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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 
 

uplynul další rok a opět máme před sebou vánoční 
svátky a konec  roku  2014. A stejně tak tradičně vychází 
vánoční  zpravodaj, který je zároveň místem k ohlédnutí 
za tím, co se v právě končícím roce událo. Ani nyní 
tomu nebude jinak.  
 

V říjnu  letošního roku proběhly volby do zastupitelstva 
obce. Rád bych Vám všem, kteří jste v komunálních 
volbách přišli a vhodili svůj hlas do volební urny, 
poděkoval. Vzhledem k tomu, že byla jenom  jedna 
"kandidátka", je volební účast 46% oprávněných voličů  
pro nás více než  zavazující a motivující pro další práci 
ve prospěch naší obce.  Dovolte proto, abych jménem 
zastupitelstva i jménem svým poděkoval za projevenou 
důvěru. Budeme velice rádi,  když nám budete 
opět nápomocni svými radami, postřehy, zkušenostmi, 
ale i konstruktivní kritikou; věřte, že vše je pro nás moc 
důležité a podnětné. Vážíme si Vašich hlasů a chceme, 
aby se nám všem v Lažánkách dobře žilo. Ještě jednou 
upřímné poděkování. 
 

To nejdůležitější, co nás provázelo po celý rok, bylo 
pokračování výstavby kanalizace a ČOV. 
 

 

 
 
V letošním roce jsme dokončili kompletní stokovou síť 
včetně veřejných částí domovních přípojek zakončených 
kontrolními šachtami, kompletně dokončená je i ČOV.  
Celá stavba je z technického hlediska hotová. Zbývá 
mimo jiné hlavně zapravení chodníků a komunikací. 
Celková prostavěnost ke konci roku je  67 914 773,- Kč 
včetně vícenákladů uplatněných vůči fondu změnovými 
listy projektu. To představuje čerpání 99,34 % 
z celkových nákladů.  
 

Průběh stavby v letošním roce nebyl bez komplikací.  
Zdržel nás průchod uličkou z Nové ulice na státní silnici 
kolem Procházků, kde bylo nutné zásadním způsobem 
přepracovat původní projekt. Důvodem byla kolize sítí 
staré kanalizace s novým potrubím a hlavně vyřazení 
starého potrubí vedeného pod domem Engelbrechtů  a 
vedení novou trasou.  
 

  
Dalším zásadním zdržením byla poslední stoka od 
transformátoru k odbočce na Holasice. Uložení 
původních sítí neodpovídalo zaměření  ani vytyčení a 
bylo nutné sondami zjistit jejich skutečné uložení 
v zemi. Příčinou byla snaha původních stavitelů sítí 
vyhnout se hloubení v masivním skalnatém podlaží. 
Nyní bylo nutné provést přeložku vodovodního řádu a 
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nové napojení všech rodinných domů a pro uložení 
kanalizačního řádu jsme museli už skálu vybourat. 
 

 
 

 
 

Důvodem cca měsíčního přerušení prací na kanalizaci 
byla také příprava státní komunikace a komunikace 
k lomu na celoplošnou pokládku živičného povrchu – 
opravy a výměny obrubníků, výškové úpravy vpustí, 
poklopů a domovních uzávěrů vody. 
 

 
 

Dovoluji si upozornit na to, že z dotace v rámci projektu 
je hrazeno pouze uvedení chodníků do původního stavu 
a zapravení rýhy po kladení potrubí v komunikaci. 
Výměna obrubníků, oprava chodníků a celoplošná 
rekonstrukce komunikací musí být hrazena z finančních 
prostředků obce.  

Stejně tak z prostředků obce bylo vybudováno 
zatrubnění stoky po celé délce zahrady u Žaloudků, 
kterým po léta splašky tekly volně příkopem po zahradě. 
 

 
 

Původně jsme předpokládali možnost připojování 
obyvatel na nový řád již od léta, ale provedení 
provozních zkoušek ČOV a čerpacích stanic, 
shromažďování veškerých vyjádření a podkladů pro 
povolení předčasného užívání díla až ke konečnému 
získání tohoto povolení nám zabralo téměř čtyři  měsíce. 
A tak možnost řádného oficiálního připojení Vašich 
domácností na nový řád nastala až v polovině prosince.  
 

