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Informační zpravodaj OÚ Lažánky  
 
Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 
 
v závěru tohoto roku vás chci krátce informovat o tom, 
co se v naší obci v roce 2008 uskutečnilo, co se nám 
podařilo zajistit a jaké úkoly nás ještě čekají. 
 

V minulém roce lažánecké zastupitelstvo 
rozhodlo o nutnosti vybudovat v naší obci čistírnu 
odpadních vod a návazně novou jednotnou  kanalizaci. 
Po potřebných průzkumech jsme pokračovali 
v zajištění kompletní projektové dokumentace včetně 
potřebných schválení a vyjádření účastníků řízení. 
V současné době očekáváme nezbytné vodoprávní 
povolení s nabytím právní moci. Nabízí se otázka, co 
bude následovat. Obec Lažánky, podobně jako další 
obce stejné velikostní kategorie 500 až 2000 obyvatel, 
netrpělivě očekávají výzvu z operačních programů EU, 
která nám umožní požádat o finanční prostředky 
nezbytné pro zahájení výstavby tak rozsáhlého díla. 
Bohužel, dnes už máme potvrzeny informace, že 
v roce 2009 budou dotace uvolněny pouze pro obce 
velikosti nad 2000 obyvatel. Víme, že se plnění tohoto 
úkolu protáhne do dalších let a že na patřičnou výzvu 
OP musíme být řádně připraveni. Tato dílčí nepříznivá 
situace ovšem neznamená, že bychom byli 
paralyzováni v další činnosti. Vedení obce průběžně 
sleduje všechny nabídky dotačních titulů 
k případnému využití nabízených prostředků pro další 
smysluplné projekty, kterými jsme se zabývali ve 
výhledovém programu udržitelného rozvoje obce.  
O co konkrétně usilujeme? V současné době máme 
rozpracovanou přípravu projektové dokumentace 
k žádosti o dotace v těchto třech záměrech: 

 
 

 
 
 
 
 
V první řadě nás tlačí původní, dnes už zastaralé a 
bezpečnostně nevyhovující zařízení dětských hřišť, dále 
připravujeme žádost o dotaci na zateplení a opravu 
Mateřské školy a řešit chceme také výstavbu a úpravu 
veřejného prostranství, parkoviště a komunikace u 
dětského hřiště v severní části obce. 
 

A nyní krátké zhodnocení toho, a co se nám 
podařilo v tomto roce realizovat a zlepšit: Pro 
zjednodušení údržby veřejné zeleně jsme zakoupili 
malotraktor - čtyřkolovou sekačku, která rovněž slouží 
našim fotbalistům k údržbě trávníku na hřišti 
v Chrástkách. Doplnili jsme vybavení OÚ o novou 
kancelářskou techniku – výkonný počítač a kvalitní 
víceúčelovou kopírku. V rozpočtu obce počítáme 
s jedním milionem korun na zabezpečení provozu naší 
Základní a mateřské školy, kde stojí za zmínku generální 
oprava vzduchotechniky v MŠ, dále vybavení tříd ZŠ a 
školní jídelny. Další částku z rozpočtu obce jsme  
věnovali na dokončení opravy střechy kostela, a to ve 
výši 155 tisíc korun. Na dětská hřiště (velké v severní 
části obce a malé u kašny) bylo instalováno celkem 6 
nových hracích prvků. Dále byly provedeny nutné 
drobné opravy na veřejných komunikacích, z toho 
největší zásah vyžadovala oprava chodníku, obrubníku a 
komunikace u domu č.116. Ve druhém pololetí 2008 
jsme zahájili letošní největší investiční akci, opravu 
lažáneckého hřbitova. Až na několik drobností se 
podařilo v plánovaném časovém úseku zkoordinovat 
práci osmi dodavatelů tak, aby mohl být opravený 
hřbitov důstojným místem pro uctění letošní Památky  
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zesnulých. Opravili jsme - a já doufám, že na dlouhá 
léta - ohradní zeď části původního hřbitova, na jejímž 
povrchu se zub času podepsal nejvíce. Dlouhodobou 
trvanlivost slibuje i drobná žulová dlažba položená 
v nejfrekventovanější části hřbitova, na kterou 
navazuje 13 nově upravených záhonů s okrasnou 
zelení a veřejným osvětlením u centrální dominanty, 
opraveného kříže. Rekonstrukce se dočkala i budova 
márnice nově osazená prosklenými informačními 
vitrínami a pro zlepšení kvality údržby a služeb 
hrobových nájemců byla vestavěná nová široká brána 
v ohradní zdi zadní části nového hřbitova. S kvalitou a 
estetickým provedením řemeslných prací - zednické, 
kamenické, natěračské, elektroinstalační, stolařské, a 
zahradnické včetně úpravy trávníku – jsme byli 
spokojeni a výsledek ocenila i široká veřejnost. 

