pro žáky 3. a 4.ročníku jsme připravili
týdenní projekt o Velikonocích.

V dubnu měli žáci oblíbenou Noc s Andersenem,
letos o literární tvorbě Zdeňka Svěráka pro děti.

Na konci školního roku jsme využívali pěkného
počasí k aktivitám v přírodě. Žáci byli na besedě
s myslivci na Horce, na školním výletu ve středisku
STAN v Březové, zorganizovali jsme turistický
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pochod do Veverské Bítýšky a sportovní dopoledne
na velkém hřišti za Lažánkami.

V adventní dobu se všichni žáci těšili na mikulášské
vyučování, výstavu betlémů v Předklášteří a
vánoční koledy s dudáky.
Na podzim jsme byli na exkurzi v místní hasičské
zbrojnici a poprvé na dětské opeře Papageno
v brněnském divadle Reduta.

Byla to i doba příprav na vystoupení pro seniory a
na školní vánoční besídku.
Na svatomartinský lampionový průvod třeťáci a
čtvrťáci sami ve škole napekli perníky.

Prvňáky a druháky každý den čekaly zábavné i
výukové úkoly v adventní vesničce.
Novou akcí byla také školní recitační soutěž.

Děkujeme rodičům a všem občanům za přízeň ke
škole. Dětem přejeme krásné vánoční prázdniny,
dospělým pak hodně zdraví v roce 2017.
Učitelé Základní školy v Lažánkách.
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Ordinace o vánočních svátcích 2016:
● MUDr. Štětková ve Vev. Bítýšce:
27. a 29. prosince od 8,00 – 11,00 hod. se ordinuje
28. a 30. prosince se neordinuje, akutní stavy ošetří
MUDr. Vildomcová
● MUDr. Vildomcová ve Vev. Bítýšce:
27. a 29. prosince se neordinuje, akutní stavy ošetří
MUDr. Štětková
28. a 30. prosince od 7 – 12,00 hod. se ordinuje
● MUDr. Hošnová ve Vev. Bítýšce, ordinační dny:
27. a 29. prosince se ordinuje beze změny
28. prosince se neordinuje - dovolená
30. prosince se ordinuje od 7,30 – 11,00 hod.

Bohoslužby o vánočních svátcích 2016
24. prosince ve 20,00 hod. Lažánky - půlnoční bohoslužba
25. prosince v 7,50 hod. Lažánky - Slavnost Narození Páně
26. prosince v 7,50 hod. Lažánky - Svátek sv. Štěpána
31. prosince v 16,00 hod. Lažánky - Děkovná silvestrovská
bohoslužba
1. ledna 2017 v 17,00 hod. Lažánky - Nový rok

Kulturní akce zima 2016/2017
● 25. 12. 2016 Živý Betlém
v 17:00 hod. na dětském hřišti

Tříkrálová sbírka 2016
15. ledna 2017 po obci budou s pokladničkami
chodit skauti Charity Tišnov.

Ostatní informace občanům
● Úřední hodiny na OÚ Lažánky 2016:
ve středu 28. prosince nebude úřední den.
● Svoz směsného komunálního odpadu v roce 2017
bude probíhat dle svozového plánu. tj. pevný domovní
odpad v každý sudý čtvrtek.

● 26. 12. 2016 Vánoční turnaj stolního tenisu
od 9:30 hod. - zahájení (mladší a starší žáci)
od 14:30 hod. - zahájení (muži a ženy),
turnaj se koná v místní v tělocvičně.
● 7. 1. 2017 Sportovní ples:
ve 20:00 hod. v tělocvičně (hraje dechová kapela
Jiří Helán)
● 20. 1. 2017 Myslivecký ples:
ve 20:00 hod. v tělocvičně (hraje NOTA BENE)
● 11.2. 2017 Hasičský ples:
ve 20:00 hod. v tělocvičně (hraje J. BAND)
● 25. 2. 2017 Ostatky a ostatková zábava:
ve 20:00 hod. v tělocvičně (hraje HOBBY MUSIC)
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Oddíl kopané Lažánky
Obecní knihovna Lažánky
Krásné svátky vánoční,
kouzelnou mši půlnoční.
Lásky, štěstí vždycky dost,
v krku ani jednu kost.
Cukroví a světlo svíček,
na stromečku andělíček.
Pod stromečkem kupka knih
a za okny tančí sníh...
Všem občanům ničím nekalenou pohodu Vánoc
přeje
Obecní knihovna Lažánky

Oddíl stolního tenisu Lažánky
Oddíl stolního tenisu všem občanům přeje
o Vánocích klid a pohoda ať vás hřeje.
Na Štěpána zahrajte si pinec
a v Lažánkách ať nikde není binec.
Tak už rok 2017 se letos slaví
a vám všem přejem hlavně zdraví.
A ať se obci stále daří
přejí vaši pinponkáři!
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

Děkujeme Vám za přízeň v roce 2016 a těšíme se na
společný rok 2017!
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 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 2017
přeje
Myslivecké sdružení Lažánky

Krojovaná chasa Lažánky
Vánoce jak z pohádky,
sníh, stromeček a dárky,
k tomu kapr, cukroví
baňky stromek ozdobí.
Koledy je slyšet k tomu,
svíčky svítí v celém domu
a v betlémě jesličky
v nich Boží Syn maličký.
Vánoce jak malované
takové vám přejí mladí z chasy krojované
Krojovaná chasa Lažánky

Sbor dobrovolných hasičů Lažánky:

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

Tak tu zase po roce
máme letos vánoce.
Nejhezčí jsou zářící dětské oči,
jak okolo stromečku u dárků se točí.
A po Silvestru na Nový rok
je těžké někdy srovnat krok.
Veselé Vánoce, na Silvestra jiskru v oku,
hodně zdraví hasiči vám přejí do nového roku.

Svaz důchodců v Lažánkách

Sbor dobrovolných hasičů v Lažánkách

Svaz důchodců v Lažánkách
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