Stručná rekapitulace: V naší obci je vybudována 
jednotná kanalizace, ale v části Nové ulice a ulice 
k lomu, které nelze odkanalizovat gravitačně, musí být 
nemovitosti odkanalizovány pomocí čerpacích stanic. 
Proto jsou v naší obci tři následující způsoby napojení 
nemovitostí: 
 

1.) Celá obec s výjimkou níže uvedených částí ulic 
má jednotnou kanalizaci. Do splaškové přípojky 
smí být připojena voda z WC, koupelen, prádelen, 
kuchyní, dešťové svody ze střech, odvodnění 
zpevněných  ploch a dvorků apod. Do kanalizace 
nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť.  

 

2.) Nová ulice, RD ve spádu k ZEASU-splaškové a 
dešťové odpadní vody musí být v nemovitosti 
důsledně odděleny. Do nové splaškové přípojky 
smí být připojena pouze voda z WC, koupelen, 
prádelen a kuchyní. Dešťové svody ze střech, 
odvodnění zpevněných  ploch a dvorků apod., 
musí zůstat zapojeny do staré dešťové kanalizace.  

 

3.) Také v ulice k lomu, RD ve spádu k lomu - 
splaškové a dešťové odpadní vody z nemovitostí 
musí být důsledně odděleny. Do splaškové 
přípojky smí být připojena pouze voda z WC, 
koupelen, prádelen a kuchyní. Také tady do 
splaškové kanalizace nesmí být napojeny dešťové 
svody ze střech, odvodnění zpevněných  ploch a 
dvorků apod. Vzhledem k tomu, že vybudování 
dešťové kanalizace v této oblasti není možné, 
byla stavební povolení vydána s požadavkem na 
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jímání dešťových vod na vlastním území každé 
nemovitosti. Dále pak do této nové kanalizace 
nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť.  

 

U nemovitostí dle bodu 2.) a 3.) při nedodržení oddělení 
splaškových a dešťových vod hrozí v případě vytrvalých 
či přívalových dešťů vyplavení nemovitostí. Čerpací 
stanice jsou dimenzovány pouze na splašky. Proto bude 
napojení těchto nemovitostí a oddělení dešťových vod 
důsledně kontrolováno. 

Kompletní propozice dostanete v lednu 2015. 

Pokud jsem v úvodu napsal, že stavba se neobešla bez 
komplikací, musím zkonstatovat, že hlavní tíhu všech 
důsledků jste nesli samozřejmě Vy, občané Lažánek. 
Budování stok v našich místních komunikacích 
vzhledem ke skutečnosti,  že při výstavbě veškerých sítí 
v minulosti nebyly zásypy hutněny, přináší totální 
destrukci vozovky. Výsledkem je zvýšená prašnost a 
v deštivém počasí hodně bláta. Jediným řešením je 
kompletní celoplošná oprava komunikací, která 
proběhne z jara příštího roku.  
 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům za 
trpělivost, toleranci a vstřícnost. Musím také poděkovat 
za obětavou pomoc  našim hasičům při kropení a 
umývání komunikací, proplachování nových stok před 
kamerovými zkouškami a spoustě dalších prací. 
 

I když kanalizace byla v minulém roce akcí 
nejdůležitější, souběžně s ní se podařilo pokračovat 
na úpravách mateřské školky, které realizujeme 
postupnými kroky. V minulých letech to byla výměna 
oken, nová plastová střecha a letos přibylo zateplení a 
nová fasáda. Drobnými dokončovacími pracemi 
v příštím roce opravu školky dokončíme. 
 

 
 

Radost máme i ze splnění dalších úkolů: 
Podařilo se vyhledat zdroj vody pro fotbalové hřiště a 
kabiny, zajistit možnost posílení vodního zdroje pro 
Lažánky-Maršov a Braníškov,  a také zařídit převod 
pozemků pod OÚ a tělocvičnou od státu do majetku 
obce. 
 

V průběhu roku probíhala jednání o novém Územním 
plánu naší obce. V prosinci nám byl předán kompletní 
nový Územní plán k dalšímu projednávání a my můžeme 
vyúčtovat dotaci, kterou jsme na zpracování ÚP získali 
od Jihomoravského kraje.  
Souběžně je připravována studie zástavby k ZEASU 
vedle komunikace k lomu tak, abychom ji mohli v 
průběhu prvního pololetí příštího roku projednávat 
s majiteli pozemků v této lokalitě. 
 

