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Slovo starosty 
 
 

Vážení spoluobčané, 
 
 vánoční zpravodaj byl vždy místem pro ohlédnutí za 
uplynulým rokem a ani nyní tomu nebude jinak.  
Celým uplynulým rokem se jako červená nit táhne naše 
snaha o pokrok při výstavbě ČOV a kanalizace, stavby, 
která ovlivňuje veškeré naše další kroky při zvelebování 
obce. Jak jistě všichni víte, jedná se o stavbu finančně 
nákladnou, dle projektové dokumentace v objemu 66 
milionů korun.  Při objemu 55,5 milionů korun, které 
žádáme z fondů evropské unie, vyžaduje stavba také 
dofinancování jak z vlastních zdrojů obce, tak i sjednání 
bankovního úvěru. Úvěr bude naše obec splácet asi 10 
roků, podle toho, jaké se podaří s bankou sjednat 
podmínky. Znamená to v konečném důsledku do 
zahájení stavby velice uvážlivě nakládat s finančními 
prostředky obce pro vytvoření co největší finanční 
rezervy. Stejně pak i v průběhu výstavby a po dobu 
splácení úvěru budou prostředky pro velké další 
investice omezeny. Vše ovšem záleží na přiznání dotace. 
Dle původních záměrů měla být naše žádost na Státním 
fondu životního prostředí a Ministerstvu životního 
prostředí vyřízena již v létě, ale konečné rozhodnutí se 
několikrát odkládalo s posledním termínem přesunu na 
začátek roku 2012. Skluz vyplynul ze zpřísnění 
podmínek, dle kterých museli jednotliví žadatelé o 
přiznání dotace v druhé polovině letošního roku prokázat 
svoji technickou a finanční připravenost stavbu 
realizovat. Naše obec tuto připravenost prokázala. 
V závěru roku jsme ve výběrovém řízení vybrali 
projekční firmu, v současné době je dokončena 
prováděcí stavební dokumentace a dokumentace 
tendrová pro výběr dodavatele stavby. Byly 
vypracovány a schváleny zadávací podmínky pro 
výběrové řízení na dodavatele stavby. Veškeré  

 
 
 
dokumenty jsou nyní kontrolovány pracovníky Fondu 
životního prostředí, zda jsou v souladu s podmínkami 
Evropské unie, a do konce letošního roku chceme ještě 
stihnout vyhlášení soutěže o veřejnou zakázku na 
dodavatele stavby. Tyto kroky naši žádost posunuly na 
přední místo a představují maximum toho, co 
zastupitelstvo a obec pro získání dotace mohly učinit a 
také učinily. Nyní musíme trpělivě čekat na další kroky a 
případné požadavky fondu. 
  Zastupitelstvo obce se z výše uvedených důvodů proto 
soustředilo na akce, kterých se realizace kanalizace 
dotkne minimálně.  
Z akcí realizovaných v uplynulém roce:  
● Po zimním období byly provedeny opravy místních 
komunikací, a to včetně komunikace do Holasic, 
k ZEASU i kamenolomu. Byla opravena nejkritičtější 
místa s přihlédnutím k tomu, že po vybudování 
kanalizace budou komunikace postupně kompletně 
opraveny. 
● Již v závěru roku 2010 jsme zadali postupné 
zpracování studií řešení dopravně nejkritičtějších míst 
naší obce. Zrealizováno bylo horizontální a svislé 
dopravní značení v centru naší obce upozorňující řidiče 
na Základní školu a současně zvyšující ochranu všech 
občanů v nejfrektovanějším místě obce. Je zde škola, 
kostel, pošta, místní knihovna, obecní úřad, hospoda i 
tělocvična. Původní varianta počítající s výstavbou 
přechodů pro chodce byla technicky i finančně 
nerealizovatelná. Připravené studie řešení křižovatky u 
hřbitova a řešení komunikace, chodníků a parkovacích 
míst před mateřskou školkou budou realizovány až po 
výstavbě kanalizace. Nemůžeme si dovolit upravit 
povrchy tam, kde by se při provádění výkopů zničily a 
posléze se musely budovat znovu.  
● I když naše nové dětské hřiště splňovalo veškeré 
bezpečnostní předpisy, realizovali jsme dodatečné 



2 
U nás v Lažánkách  prosinec 2011 

 

