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6. ledna Hasičský ples: hudba p. Kučery od 20,00 hod., občerstvení zajištěno v restauraci U Oratorů v tělocvičně SDH Lažánky veřejnost 

12.ledna Sportovní ples: kapela Pohledy od 20,00 hod. v tělocvičně TJ Lažánky veřejnost 

13. ledna Tříkrálová sbírka v osadě Holasice od 10,00 hod. v osadě Holasice Obec Lažánky veřejnost 

14. ledna Tříkrálová sbírka v Lažánkách od 10,00 hod. po obci v Lažánkách Obec Lažánky veřejnost 

26. ledna
Myslivecký ples: kapela NOTA BENE z Černé 

Hory

od 20,00 hod.
v tělocvičně Myslivecká společnost Lažánky veřejnost 

3. února
Lyžařský zájezd do Rakouska-Stuhleck odjezd cca v 5,00 hod. - přihlášky do 14.ledna 2018 na pošte u 

pí.Urbánkové
Rakousko Krojovaná chasa Lažánky z.s. veřejnost 

10. února
Ostatky: J.BAND -manželé Jebáčkovi od 13,00 hod.  průvod a zvaní masek po vesnici                                   od 

20,00 hod. ostatková zábava
v tělocvičně TJ Lažánky veřejnost 

11. února Dětský maškarní karneval od 16,00 hod. v tělocvičně Krojovaná chasa Lažánky z.s. veřejnost 

březen

1.dubna
Cesta pohádkovým lesem za velikonočním 

zajíčkem

od 15,00 hod. u myslivecké chaty na 

Horce
TJ Lažánky veřejnost 

1.dubna
Velikonoční zábava (hraje:…bude upřesněno) od 20,00 hod. v tělocvičně

Krojovaná chasa Lažánky z.s. veřejnost 

22.dubna Tělovýchovná akademie od 15,00 hod. v tělocvičně TJ Lažánky veřejnost 

30.dubna
Pálení čarodějnice na Horce od 18,00 hod. u myslivecké chaty na 

Horce
Myslivecká společnost Lažánky veřejnost 

13.května
Vítání občánků narozených v roce 2017 v 10,00 hod. zasedací místnost OÚ

Obec Lažánky veřejnost 

26.-27.května
Krojované hody bude upřesněno za tělocvičnou a v 

tělocvičně
Krojovaná chasa Lažánky z.s. veřejnost 

30.června
Dětský hasičský den bude upřesněno fotbalové hřiště v 

Chrástkách
SDH Lažánky veřejnost 

30.června - 7.července
Dětský tábor ve Skrýjích bude upřesněno Skryje

TJ Lažánky

27.července
Letní noc , hraje: Akcent od 21,00 hod. fotbalové hřiště v 

Chrástkách
TJ Lažánky veřejnost 

srpen

2.zari
Rozloučení s prázdninami od 15,00 hod. fotbalové hřiště v 

Chrástkách
TJ Lažánky veřejnost 

8.-9.zari

Babské hody, hraje dechová hudba Lácaranka bude upřesněno po Obci v Lažánkách                    

v tělocvičně                     

za tělocvičnou

TJ Lažánky veřejnost 

říjen
Drakiáda - bramboriáda od 15,00 hod. u myslivecké chaty na 

Horce
TJ Lažánky veřejnost 

listopad Svatomartinský lampionový průvod bude upřesněno ZŠ Lažánky veřejnost 

1.prosince Rozsvěcování vánočního stromu od 16,30 hod. před OÚ Obec Lažánky veřejnost 

2.prosince
Putování za čerty a Mikulášem od 16,00 hod. u myslivecké chaty na 

Horce
TJ Lažánky veřejnost 

26.prosince Vánoční turnaj ve stolním tenise bude upřesněno v tělocvičně Odd.stolního tenisu veřejnost 
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