V loňském vánočním zpravodaji jsem se také po dlouhé 
době odhodlal upozornit občany na nešvary, které nám 
všem znepříjemňují život a které většinou pranýřujeme 
opakovaně. Nad řádky loňského zpravodaje bohužel 
musím konstatovat, že se nic nezměnilo. Psi bez dozoru 
neustále znečišťují naši obec, stále parkujeme na 
chodnících, ukládáme odpady okolo kontejnerů atd. 
Povinnost dodržovat obecně závazné vyhlášky budeme 
muset zřejmě připomenout účinnějšími prostředky.  
  
Závěrem chci poděkovat: občanům naší obce za 
vstřícnost, toleranci a vzájemnou pospolitost, členům 
tělovýchovné jednoty, fotbalistům, mysliveckému 
sdružení, sboru dobrovolných hasičů, svazu důchodců, 
hodové chase, panu řediteli a učitelům základní a 
mateřské školy a všem těm, kteří  aktivně organizují  
bohatý kulturní život v naší obci (připomenutí jejich 
záslužné práce včetně fotodokumentace z kulturních a 
společenských akcí je součástí zpravodaje).  
 
 
 

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 2015 
 
 
 

Ing. Lubomír Katolický 
starosta obce 
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Ze života naší  obce v roce 2014  
 

● 4.-14. ledna  se v naší obci v době konání 
Tříkrálových sbírek vybralo do kasiček umístěných na 
místní poště, na OÚ, kostele a prodejně potravin celkem 
9 113,- Kč. Celý obnos byl odevzdán na Oblastní charitě 
v Tišnově. 
● leden – únor:  V plesové sezóně se v obci konaly 
tradiční tři plesy: na hotelu Vyhlídka myslivecký a 
sportovní ples, v restauraci U Oratorů hasičský ples. 
K poslechu a tanci na akcích vyhrávali: místní hudební 
skupina J.Band a skupina MODUL.  
 

 
 

● leden – únor: Lažánecké mažoretky jako každým 
rokem, tak i v roce 2014 zahajovaly svými 
vystoupeními  plesy v Lažánkách a blízkém okolí.  
  

 
 

● 26. a 27. února: proběhlo kácení posledních 
vzrostlých topolů na dětském hřišti, které zde byly 
vysazeny odhadem v 50. - 60.  letech (prosíme 
pamětníky o upřesnění). Topoly z východní strany u 
vstupu na hřiště byly pokáceny v roce 2011 
(fotodokumentace kácení z r.2011 na webu) a některé již 
při generální přestavbě hřiště v roce 1993. Tyto vysoce 
čnící a dominantní stromy mají křehké dřevo a za 
větrného a bouřlivého počasí ulomené větve ohrožovaly 
bezprostřední okolí. Z bezpečnostních důvodů byly 
proto postupně z dětského hřiště odstraněny. S náhradní 
výsadbou zeleně bylo plánováno při zmiňované 
generální přestavbě hřiště. Dnes tyto skácené topoly 

nahradila již vzrostlá zeleň několika lip a javorů 
vysazených zde v roce 1993. 
 

 
 

● 1. března pořádal oddíl SPV Lažánky oblíbené  
ostatky. Nechyběl tradiční ostatkový průvod vesnicí a 
zlatým hřebem zábavy bylo již 9. vystoupení místní 
lažanské ostatkové skupiny, ke které se i letos přidala se 
svým 2. vystoupením lažanská omladina.  
 

 
Lažanská omladina: vystoupení 2. rokem 
 

 
Místní lažanská skupina: vystoupení již 9. rokem 
 

● březen: Letošní teplá zima s velmi malou, téměř 
nepatrnou nadílkou sněhu uspíšila pocit příchodu 
brzkého jara, a tak koncem února a března se dalo chodit 
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na velmi příjemné vycházky. Mnoho našich občanů 
využilo pestré nabídky malebných tras: např. na Horku, 
od Zeleného mostu k retenční nádrži Slunná nebo ke 
Kaolínovému jezírku (fotodokumentace na webu).   
 

 
 

●  9. dubna  pořádal místní svaz důchodců zájezd na 
Vysočinu. Senioři navštívili poutní místo Zelenou Horu, 
Hlinsko a sklárnu v Karlově.  
 

 
 

●  13. dubna  pořádal oddíl SPV Lažánky pro děti a 
rodiče první Putování pohádkovým lesem za 
velikonočním zajíčkem v okolí Horky se zakončením u 
myslivcké chaty na Horce. Akce měla velmi pěkný ohlas 
a věříme, že se v dalších letech bude opakovat. 
 