úpravy pro zvýšení bezpečnosti. Byly instalovány 
zábrany snižující riziko vyběhnutí dítěte na silnici. 
Byly skáceny dva již nebezpečné topoly u hlavního 
vchodu na hřiště, ze kterých při prudším větru padaly 
větve a vzhledem k věku již neměly perspektivu a 
začínaly bránit v růstu novým, v minulosti vysazeným 
lipám.  
● Výstavba elektrické přípojky uličkou od dětského 
hřiště na Novou ulici byla využita k doplnění nočního 
osvětlení dětského hřiště a také k částečné rekonstrukci 
veřejného osvětlení i místního rozhlasu v této oblasti.  
● Veřejné osvětlení bylo doplněno o nasvícení 
dominanty naší obce - kostela Nejsvětější Trojice. Byl 
doplněn také reflektor na odpočivné místo u místního 
hřbitova a v neposlední řadě doplněno a zvýšena 
intenzita osvětlení v zatáčce u Orátorovy hospody a 
obecního úřadu. 
● Pro snížení spotřeby zemního plynu a zamezení 
promrzání starého zdiva bylo realizováno zateplení části 
obecního úřadu, ovládání plynových kotlů pro vytápění 
obecního úřadu a tělocvičny doplněno novými čidly a 
automatikou a náklady se dále snažíme snížit změnou 
dodavatele zemního plynu. Pokud se tato opatření 
osvědčí, budou postupně realizována i na budovách 
Základní školy a Mateřské školy. 
● Pokračujeme ve spolupráci s fotbalisty na opravách 
kabin. Letos byla provedena rekonstrukce odpadu a 
jímky odpadních vod z WC a sprch, bylo pořízeno nové 
vybavení šaten hráčů. 
 ● Podařilo se zrealizovat směnu pozemků za 
tělocvičnou umožňující v budoucnu rozšíření tělocvičny, 
případně zrealizovat úpravy sportovišť za tělocvičnou. 
Pozemky byly oploceny a současně opravena a 
zabezpečena brána za tělocvičnou. Mimo to byly 
v tělocvičně zbudovány nové rozvody elektroinstalace 
pro pořádání kulturních akcí – do nářaďovny a za 
tělocvičnu pro výčep a připojení kapely při pořádání 
zábavy.  
 ● Ve spolupráci s členy SDH jsou realizovány 
dokončovací práce na budově hasičské zbrojnice. Byly 
provedeny práce na dokončení interiéru, zbudován 
přístřešek pro historickou Tatru 805. Obec hradí materiál 
a práce provádí členové SDH brigádně. Společnými 
silami byly zorganizovány důstojné oslavy 130.výročí 
založení sboru. Členům SDH chci za spousty 
brigádnických hodin a hodin při přípravě oslavy výročí 
co nejsrdečněji poděkovat. 
● Byla provedena oprava farní zdi,  na které se zub času 
již notně podepsal, přispěli jsme na druhou etapu opravy 
varhan a hledáme s panem farářem další možnosti 
spolupráce pro postupnou obnovu fary.  
  
  Závěrem chci poděkovat: občanům naší obce za 
vstřícnost, toleranci a vzájemnou pospolitost, cvičitelům 
i cvičencům Tělovýchovné jednoty, obec 
reprezentujícím oddílům fotbalistů, stolního tenisu i 
mažoretek,  Mysliveckému sdružení, Sboru 

dobrovolných hasičů, Svazu důchodců, hodové chase, 
panu řediteli a učitelům Základní školy, Mateřské školy 
a mnoha dalším činným občanům za spousty hodin práce 
ve volném čase pro bohatý kulturní život v naší obci. 
Ostatně za všechny hovoří výsledky – průřez kulturními 
akcemi v naší obci následuje. 
 

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 2012 

                                      
 

Ing. Lubomír Katolický 
starosta obce 

 
 

 
 
 
 

Slovo faráře 
 
Vážení občané Lažánek a Holasic,  
 
dovolte mi, abych se připojil ke všem gratulantům a také 
za sebe Vám popřál pokojné a radostné svátky vánoční. 
Chtěl bych využít této příležitosti a zdůraznit, že Vánoce 
nejsou svátky pohádek nebo něčeho podobného. Vánoce 
jsou svátky kdy si máme připomenout narození dítěte, 
příchod nového života. Toto dítě se narodilo do 
skromných až nuzných poměrů a přece nás všechny 
obdarovává a to svým pokojem a radostí.  
 
Ať tedy tyto hodnoty nás provázejí o letošních svátcích.  
 
