
Začlenění místních spolků, složek a obce do společenského dění - plán pro rok 2011  
 

 

dat 
 

název akce 
 

 

čas a  místo 
 

pořadatel 
 

okruh účastníků 

29.1 Sportovní ples Hotel Vyhlídka: od 20,00 SPV pro veřejnost 
5.2. Hasičský ples U Orátorů: od 20,00 SDH pro veřejnost 

27.2. Divadlo pro děti: Kašpárek a hradní strašidlo U Oratorů: v 16,00 hod.  pro veřejnost 
 

5.3. 
Ostatky: Zvací průvod masek  
              Pochovávání basy 

průvod vesnicí: od 13,00 
večerní zábava: od 20,00 

 
SPV 

 
pro veřejnost 

6.3. Dětský maškarní karneval v tělocvičně: od 14,30  SPV  pro veřejnost 
27.3. Divadlo pro děti: Rozárčina postýlka U Oratorů: v 16,00 hod.  pro veřejnost 

1.–2.4. Noc s Andersenem Ve škole od 18 hod.  ZŠ  pro ZŠ 
                 

9.4. 
Mobilní svoz mimořádného odpadu: 
Velkoobjemový a nebezpečný odpad 

sběrné stanoviště    na návsi u 
kašny od 7,00-12,00 

 
Obec 

 
pro veřejnost 

9.4. Mobilní svoz kovového šrotu skládky před domy7,00-12,00 Oddíl kopané pro veřejnost 
15.4 Velikonoční posezení Ve škole v 17 hod.  ZŠ pro ZŠ 
16.4. Hromadné očkování psů před OÚ od 15,00 hod. MVDr.Dvořák pro veřejnost 
17.4. Tělovýchovná Akademie v tělocvičně: v 15,00 SPV pro veřejnost 
29.4. Stolní tenis: Velikonoční turnaj žáků  v tělocvičně Oddíl stol. tenisu pro veřejnost 

30.4. Pálení čarodějnic na Horce: od 18,00 Mysliv.společnost pro veřejnost 
        1.5. Stolní tenis: Velikonoční turnaj mužů v tělocvičně Oddíl stol. tenisu pro veřejnost 

4.5. 
11.5. 

Dobrý start do školy pro prvňáčky 

(dvě odpolední posezení) 
ve škole: 16 – 17:30 hod.            ZŠ pro ZŠ 

7.5. Reprezentace obce oddílem mažoretek     -     přehlídková soutěž mimo obec) 
7.5. Přehlídka bojového umění v Chrástkách p. Gjumia pro veřejnost 
8.5. Slavnostní vítání občánků na OÚ: v 10 hod.  Obec pro zvané 
8.5. Klaunská pohádka: Túdle-núdle- pro děti U Oratorů: v 16,00 hod. Absolutní divadlo pro veřejnost 



27.5. MDD v MŠ v MŠ MŠ pro veřejnost 
29.5. Sportovní odpoledne pro děti v Chrástkách: od 14,00 SPV pro veřejnost 
29.5. Divadlo pro děti: Kašpárek a sedlák U Oratorů: v 16,00 hod. Divadlo Medruňka pro veřejnost 
3.6. Práce s energií, patogenní zóny U Oratorů. 9-18,00 hod. Lektor J.Šmikmátor pro veřejnost 

11.6. Střelecký den                                                                 na Horce Mysliv..společnost pro veřejnost 
17.6. Hodová zábava za tělocvičnou Oddíl kopané pro veřejnost 

18.-19.6. Krojované hody                                                                      V tělocvičně a za tělocvičnou Krojovaná chasa široká veřejnost 
25.6. Hasičské odpoledne pro děti na hřišti                                                           v Chrástkách SDH široká veřejnost 

 
(  ??? 

 

Oslava 130.výročí založení SDH Lažánky ……………………….. pro širokou veřejnost …) 
16.7.-
23.7. 

Letní pobytový tábor  na Šafránkově mlýně SPV týdenní pobyt dětí  

6.8. Memoriál Ladislava Pokorného na fotbalovém  hřišti  Oddíl kopané široká veřejnost 
 

18.9. 
 
Stolní tenis - turnaj 

 
v tělocvičně 

 
Oddíl stol. tenisu 

zúčastnění sportovci 
+ fandící veřejnost 

1.10. Zahájení cvičební sezóny v tělocvičně SPV sportující veřejnost 
1.10.+2.

10. 
Výstava „Podzim“ ve škole ZŠ široká veřejnost 

 
11.11. 

 
Svatomartinský lampiónový průvod 

od 16:30 hod.průvod       z 
hřiště na Vyhlídku 

 
ZŠ 

 
široká veřejnost 

25.11. Adventní dílna pro děti a rodiče  v 17 hod. ve škole ZŠ žáci a rodiče 
2.12. Vánoční jarmark 16 – 18 hod ve škole. ZŠ široká veřejnost 

16.12 Vánoční besídka v 17 hod. ve škole ZŠ školáci a rodiče 
 

(25.12. 
 
Živý Betlém 

dle počasí na hřišti nebo v 
tělocvičně 

Ochotnická scéna 
Lažánky 

 
široká veřejnost) 

 
26.12. 

Stolní tenis -                                     Vánoční 
turnaj žáků a mužů 

 
v tělocvičně 

 
Oddíl stol. tenisu 

zúčastnění sportovci          
+ fandící veřejnost 

 
 