 

● 27. dubna se pochlubil svými výsledky oddíl SPV. Na 
tělovýchovné akademii vystoupilo 100 cvičenců.  

 
●  30. dubna pořádala Myslivecká společnost Lažánky 
na Horce tradiční pálení čarodějnice. Na místní občany 
zde čekalo nejen tradičně připravené občerstvení, ale i 
nově zvětšená plocha před mysliveckou chatou s novými 
dubovými stoly a lavicemi.  
 

 
 

● 10. května naše nejstarší mažoretky reprezentovaly 
obec Lažánky v celostátním  finále  mezinárodní 
mažoretkové soutěže IMC v Dubňanech u Hodonína, 
kam se probojovaly ze základního kola na podzim roku 
2013. Děvčata získala pěkné bronzové medaile. 
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● 11. května  se konalo vítání občánků, kde bylo 
starostou obce přivítáno 8 dětí narozených v roce 2013: 
Sojková Šarlota, Chýlek Vojtěch, Budínová Sofie, 
Orator Pál, Chaloupka Ondřej, Simetinger Jakub, 
Slaninová Klára, Sovová Karolína. V kratičkém, ale 
velmi pěkném programu vystoupily děti naší MŠ. 
 

 
 

 
 

● 16. května pořádal oddíl SPV Lažánky diskotéku pro 
místní cvičence na ukončení cvičebního roku 
2013/2014. 
 

 
 

●  25. května  pořádal místní svaz důchodců vycházku 
k Zelenému mostu k retenční nádrži Slunná v údolí 
Maršovského potoka. Výprava zakončila akci posezením 

a občerstvením na kabinách v Chrástkách, kde se přidali 
i ostatní senioři Lažánek.  
 

 
 

● 12 června se zúčastnila naše děvčata přehlídky 
mažoretek v Letovicích, kde velmi úspěšně 
reprezentovala naši obec. 
 

 
 
● 14. června,  na místní pouť, pořádala myslivecká 
společnost s obcí Lažánky třetím rokem posezení 
s cimbálovou  kapelou Kyničan z Moravských Knínic 
u myslivecké chaty na Horce. Výborně zajištěné 
občerstvení, skvělá nálada a teplé počasí vedlo 
k příjemné atmosféře a zábavě až do půlnočních hodin. 
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● 15. června – o pouti pořádal místní včelařský svaz 
výstavu ke 100. výročí založení včelařského spolku 
v Lažánkách. Výstava včetně ochutnávky vzorků medu, 
pečiva a medoviny probíhala v prostorách OÚ a 
zúčastnilo se jí přes 300 návštěvníků. Výstava měla 
veliký ohlas a mnozí občané netušili, že včelařský 
spolek  má v naší obci tak dlouhou tradici. 
 

 
  
● 19. června pořádal místní svaz důchodců zájezd do 
Rožnova p.Radhoštěm a na Turzovku. Ke krásným 
zážitkům z prohlídky památek se přidalo i krásné počasí.  
  

 
 
●  21. června pořádal místní oddíl kopané na 
fotbalovém hřišti v Chrástkách oslavy k 80. výročí 
založení fotbalu v naší obci (1934-2014);  v bohatém  
programu nechybělo utkání hráčů mladších přípravek, 
bývalých hráčů Cosmos Lažánky, vystoupení místních 
mažoretek a večerní country zábava. 
 

 

● 28. června pořádal pro děti místní hasičský sbor 
tradiční hasičský dětský den plný her a soutěžních 
disciplín nejen s hasičskou, ale i sportovní tématikou.  
 

 
 

● 28. června – 4. července pořádal oddíl SPV Lažánky 
Letní tábor pro děti ve Skryjích. Pro 26 dětí ve věku 
od šesti do deseti let byl připraven bohatý program se 
spoustou soutěží a překvapení. Díky skvělým vedoucím 
a kuchařkám si odsud děti odvážely mnoho krásných 
zážitků. 

 
● 24. srpna pořádal místní svaz důchodců posezení 
k ukončení léta u myslivecké chaty na Horce. Již po 
druhé měla velký úspěch žertovná hra “hod kuchyňským 
válečkem na panáka“, která se zřejmě do budoucna stane 
tradiční součástí těchto posezení. 
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● 6 a 7. září pořádal oddíl SPV Lažánky tradiční 
Babské krojované hody. Do krojů se vydalo letos 
celkem 96 žen a děvčat. K tanci a poslechu vyhrávala 
Podhorácká muzika. 
 