                                                     Marek Hlávka, farář 
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 Ze společenského života obce 
● 9. ledna se konala v naší obci TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA a koledníci do kasiček vybrali 23 656,- Kč. 
Celý výtěžek byl zaslán na Oblastní charitu v Tišnově. 

 
● leden – únor:  V naší obci se v tomto roce konaly tři 
plesy: myslivecký, sportovní a hasičský. Na sportovním 
plese byla i první lažanská polonéza naší mládeže.  
 

 
 
● 5. března pořádal oddíl SPV Lažánky v naší obci 
OSTATKY, které i letos nepostrádaly na veselosti. 
Ostatkové veselí tradičně provázel průvod a zvaní po 
vesnici a večer pochovávání basy a opět nastudované 
ostatkové vystoupení.  
 

 

● 6. března pořádal oddíl SPV Lažánky DĚTSKÝ 
MAŠKARNÍ KARNEVAL  a na děti v místní tělocvičně 
čekaly tradičně soutěže, tanečky a dětská tombola. 
           

 
 

● K  1. dubnu vydala naše ZŠ 2. školní kalendář 
LIDOVÁ ŘÍKADLA od března 2011 do února 2012 . Je 
výsledkem žáků 1. a 2. ročníku roku 2009/2010. 
Motivací jim byly animované filmy Říkadla J. Lady. 
Práce jsou provedeny akvarelovou technikou a tuší.  

 
 
● 1. na 2. dubna pořádala již podruhé naše ZŠ pro své 
žáky NOC S ANDERSENEM. V pátek v podvečer se 27 
žáků s baťůžky na zádech a se spacáky v ruce zúčastnilo 
této akce. Ve škole je čekal šestihodinový program 
zaměřený na dílo spisovatele Václava Čtvrtka. A tak se 
ve škole četlo, luštily se zprávy, hledaly se knihy a 
ilustrace při baterkách, nacvičovala se pohádka, vyráběly 
papírové loutky, kreslilo, vystřihovalo, modelovalo, 
soutěžilo, cvičilo, …Přišli i hosté: pan Zavřel přečetl 
dětem pohádku o Rumcajsovi, paní Jebáčková děti 
naučila při klavíru veselou písničku Chodí Rumcajs po 



4 
U nás v Lažánkách  prosinec 2011 

 

lese. Novinkou bylo promítání animovaných pohádek od 
V. Čtvrtka na nové interaktivní tabuli. Děti usínaly, opět 
při pohádce, půl hodiny po půlnoci.  
 

 
 

● 15. dubna  pořádal místní vaz důchodců ZÁJEZD do 
kovárny v Těšanech, Hodonína, Mikulčic a Milotína. 
  
● 17. dubna  pořádal oddíl SPV Lažánky  
TĚLOVÝCHOVNOU AKADEMII , které se zúčastnilo 
8 místních složek - od těch nejmenších dětí po nejstarší 
mládež. 
 

 
 

● 7. května  předvedla v naší obci brněnská skupina 
Santa Lacerta se šumperskou SHŠ Magna Moravina (již 
druhým rokem) UKÁZKU BITVY Z 30.leté VÁLKY  z 
let 1618-48 na hřišti v Chrátslkách, které přecházel 
ukázkový historický průvod naší obcí.  
 

 
 

● 8. května  se konalo VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  - vítaly se 
děti narozené v r. 2010: Sovová Zora, Dvořáček Jakub, 
Prát Michael, Červinková Elena, Kozlíčková Tereza. 
V pásmu písniček a básniček vystoupily děti místní MŠ 
pod vedením p.uč. E. Střelcové. Na el.klávesy hrála p. 
S.Jebáčková. 
 

 
 

● 26. května se zúčastnil  oddíl SPV nejmladší žactvo 
(4-5leté děti a předškoláci) ATLETICKÉ SOUTĚŽE 
v Brně. Soutěžilo se v běžných dětských disciplinách a 
odměněni byli všichni diplomem a sladkostí. 

   

 
 

● 3. června pořádal místní svaz důchodců ZÁJEZD do 
Žlebů, Kutné Hory a do Poděbrad. O zájezdy je ze strany 
členů seniorů i ostatních občanů vždy velký zájem. 
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● 5. června pořádal oddíl SPV Lažánky DĚTSKÝ 
SPORTOVNÍ DEN na hřišti v Chrástkách a na děti i 
rodiče zde čekaly soutěže a odměny i malé pohoštění. 
 