  
Vedle náročné přípravy a realizace zmíněných 

investičních akcí pozorně sledujeme kulturní, 
společenský a sportovní život v obci a finančně 
podporujeme veřejně prospěšné aktivity našich složek 
a organizací. Důležitou roli hraje propagace jejich 
činnosti formou publicity, fotodokumentace 
zveřejňované na obecních tabulích a především 
průběžná aktualizace informací na obecních 
internetových stránkách. Zde jsou chronologicky 
seřazované dokumenty o jednotlivých akcích 
archivovány a výsledkem je ucelený přehled kulturně 
společenského života v obci. Při této příležitosti chci 
poděkovat všem, kteří se na této prezentaci obce 
podílejí. Ještě dodávám, že výčtu letošních aktivit 
budou věnovány další stránky tohoto zpravodaje. 

 
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval za 

celoroční dobrou spolupráci s obcí také 
zaměstnancům Základní a mateřské školy, 
pracovníkům v obchodě a našich pohostinských 
provozovnách. Poděkování patří i našim 
zemědělcům a všem podnikatelům, kteří přispívají 
k rozvoji naší obce. 

 
 
                                  František Zetka 
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Stručné ohlédnutí za rokem 2008 
 
 
Tříkrálová sbírka, kterou v lednu 2008 
zorganizovala Farnost Lažánky, přinesla do kasiček 
koledníčků částku přes 24 tis. Kč. Tento dar našich 
občanů byl odeslán na Oblastní charitu Tišnov. 
 

 
 
 
 
Plesová sezona v zimních měsících nabídla 
veřejnosti v Lažánkách 3 plesy: hasičský, 
společenský a myslivecký. Ke spokojenosti účastníků 
i pořadatelů vládla všude veselá a přátelská nálada. 
 

 
 
 
 
 
Také tradi ční Ostatky s průvodem maškar, pořádané 
začátkem února oddílem SPV, provázela náležitě 
bujará atmosféra a večerní zábava s  pochovávání 
basy letošním zájmem veřejnosti předčila očekávání.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Dětský karneval, který u nás odedávna patří 
k oblíbeným zábavám pro nejmenší, měl opět velký 
úspěch a zaznamenal nárůst účastníků nejen z řad 
místních dětí, ale i návštěvníků z okolních vesnic.  
 
 
 
Tělovýchovná akademie, kterou koncem dubna 
tradičně pořádal oddíl SPV Lažánky, připravila 
divákům neobyčejný zážitek; v pestré přehlídce se 
zde představilo 128 cvičenců všech věkových 
kategorií.  
 

 
 
 
Tradi ční pálení čarodějnic  na Horce patřilo i letos k 
nejnavštěvovanějším akcím. Myslivecká společnost 
se postarala nejen o založení pěkné hranice dřeva pro 
fatru a symbolickou čarodějnici, ale i o příjemné 
občerstvení. 
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Vítání občánků proběhlo již podruhé v novodobé 
historii obce na květnový Svátek matek. Při 
slavnostním obřadu v zasedací místnosti OÚ bylo do 
života obce přivítáno 9 nových občánků narozených 
v roce 2007. 
 

 
 
 
 
Hodové odpoledne s lažáneckými mažoretkami a 
Podhoráckou kapelou 18.května uspořádala Obec 
Lažánky. Vzhledem k deštivému počasí se program 
odehrával v místní tělocvičně, což zúčastněným nic 
neubralo na pohodové a veselé náladě.  
 

 
 
 
 
Prezentace Lažánek po vlnách Českého rozhlasu 
se stala vyjímečnou událostí v historii obce. V pátek 
20.června se ve známém brněnském cyklu „Morava 
krásná zem“ mohla nejširší veřejnost dozvědět o 
našich vápenných Lažánkách spoustu zajímavostí. 
Starosta, pan František Zetka, který naživo rozprávěl 
s autorkou pořadu paní Sabákovou, výstižně přiblížil 
posluchačům současný kulturní, společenský i 
sportovní život obce, ale nevynechal ani zmínku o 
historii a tradicích obce. 
 
 
 

 
K slavnostnímu obřadu Prvního svatého přijímání  
přistoupilo v neděli 22.června 5 lažáneckých dětí. 
 
 
Soutěživé odpoledne pro děti  pořádaly ke Dni dětí 
již tradičně oddíl SPV Lažánky , Hasičský sbor  a 
Myslivecké sdružení Lažánky. Do hraní a soutěží se 
nadšeně zapojovaly nejen děti všech věkových vrstev, 
ale k všeobecnému veselí i jejich rodiče. 
 