 
 

● 27. září  pořádal místní svaz dobrovolných hasičů  
zájezd do Loštic, Bílé Lhoty a Olomouce.  Navštívili 
letecké muzeum v Olomouci - Neředín, arboretum Bílá 
Lhota, muzeum tvarůžků Loštice a muzeum historických 
automobilů Veteran arena Olomouc.V závěru účastníci 
povečeřeli v Ostrovačicích ve věhlasné restauraci U 
Nedbálků. 
 

 
 

● 9. října  pořádal místní svaz důchodců zájezd do 
Rudice a do jeskyně Balcarky a do části židovského 
města v Boskovicích.  
 

 
 

● 28. října  vysadil místní svaz včelařů lípu srdčitou ke 
100. výročí založení Svazu včelařů Lažánky. Členy 
jsou i včelaři obce Maršova, kteří se této výsadby také 
zúčastnili. Lípa byla zasazena v Lažánkách na Padělkách 
na rozcestí cest na Kašpárku a na Doliny.  
 

 
 

●   1. prosince  nejen naši obec, ale celé Česko postihla 
ledovka, která nepříjemně zasáhla do života nás všech. 
Pod tíhou ledu potrhané dráty el.vedení a popadané 
stromy ochromily dopravu a dodávku elektřiny. Největší 
radost z ledovky měli však školáci, kterým odpadla 
školní výuka po dva dny. 
 

 
 

● 7. prosince  pořádal oddíl SPV a Myslivecká 
společnost Lažánky již třetí putování za čerty a 
Mikulášem u myslivecké chaty na Horce.  
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● 18. prosince  pořádal místní svaz důchodců tradiční 
přátelské posezení ke konci roku, v programu 
vystoupili žáci naší ZŠ. 
 

 
 
Mateřská škola v Lažánkách – r. 2014 
 

Mateřská škola po výměně oken dostala také „nový 
kabát“, bylo dokončeno zateplení i fasáda celé 
budovy.Školka nám tak září do dáli a děti ji pozorují i 
při pobytu venku z Horky. 
Pro děti je v MŠ kromě každodenních výchovně 
vzdělávacích činností připravováno mnoho akcí. 
Patří k nim i oblíbené výlety. V lednu jsme podnikli 
výlet do Soběšic na program školského zařízení pro 
environmentální vzdělávání „Lipka“, zaměřený na život 
mravenců. Druhý výlet byl na hrad Veveří, kde jsme se 
podívali i na výstavu z pohádky Arabela. Třetí výlet 
jsme podnikli hned na začátku nového školního roku do 
Kohoutovic za divočáky. 
Dalšími oblíbenými akcemi pořádanými mateřskou 
školou pro děti s rodiči byly „jarní a podzimní 
dílničky“ . Na jarních si děti společně s rodiči zaseli do 
květináčků obilí a ozdobili je kytičkou a motýlem. V  
podzimní dílně jsme použili různé druhy přírodnin a 
podzimních plodů, navlékali jsme je a vytvořili tak 
pestrobarevný závěs, který jste mohli vidět na „Výstavě 
ovoce a zeleniny“ v ZŠ Lažánky. Za tento výtvor jsme 
obdrželi diplom a krásnou pohádkovou knihu. 
Rodiče byli také pozváni do MŠ na jarní i podzimní 
výstavku dětských výtvarných prací, spojenou s 
tematickým pásmem říkanek, tanečků a písniček v 
podání dětí. 
Pro rodiče MŠ zajistila přednášku pracovnice PPP v 
Brně na téma „Vstup dít ěte do ZŠ“, pro děti pak 
povídání se zdravotní sestrou p. M. Zavřelovou o 
bezpečném chování dětí, o péči o své zdraví a prevenci 
vzniku nemocí. Na podzim si děti znalosti o zdraví 
zopakovaly při představení „Skřítkové z 
Bezbolístkova“. 
 Herci divadla  „ Úsměv“ navštívili MŠ na jaře i na 
podzim a zahráli dětem pohádky, teď na podzim to byla 
pohádka „Mí ček Flíček“ . „Divadlo Lídy Trnkové“ 
připravilo pro děti i rodiče v červnu slavnostní 