 
 

● 18. – 19. června pořádala Krojovaná chasa a Obec 
Lažánky KROJOVANÉ HODY, kterých se zúčastnilo 
76 krojovaných. Hody doprovázela Bítešská dechová 
kapela p. Božka. Nechybělo sobotní zvaní po vesnici 
s večerní hodovou zábavou, v neděli slavnostní hodová 
mše s krojovanými a odpoledne průvod vesnicí 
zpestřený plněním úkolů stárků u stárek.  

 
 

● 25. června pořádal SDH Lažánky na fotbalovém hřišti 
v Chrástkách HASIČSKÉ DĚTSKÉ ODPOLEDNE. 
Byly zde disciplíny s hasičskou tématikou a velmi pěkné 
odměny pro každého soutěžícího. Hasičského odpoledne 
se zde tradičně zúčastňuje i hasičský sbor ze Svatoslavi, 
včetně dětského hasičského družstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 30. června se na KONCI ŠKOLNÍHO ROKU v naší 
ZŠ rozloučilo 13 žáků, kteří po prázdninách zasednou do 
lavic 5. tříd a to nejen v ZŠ Vev. Bítýšce ale i v Deblíně. 
 

 
  
● 16. – 23. července  již 3. rokem pořádal oddíl SPV 
Lažánky LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI na Šafránkově 
mlýně, letos na téma Stará i nová ,známá i neznámá....Z 
tajuplného názvu se nakonec vyklubala povolání a 
zaměstnání, takže děti plnily různé úkoly z povolání - 
pradlen, pracovníků jaderné elektrárny, vyšetřovatelů, 
zdravotníků, reklamních agentur, kadeřnic, kosmetiček 
aj. Tábor se velmi vydařil. 
 

 
 

● 8. srpna: Ve školním roce 2010/2011 se žáci naší 
školy zúčastnili VÝTVARNÉ SOUTĚŽE "Do kosmu s 
Krtečkem", kterou pro děti pořádaly Česká kosmická 
kancelář, Americké centrum Velvyslanectví USA v 
Praze a Astronomický ústav AV ČR. Téma soutěžních 
prací se vztahovalo k mimořádné události, kterou byl 
kosmický let „českého Krtečka“ v raketoplánu 
Endeavour STS-134 na Mezinárodní kosmickou stanici 
ISS společně s americkým astronautem Andrewem 
Feustelem.  
Děti ve školní družině plnily nejrůznější úkoly ze hry 
„Škola kosmonautů“a v květnu bylo odesláno dvanáct 
zdařilých prací. Mezi oceněnými pracemi se objevily 
hned čtyři naše žákyně – prvňačky Ivonky Zavřelové (z 
Braníškova), třeťaček Jarušky Sovové (z Lažánek) a 
Elišky Juránkové (z Maršova) a čtvrťačky Evičky 
Zavřelové (z Braníškova). Předání cen vítězům proběhlo 
8. srpna na Nové radnici v Brně. Vzhledem k tomu, že 
byly prázdniny, pro svoje ocenění si mohly přijet jen dvě 
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naše vítězky Jaruška a Eliška. Děvčata převzala ceny 
přímo od amerického kosmonauta Andrewa Feustela a 
Krtka. K jejich úspěchu jim srdečně blahopřejeme.  
  

  
 

● 27. srpna: se konala v naší obci OSLAVA 130.výročí 
založení SDH v Lažánkách, která byla zahájena 
slavnostní schůzí SDH v restauraci u Oratorů. Zde byly 
předány medaile a čestná uznání. V odpoledních 
hodinách se konal slavnostní průvod vesnicí, posvěcení 
nově opravené hasičské zbrojnice a nového hasičského 
auta. Kulturního programu se zúčastnily místní 
mažoretky, Deblínská koňka a celým odpolednem 
vyhrávala Svitavská dvanáctka. 
 

 
 

● 2. září  pořádal místní Svaz důchodců Lažánky 
ZÁJEZD do Červené Lhoty a Jindřichova Hradce. 
 

  

● 2. září  pořádali nohejbalisté Lažánky II. ROČNÍK 
V NOHEJBALU. Hrálo se za tělocvičnou o pohár 
starosty obce. Zúčastnilo se 8 tříčlenných družstev. 
 