 
 
 
 
Památným stromem v našem katastrálním území byl 
vyhlášen MěÚ Tišnov „jeřáb břek u staré vápenky“.  
 
 
Babské krojované hody, opět v režii oddílu SPV, se 
konaly v polovině září, tentokrát ve slavnostní 
atmosféře dovršení pěkně kulatého „půlstoletého 
výročí“ trvání této tradice. Rozhodně se bylo na co 
dívat: Působivé taneční vystoupení nacvičilo a do 
kroje se nastrojilo na 90 žen, a to bez rozdílu věku 
(výjimkou nebyly rodiny zastoupené zde třemi 
generacemi).  
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Lažánečtí senioři, řadící se v naší obci mezi 
nejaktivnější složky, měli také letos velmi bohatou 
činnost: pořádali výlety po okolí, zájezdy tuzemské i 
zahraniční, besedy, přátelská posezení i společenské 
večery při hudbě. Na listopadové slavnostní schůzi ke 
Dni seniorů bylo vzpomenuto již pětiletého výročí 
trvání této velmi prospěšné místní organizace SDČR. 
 

 
 
 
Svatomartinský lampionový průvod na Horku, 
patřící mezi novodobě zavedené a již velmi oblíbené 
tradice, opět  pořádala ZŠ s  Mysliveckou společností. 
Akce přilákala velké množství účastníků, jen byla 
škoda, že „průvodu světlušek“ ani trochu nepřálo 
počasí (kromě lampionů ho  „zdobily“ též deštníky). 
 
 
Mikulášská nadílka letos proběhla v místním kostele 
Nejsvětější Trojice, kam se dostavil v závěru dětské 
mše „biskup Mikuláš“ a všem přítomným dětem 
rozdával nadílku; těm zlobivým ovšem přidal pytlík 
brambor. 
 
 
Zvěrečná etapa opravy střechy kostela Nejsvětější 
Trojice  byla zahájena počátkem prosince s  termínem 
dokončení do vánoc 2008. Oprava střechy tohoto 
církevního objektu probíhá již od roku 2003 a na 
realizaci projektu bylo využito dotačního programu z 
JMK, každoročních finančních příspěvků od Obce 
Lažánky, ale pomohly také výtěžky ze sbírek farníků 
místní i přespolní. Všem zmíněným patří velké 
poděkování za to, že přispěli k zásadní opravě 
místního svatostánku, který je současně historicky 
cennou památkou a dominantou obce. 
 
 
 
 
 
 

Jak nás reprezentují naši sportovci 
 
Oddíl kopané  
reprezentuje obec Lažánky ve III.třídě okresní 
soutěže. V ročníku 2007 – 2008 obsadili 6.místo. 
V novém ročníku na podzim se jim již tolik nedaří. 
Ale jistě jim to na jaře půjde lépe, když je přijde na 
hřiště v Chrástkách povzbudit co nejvíce příznivců. 
 
Lažánečtí fotbalisté pořádali tradiční Memoriál 
Ladislava Pokorného; cena za I.místo zůstala doma. 
 
Oddíl stolního tenisu 
 V Lažánkách má celkem tři družstva: 
„A čko“ hraje okresní přebor - II.třídu., 
B - družstvo hraje okresní přebor -  IV.třídu., 
C - družstvo hraje v okresní soutěži. 
 
Oddíl pořádá v tělocvičně dvakrát ročně pro 
dospělé a mládež veřejný velikonoční a vánoční 
turnaj, kde se popasují místní borci ve všech 
kategoriích. 
 
Oddíl Sport pro všedný (SPV) 
 umožňuje cvičencům všech věkových kategorií 
udržování kondice a zdravý pohyb pro radost. 
 
Družstva se veřejně prezentují jednou ročně, na 
místní Tělovýchovné akademii. Členové oddílu 
SPV organizují a účastní se místních tradičních 
zábav a soutěží. Reprezentativní charakter širšího 
dosahu mají mažoretky, které často vystupují při 
veřejných akcích a oslavách v širokém okolí. 
 