„Rozloučení s předškoláky“, kde s programem 
vystoupily také děti, ze kterých jsou teď prvňáčci.. V 
červnu jsme přijali pozvání myslivců z Lažánek na 
Horku, kde si děti poslechly povídání o životě  zvířat v 
lese, naučily se poznávat stromy a keře v lese. Tato akce 
byla spojená také s „hledáním pokladu“  a opékáním 
špekáčků.  
Společně s dětmi jsme navštívili v Tišnově divadelní a 
také filmové představení. 
Výtvarné projevy dětí naší mateřské školy byly 
zastoupeny i na soutěži „Čarovné barvy země“.  
Jednalo se o malbu kaseinovými barvami. Název díla, 
které se zúčastnilo soutěže, je „Slunce v Horce“. 
Po návštěvě Mikuláše a Vánočním posezení u 
stromečku s dárky děti čekají vánoční prázdniny a po 
návratu do MŠ pak hlavně příprava k zápisu do 1.třídy 
ZŠ. 
 

 
 

 
 

 
Přejeme všem krásné Vánoční svátky  

a do Nového roku 2015 pohodu, klid a hlavně zdraví ! 
 
                                    
                                      Děti z MŠ Lažánky 
                                              a kolektiv pracovnic 
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Základní škola v Lažánkách – r. 2014 
                                                     
Během celého roku jsme pro žáky připravovali spoustu 
zajímavých programů, kterými byla školní výuka 
obohacena. Zde jsou jen ty nejzajímavější: 
V druhé polovině školního roku 2013/2014 byli naši žáci 
zapojeni do několika výtvarných soutěží: Království 
vody, Moje veličenstvo kniha - 3. místo a Čarovné 
barvy země, kde získali nejvyšší ocenění - 1. místo ve 
své kategorii.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V měsíci březnu se žáci zúčastnili mezinárodní 
matematické soutěže Klokánek. 
 V dubnu proběhla ve škole dětmi velmi oblíbená Noc 
s Andersenem. Součástí této vydařené akce byla i 
beseda se známým českým malířem a spisovatelem 
Aloisem Mikulkou. 
 

 
 

 
 

Nezapomínáme ani na pohyb a bezpečnost. Jak správně 
jezdit na kole se učili žáci 3. a 4. ročníku. 
 

 
 

Od dubna do června se všichni zdokonalovali v plavání 
na plaveckém bazénu v Kuřimi. 
Ani v květnu jsme nezaháleli. Zajeli jsme se podívat do 
Technického muzea V Brně. 
V měsíci červnu jsme oslavili Den dětí na Horce 
společně s myslivci z Lažánek.  
 

 
 

Dobrý start  do školy každoročně připravujeme pro naše 
předškoláky. 
Odměnou za celoroční práci byl pro naše žáky školní 
výlet do Punkevní jeskyně v Moravském krasu, návštěva 
mýdlárny v Lažánkách u Blanska a prohlídka muzea 
knoflíkářství a perleťářství v Senetářově. 
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27. června 2014 jsme slavnostně ukončili školní rok  
2013/2014. Ze 4. ročníku odešlo do jiných základních 
škol 7 žáků:  Ivona Zavřelová, Adéla Helánová, Oliver 
Gotz, Michal Nečas, Martin Bartošek, Martin Mihula. 
 

 
 

Během letních prázdnin byly ve školní budově 
prováděny stavební úpravy: výměna dveří do sklepa, 
zakrytí schodiště na půdu sádrokartonovou stěnou 
oprava omítek v přízemí budovy a výmalba chodby. 
1. září 2014 se školní lavice opět zaplnily. Ve školním 
roce 2014/2015 jsme přivítali 11 nových  prvňáčků 
z Lažánek, Maršova i Veverské Bítýšky. 
 

 
 

V září byla ve škole putovní výstava Mandala dětem na 
základě úspěšného umístění naší školy ve výtvarném 
projektu. Současně si veřejnost mohla prohlédnout 3. 
výstavu ovoce a zeleniny, která vznikla za pomoci 
rodičů a žáků i dalších občanů. Škola vyhlásila v rámci 
této výstavy soutěž O nejkrásnějšího Podzimníčka. 
      
 
 

     
 

Koncem září se žáci zúčastnili besedy se starostou naší 
obce tématicky zaměřenou k historii obce, památkám a 
také náplně práce starosty a zastupitelstva.  
 