 
 

● 24. září  se oddíl mažoretek zúčastnil Základního kola 
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE amatérských mažoretek 
v Ivančicích a postoupily do finále, které bude v dubnu 
2012. Držíme jim pěsti. 
 

 
 

● 9. října se konalo SLAVNOSTNÍ VYSVĚCENÍ Boží 
muky sv. Huberta. Novou Boží muku zasvěcenou sv. 
Hubertovi nechaly postavit Lesy města Brna v katastru 
Lažánek u chaty U javora poblíž Čertovy hráze směrem 
od Zeleného mostu k Herolticím. 
 

 
 

● 11. listopadu pořádala naše základní škola tradiční 
SVATOMARTINSKÝ lampionový průvod. Žáci na 
hřišti přiblížili život sv. Martina scénkou a písničkami.  
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Poté se lampionový průvod vydal obcí. Na zahrádce 
hotelu Vyhlídka se děti dočkaly nejen sv. Martina, který 
na ně ze střechy rozsypal „sníh“, ale i vypuštění 
lampionku štěstí a samozřejmě nadílky perníčků od 
rodičů. 
 

 
 

● 25. listopadu pořádala ADVENTNÍ BESÍDKU se 
svými žáky pro rodiče a prarodiče naše ZŠ. Ve velmi 
pěkně nastudovaném programu zazněly básničky, 
písničky a nechyběla ani pohádková scénka. Besídka 
byla zakončena výrobou adventních věnečků. 
 

 
 

● 2. prosince   pořádala základní škola 2.VÁNOČNÍ 
JARMARK. Prodejem výrobků dětí ze školní družiny a 
keramického kroužku získala škola prostředky na nové 
hračky do školní družiny a polovina výtěžku byla 
věnována Nadačnímu fondu Inka, který podporuje 
vzdělávání dětí indiánů v Andách a přispívá  vesnickým 
málotřídním školičkám v horách na školní pomůcky. 
Během jarmarku probíhala i výstava keramického a 
výtvarného kroužku dětí naší ZŠ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 3. - 4. prosince   pořádalo již druhým rokem Občanské 
sdružení Práh VÁNOČNÍ JARMARK v restauraci U 
Oratorů, jehož výtěžek šel na pomoc lidem 
s psychotronickým onemocněním z Brna a okolí. 
 

● 6. prosince   se v naší ZŠ konalo MIKULÁŠSKÉ 
VYUČOVÁNÍ. Kromě vyučování plné mikulášské a 
čertovské tématiky, doplňovaček a kvízů v závěru 
vyučování čekal děti příchod Mikuláše i s nadílkou. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
● 
 
● 9. prosince   se naše mažoretky zúčastnily akademie 
ve Velké Bíteši, kde nás reprezentovaly - velmi pěkně. 
 

 
 

 
 

● 11. prosince: Již v listopadu se naše škola zúčastnila 
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE Legenda o sv. Anežce České. 
Vyhlásilo ji pro základní a umělecké školy Muzeum 
Brněnska u příležitosti  800. výročí narození této světice. 
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Do soutěže se přihlásily: N. Jebáčková z 1. ročníku, A. 
Helánová  a I. Zavřelová z 2. ročníku, J. Sovová, H. 
Jebáčková a A. Kameníková ze 4. ročníku. Žačky 
nakreslily návrhy jak sv. Anežka: zakládá klášter, léčí 
nemocné, nosí dříví, peče chléb a zakládá jabloňový sad. 
Z návrhů byla poté sestavena společná kompozice, 
kterou dále zpracovaly do náročné techniky podmalby 
přímo na sklo. Přihlášené práce byly vystaveny v muzeu 
v Předklášteří a 11. prosince byla tato kolektivní práce 
našich žaček lažánecké školy pod názvem Dobré skutky 
svaté Anežky vyhodnocena jako nejlepší, naše autorky 
získaly v kategorii 6 – 10 let první místo.  
                                                    
 

  
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školní ohlédnutí v MŠ za rokem 2010 
 

Mateřskou školu v Lažánkách navštěvuje v současné 
době 26 dětí ve věku 3-6 let, z toho 13 předškoláků. 
Kromě denní výchovně vzdělávací činnosti nabízíme 
dětem různé sportovní i kulturní akce,snažíme se co 
nejvíce využívat možnosti vycházek do okolní přírody, 
zajišťujeme návštěvu divadelních představení v Brně, ale 
také představení přímo v mateřské škole 
Navštívili jsme Mahenovo divadlo - pohádku Broučci, v 
MŠ vystoupilo divadelní společenství Úsměv s 
pohádkou o Krakonošovi, herci z divadla Radost s 
pásmem klasických pohádek. Uspořádali jsme zájezd do 
divadla Reduta v Brně, kde děti společně s rodiči shlédli 
pohádku Kvak a Žbluňk. V květnu jsme s dětmi 
připravili program na slavnostní „Vítání občánků.“  