SPV využívá příležitosti k upřímnému poděkování 

- všem cvičitelům za obětavé celoroční 
nasazení i cvičencům, kteří dávají jejich práci 
smysl 

- mažoretkám všech tří věkových skupin za 
průběžnou reprezentaci obce v širokém okolí 

- krojovaným ženám za nácvik a předvedení 
hodnotného programu na babských hodech 

Dále děkujeme všem občanům za účast na našich 
akcích a za jejich sponzorské příspěvky. Poděkování 
patří pořadatelům společenského plesu, kteří výtěžky 
každoročně věnují na rozvoj našich sportovců, a 
vážíme si i finančních příspěvků obce na naši činnost.  
Závěrem zbývá popřát všem jmenovaným i celé 
lažánecké veřejnosti pohodové svátky a v roce 2009 
hodně zdraví a příjemných sportovních zážitků 
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Přehled  kulturních akcí plánovaných na zimní období
 
●25.12. 2008  Živý Betlém 
pořádá Ochotnická scéna Lažánky ve spolupráci 
s Obecním úřadem na dětském hřišti (za nepříznivého 
v tělocvičně), začátek v 17:00 hod.  
 
●26.12. 2008 Vánoční turnaj stolního tenisu 
proběhne ve dvou kategoriích: dopoledne od 9:30 hod. 
se utká žactvo (mladší a starší žáci a žákyně) a dorost, 
odpoledne od 13:30 hod. proběhne turnaj mužů a žen. 
 
●27.12. 2008 na Přátelské posezení  
zve seniory k rozloučení se starým rokem výbor 
SDČR; akce proběhne v sále hotelu Vyhlídka, začátek 
v 18:00 hod., vstupné 20,- Kč. 
 
●28.12. 2008 Vánoční koncert  
pod názvem „Tam, kde se zrodil Pán“ pořádá Farní 
společenství dětí a mládeže Sluníčko v Lažánkách za 
podpory OÚ v neděli v 16:00 hod. v místní tělocvičně.  
 
●11.1.2009 Tříkrálová sbírka 
pořádaná Farností Lažánky proběhne opět formou 
obcházení koledníčků po naší obci, tradičně v neděli 
dopoledne od 10:00 hod. 
 
Připravované zábavy 
 
●16.1.2009 Společenský ples 
v sále hotelu Vyhlídka ve 20:00 hod. zahájí plesovou 
sezonu příštího roku.  
 
●24.1. 2009 Ples sportovců: 
sál hotelu Vyhlídka, začátek ve 20:00 hod. 
 
●31.1.2009 Myslivecký ples: 
sál hotelu Vyhlídka, začátek ve 20:00 hod. 
 

 

 
●14.2.2009 Hasičský ples:  
Lažánecká hospoda u Oratorů, začátek ve 20:00 hod. 
 
●21.2.2009 Ostatková zábava: 
sál hotelu Vyhlídka, začátek ve 20:00 hod. 
  
●22.2.2009 Dětský maškarní karneval: 
 místní tělocvična, začátek ve 14:30 hod. 
Na výše uvedené akce srdečně zvou pořadatelé. 
  
Ostatní informace občanům    
●Oznamujeme, že svoz komunálního odpadu bude 
přeložen z 25.12.2008 na pondělí 29.prosince 2008. 
Další svoz bude v novém roce 8. ledna a dále již 
pravidelně po 14 dnech. 
 

●Na internetových stránkách www.lazanky.cz  
naleznete veškeré důležité informace a sdělení o naší 
obci, včetně kulturního a sportovního zpravodajství. 
V rubrice „Co se u nás událo“ si můžete podrobněji 
přiblížit výše zmiňované akce roku 2008, včetně bohaté 
fotodokumentace. Rubrika „Archiv zajímavostí“ vás 
provede naším kulturním a společenským životem od 
roku 2000. Pokud budete některé informace postrádat 
nebo naopak můžete náš archiv doplnit o zajímavá fakta 
či fotografie z vlastních zdrojů, obraťte se prosím buď 
osobně na OÚ Lažánky nebo na internetovou adresu: 
podatelna@lazanky.cz. Máte-li zájem prostřednictvím 
našich  webových stránek seznámit veřejnost se 
svými podnikatelskými aktivitami a prezentovat zde 
svoji firmu, využijte některé z těchto kontaktních adres: 
petrasova26@seznam.cz nebo  podatelna@lazanky.cz . 
(Stránky jsou v pracovní fázi, a proto prosím omluvte 
případné nedostatky a nedostupnost rozpracovaných 
rubrik.) 
 
 
 

 

 
 
 

Příjemné prožití svátků vánočních  
 a do nového roku 2009 hodně zdraví, štěstí a pohody přeje 

FrantišFrantišFrantišFrantišek Zetkaek Zetkaek Zetkaek Zetka    
starosta obce,starosta obce,starosta obce,starosta obce,    

zastupitelstvo a pracovníci OÚzastupitelstvo a pracovníci OÚzastupitelstvo a pracovníci OÚzastupitelstvo a pracovníci OÚ
 