 
 

V říjnu se žáci zúčastnili podzimního sběru jablek  
v místním sadu ZEAS Lažánky. 
 

 
 

V listopadu naše škola uspořádala už podesáté 
Svatomartinský lampionový průvod. 
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V prosinci navštívil děti ve škole Mikuláš, aby je 
odměnil za práci během mikulášského vyučování. 
 

 
 

 
 

Před vánočními svátky již tradičně žáci vystoupili v sále 
hotelu Vyhlídka s vánoční besídkou pro veřejnost. 
 

 

 

Děkujeme rodičům za spolupráci a kladný přístup ke 
škole. 

Dětem přejeme hodně radosti o Vánocích,                     
všem občanům pak pevné zdraví v novém roce. 

 

Učitelé ZŠ v Lažánkách. 

Vzpomínka na významného rodáka 

Dne 11. října  roku 2014 by se dožil 100 let rodák 
z Lažánek pan Ondřej Špaček – letec 311. 
bombardovací perutě za 2. světové války. Před 2. 
světovou válkou se připojil k českému letectvu. V roce 
1940 opustil Československo a dostal se až do Anglie, 
kde se stal letcem 311.bombardovací perutě (létal na 
stroji Wellington).  V roce 1943 se oženil s anglickou 
dívkou Eileen Bellamy. Po válce roku 1945 se vrátil do 
vlasti a působil v Brně jako instruktor československého 
letectva. Roku 1946 se jim narodila dcera Sue. Ke konci 
roku se přestěhoval do Hradce Králové, kde pracoval na 
vojenské akademii pro letectvo. V roce 1948 byl Ondřej 
zatčen spolu s dalšími letci RAF a vyslýchán STB. 
Navzdory nedostatkům důkazů byl po vykonstruovaném 
procesu shledán vinným ze zrady, špionáže a dezerce a 
odsouzen k 10 letům vězení. Výkon trestu nastoupil roku 
1949 v Plzni na Borech a v roce 1951 byl přesunut do 
Jáchymova, kde s ostatními vězni pracoval v uranových 
dolech. Koncem října roku 1954 byl propuštěn a o dva 
roky později  1956 odletěl za svou rodinou do Anglie, 
kde se v roce 1962 se stal britským občanem. Zemřel 
v roce 1987, dva roky před sametovou revolucí. Dne 13. 
září 1991 se konal Rehabilitační ceremoniál v Praze na 
počest československých vojáků, kteří sloužili v RAF za 
2. světové války. V tomto obřadu byl Ondřej Špaček 
povýšen in memoriam do hodnosti Plukovník (Group 
Captain) v československém letectvu. Jeho ostatky jsou 
uloženy v rodinném hrobu v Lažánkách.  
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ODDÍL KOPANÉ LAŽÁNKY 
 

Mladší přípravka: V podzimní části okresního přeboru 
sezóny 2014-15 jsme odehráli 10 mistrovských utkání (6 
vítězství, 1 remíza, 3 prohry). V prosinci jsme odehráli 
halový turnaj v Lomnici MIKULAŠ CUP, který  jsme 
vyhráli. 
 

 
 

Muži:  Po turnajích v podzimní části sezony 2014-15, 
jsme se umístili na 5.místě. Dne 3.srpna jsme uspořádali  
na fotbalovém hřišti 15.ročník memoriálu L. Pokorného   
(1.dorost L. Pokorného, 2. Cosmos Lažánky, 3. Sokol 
Deblín, 4.Lažany). 

 
    

Oddíl kopané děkuje všem svým fanouškům a 
sponzorům za podporu v roce 2014. 

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

pohody 
 

                 přeje oddíl kopané Lažánky 
 

 
 

Oddíl stolního tenisu Lažánky 
 

Oddíl stolního tenisu všem občanům přeje, 
o svátcích klid a pohoda ať vás hřeje. 

My místo sladkostí a dortů, 
věnujem se také sportu! 

26. 12. na Šťěpána  pořádáme tradiční 
turnaj v pinecu vánoční. 

Žáci od devíti hodin dopoledne, 
muži ode dvou odpoledne. 
Pinkat budem nejen cvičně 
v Lažánecké tělocvičně! 

A v novém roce pohyb, hodně zdraví a ať se daří 
přejí všichni pinponkáři! 

 
oddíl stolního tenisu Lažánky 

 

Oddíl SPV Lažánky 
 

Děkuje všem našim občanům 
za přízeň, podporu a účast na sportovních  
a kulturních akcích v letošním roce 2014. 