 
 

Nezapomněli jsme ani na oslavu Dne dětí a 
samozřejmostí je už každoročně „Rozloučení s 
předškoláky“ a také školní výlet, kdy jsme na pozvání 
Magdy Honsnejmannové navštívili zábavný park 
Eldorádo v Brně-Mariánském údolí, kde děti zdarma 
využili všechny atrakce – trampolíny, skákací hrady, 
autodráhu, houpačky apod. Podzim jsme v mateřské 
škole přivítali již potřetí Dnem dýní na zahradě školy. 
 

 
 

Za účasti rodičů děti prožily sportovní podvečer plněním 
úkolů, ani letos nechyběla závěrečná „stezka odvahy“. 
Začátkem prosince přišel i do mateřské školy Mikuláš s 
nadílkou pro děti. 
 

 
 

Závěrem chceme všem našim dětem, ale i ostatním 
občanům obce Lažánky, popřát krásné vánoce a do 

nového roku zdraví, pohodu a spokojenost. 
 

                                                                    Střelcová Eva 
                                                    Mateřská škola Lažánky 
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ZŠ Lažánky 
Sláva jsou tu Vánoce! 

Velká mísa ovoce, 
Venku zima, venku led, 

Ale doma u kamen 
Jmelí, datle, sladký med. 

 
Cinká zvonec 
A nemá konec 

A já zpívám koledu 
A pusu mám od ledu 

                                          (ze Slabikáře pro 1.ročník) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radostné vánoce 

přejí 
 

žáci a učitelé ZŠ v Lažánkách 
 

 
 
Svaz důchodců v Lažánkách 
 

Vážení spoluobčané, 
je to 8 roků, co byl v naší obci 27. ledna 2003 ustaven 
SVAZ DŮCHODCŮ. Zakládajícími členy byli Zavřel 
Arnošt, Vlčková Jana, Mičánek Stanislav a Zavřelová 
Olga. Smyslem působení a činnosti našeho sdružení pod 
heslem „Aby člověk nebyl sám“ je, aby naši 
spoluobčané v důchodovém věku měli možnost se 
společensky a kulturně realizovat a zpříjemňovat svůj 
další život. Za dobu existence naše organizace 
uspořádala velké množství zájezdů, společenských 
setkání, cestopisných přednášek a vycházek do blízkého 
okolí. V současné době má 70 členů a v případě zájmu 
mají k nám otevřenou cestu i ostatní senioři (Informace 
u p. Františka Zetky). Za finanční a materiálovou pomoc 
naše organizace děkuje místnímu obecnímu úřadu a též 
sponzorům a všem členům výboru, kteří nezištně věnují 
svůj čas pro chod naší organizace. 
 

Do nového roku  
přejeme všem členům i ostatním seniorům 

a všem spoluobčanům 
hodně zdraví a spokojenosti v rodinném kruhu. 

 
                                   Valentin Nečas 
                         předseda Svazu důchodců  
                                     v Lažánkách 

 
 

Myslivecké sdružení Lažánky  
 

               K přání příjemného prožití  
                       vánočních svátků a 
         mnoha úspěchů v novém roce 2012 
připojujeme poděkování za Vaši přízeň a podporu 
                                      
                                     Myslivecké sdružení Lažánky 

 
 
 
Sbor dobrovolných  hasičů Lažánky: 
 
 
 

Tak Ván přejem po roce 
krásné a veselé vánoce. 
Starosti ty nechte stranou 
dětem radostí ať oči planou, 
rty Vaše ať se stále smějí, 
zdraví, štěstí v novém roce hasiči Vám přejí.  

             
Sbor dobrovolných hasičů v Lažánkách 

 

 
 
 
Oddíl SPV Lažánky 
 

Děkuje všem našim občanům 
za přízeň, podporu a účast na sportovních a kulturních 

akcích v letošním roce. 
Všem sportovcům, cvičitelům a našim občanům 

klidné a radostné svátky vánoční, 
hodně zdraví a pohody v roce 2012 

 
                        přeje oddíl SPV Lažánky. 
 
 
 
 
 
 
Oddíl kopané Lažánky 
 

Oddíl kopané děkuje všem svým fanouškům a 
sponzorům za podporu v podzimní části sezony 2011. 

Všem sportovcům a našim občanům 
pěkné prožití vánočních svátků a do nového roku 2012 

hodně zdraví a pohody přeje 
 

oddíl kopané Lažánky 
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Oddíl stolního tenisu Lažánky 
 

Naši žáci patří k nejlepším hráčům stolního tenisu na 
okrese Brno-venkov. 
Na okresním přeboru v Tišnově se umístili: 
Žáci: 1. Galla Aleš, 3. Hloska Filip, 4. Tadeáš Cebák 
Ml. žáci: 1. Sova Jan, 3. Kula Pavel, 7.-8. Steinhauser 
Filip a Dvořák David. 
Muži: A 9. místo, B 3. místo, C 3. místo 
 
 
 

Vánoční svátky  
plné pohody, klidu a lásky  

        a v novém roce 2012 hodně zdraví a štěstí 
                                           přeje  

 

oddíl stolního tenisu Lažánky 
 

 
Bohoslužby v době vánoční 2011-2012  
v Lažánkách: 
 

24. prosince ve 21:00 hod. (Půlnoční - štědrý den) 
 

25. prosince v 7:50 hod. (Boží hod vánoční) 
 

26. prosince v 7:50 hod. (sv.Štěpán) 
 

31. prosince v 16:00 hod. (Silvestr) 
 

  1. ledna  2012 v 17:00 hod. (Nový rok) 
 

  5. ledna  2012 v 18:00 hod. (čtvrtek-žehnání vody,   
      křídy, kadidla a zlata) 
 
 

Stručná obecní statistika za rok 2011: 
 

● přihlášeno 8 občanů  
          
● odhlášeno 6 občanů 
 

● narozeny 4 děti     
              
● zemřelo 8 občanů 
 

● celkový počet občanův obce včetně Holasic:  698 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatní informace občanům    
 

● Svoz komunálního odpadu v roce 2012 bude 
probíhat dle svozového plánu. tj. pevný domovní odpad 
v každý lichý čtvrtek.  První svoz bude 5.1.2012.  
●  Nové jízdní řády platné od 11.12. 2011 do 8.12. 2012 
jsou přílohou tohoto zpravodaje.  
● 22. prosince  - 1. ledna 2012 bude knihovna ve 
Veverské Bítýšce uzavřena .  
● 23. prosince  nebude MUDr. Štětková ve Vev. 
Bítýšce ordinovat.  
● 27. – 30. prosince bude MUDr. Štětková ve Vev. 
Bítýšce ordinovat od 8,00 - 11,30 hod.  
 

 
Kulturní akce na zimní období 2011/2012 
 

●26.12. 2011 Vánoční turnaj stolního tenisu  
od 9:00 hod. žactvo (mladší a starší) a dorost 
od 14:00 hod. turnaj mužů a žen, (startovné pro nečleny 
ve dvojhře 50,- Kč, ve čtyřhře 30,- Kč) v tělocvičně. 
 

●30.12. 2011 Předsilvestrovské posezení seniorů  
v 18,00 hod, - pro členy Svazu důchodců v Lažánkách, 
na hotelu Vyhlídka, bohatá tombola 
 

●7.1. 2012 Myslivecký ples: 
ve 20,00 hod., sál hotelu Vyhlídka 
 

●22.1. 2012 Pohádka o princezně Sávitrí:  
 v 17,00 hod. v restauraci U Oratorů, divadelní 
představení pro děti i dospělé (www.divadlolisen.cz) 
 

●28.1. 2012 Sportovní ples: 
ve 20,00 hod., sál hotelu Vyhlídka 
 

●4.2. 2012 Hasičský ples:  
ve 20,00 hod., v restauraci U Oratorů 
 

●12.2. 2012 Nejnovější případ pana Vočka aneb 
velká buřtová loupež (divadelní spolek Rosice) 
 v 17,00 hod. v restauraci U Oratorů, pro děti od 6 let 
 

●18.2. 2012 Ostatková zábava: 
ve 20,00 hod., sál hotelu Vyhlídka 
 

●19.2. 2012 Dětský maškarní karneval: 
 ve 14,30 hod. v místní tělocvičně 
 
 
 
 
 