  Všem sportovcům, cvičitelům a našim občanům 
hodně zdraví a pohody v roce 2015 

                        

přeje oddíl SPV Lažánky 
 
 

 
Myslivecké sdružení Lažánky 

 
K přání příjemného prožití vánočních svátků a 

mnoha úspěchů v novém roce 
připojujeme poděkování za Vaši přízeň a podporu 

 

Myslivecké sdružení Lažánky 
 

 
Svaz důchodců v Lažánkách 

 
Radostné Vánoce a do nového roku  

přejeme všem členům i ostatním seniorům a 
spoluobčanům hodně zdraví a spokojenosti 

 
Svaz důchodců v Lažánkách 

 
 

Sbor dobrovolných  hasičů Lažánky: 
 

Tak tu máme po roce, 
zase další vánoce. 

Šťastné a veselé přát vám chceme, 
ať je všichni v klidu prožijeme. 
Na petardy letos pozor dejte, 

raději ty ohňostroje vynechejte. 
Silvestra i hasiči v klidu prožít chtějí, 

do nového roku zdraví, štěstí 
všem vám dneska  

přejí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Lažánkách 
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Ostatní informace občanům    
 

● Svoz směsného komunálního odpadu v roce 2015 
bude probíhat dle svozového plánu. tj. pevný 
domovní odpad v každý lichý čtvrtek.   
Plánovaný svoz na čtvrtek 1. ledna 2015 
bude proveden již ve středu  31. prosince 
2014. 
 
 

● MUDr. Štětková ve Vev. Bítýšce, ordinační dny:  
v úterý 23.12. se neordinuje, zastupuje MUDr. 
Vildomcová 
v pondělí 29. 12. od 8:00 – 11:00 hod.  
v úterý 30.12. od 8:00 do 11:00 hod.  
ve středu 31.12. dovolená 
v pátek 2. ledna 2015 dovolená 
 

 
 
● MUDr. Vildomcová ve Vev. Bítýšce, ordinační dny: 
V úterý 23.12.: od 7,00 – 12,00 hod, odpolední ordinace 
odpadá 
V úterý 30.12.: od 7,00 – 12,00 hod, odpolední ordinace 
odpadá 
ve středu 31.12.: dovolená 
v pátek 2. ledna 2015: dovolená 
 

 
 
● MUDr. Hošnová ve Vev. Bítýšce, ordinační dny: 
Od  pondělí 22. 12. 2014 – 2.1. 2015: bude ordinace 
dle stávající ordinační doby. 
pouze ve středu 31.12.: dovolená 
 
 
Tříkrálová sbírka 2014 
 

se u nás v Lažánkách uskuteční ve dnech 5. – 9. ledna 
2015, kdy občané mohou přispět do kasiček umístěných 
na těchto místech: 
● na obecním úřadě  
● na poště  
● v kostele  
● v prodejně potravin 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kulturní akce na zimní období 2013/2014 
 
 

● 25. 12. 2014 Živý Betlém:  
v 17:00 hod. na dětském hřišti  
 
 

 
●26. 12. 2014 Vánoční turnaj stolního 
tenisu  
od 9:00 hod. žactvo (mladší a starší) 
od 14:00 hod. dorost, dále muži a ženy,  
turnaj se koná v místní v tělocvičně.  
 

 
Plesová sezona :  
 

● 10. 1. 2015 Myslivecký ples: 
ve 20:00 hod., sál hotelu Vyhlídka (hraje 
Jiří Helán) 
 

 
 
● 24. 1. 2015 Sportovní ples: 
ve 20:00 hod., sál hotelu Vyhlídka 
(hraje skupina Modul) 
 

 
 
● 7. 2. 2015 Hasičský ples:  
ve 20:00 hod., v restauraci U Oratorů 
(hraje J.Band) 
 

 
 
● 14. 2. 2015 Ostatky a ostatková zábava:  
ve 20:00 hod., sál hotelu Vyhlídka (hraje J.Band)  
 

 
 
 
 
 
 
Stručná  obecní statistika za rok 2014: 
 

● přihlášeno 14 občanů           ● odhlášeno 6 občanů 
● narozeno  11 dětí                  ● zemřelo 10 občanů  

● celkový počet občanů Lažánky + Holasice:  725  


