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Informační zpravodaj OÚ Lažánky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení spoluobčané, 
 

po delší odmlce pěkně zdravím a 
předkládám vám k nahlédnutí letošní číslo 
zpravodaje U nás v Lažánkách. V tomto 
vydání vás budeme informovat o tom, co se 
v obci realizovalo a co se událo. Prožíváme 
rok bohatý na výročí významných mezníků 
v životě obce, událostí, které je dobře 
vzpomenout a dát je do souvislostí 
s událostmi současnými.  
 

Největší investiční akcí současnou, 
která byla započata na podzim roku 
minulého, je výstavba vodovodu z Lažánek 
do Holasic. Hodnota díla činí 2.350.000,- 
Kč a kolaudační rozhodnutí nabylo právní 
moci dne 19.7.2006. V těchto dnech se 
dokončují úpravy povrchů  komunikací a 
současně se zabezpečuje v Holasicích 
výstavba domovních vodovodních přípojek. 
Podařilo se nám získat dotaci od MZČR, 
která činí 1.295.000,-Kč, vlastní podíl obce 
Lažánky činí 1.060.000,- Kč a od Svazku 
vodovodů a kanalizací Tišnovsko jsme 
obdrželi příspěvek 350.000,- Kč. Je to velký 
přínos pro obecní rozpočet. Není bez 
zajímavosti, že právě v době ukončení této 
poslední etapy ve výstavbě vodovodu 
v Lažánkách si připomínáme významné 
10. výročí zavedení pitné vody do obce 
Lažánek, která v roce 1996 zahájila 
zkušební provoz skupinového vodovodu 
Lažánky – Maršov – Braníškov. Ale 

o tomto pro obec historicky významném 
počinu  ve výstavbě základních 
inženýrských sítí  se zmiňujeme na jiném 
místě tohoto zpravodaje. Další, neméně 
důležité a letitější výročí, které si letos 
připomínáme, je 220 let od založení školy 
v Lažánkách. Z historických pramenů se 
dovídáme, cituji:  Škola byla postavena roku 
1786 náboženským fondem jako patronem 
pro Lažánky, Holasice a Maršov a nazývala 
se „Katolická triviální škola pro chlapce a 
děvčata“. Roku 1863 vyškolil se Maršov, 
když si postavil svou školu. Téhož roku byla 
škola přestavěna, v roce 1875 rozšířena a 
roku 1904 přistavěno 1. poschodí. Školní 
knihovna založena roku 1873. 

Stačí se začíst do zažloutlých zápisů o 
učitelích a počtech žáků, kteří prošli touto 
historickou budovou školy, abychom si 
uvědomili, že je naší  povinností  
pokračovat ve snahách našich  předků a 
obhájit provoz školy v obci Lažánky. Že to 
nebylo a není jednoduché, o tom se 
přesvědčily mnohé malé obce, kterým se 
v minulých letech školu udržet nepodařilo. 
Samozřejmě že provoz, údržba a zlepšování 
vybavení něco stojí. V letošním roce jsme 
uvolnili na provoz a rozvoj školy částku 
800.000 korun. Hezké a účelné prostředí si 
zaslouží i naši školáci budoucí, proto jsme 
hřiště  u mateřské školy doplnili novým 
kvalitním vybavením  za 70.000,- Kč. Navíc 
se v průběhu prázdnin v budově MŠ mimo 
jiné podařilo zbudovat nové sociální 
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zařízení (záchodky, umyvadla, sprchový 
kout, dlažby a obložení) v hodnotě 
přes  100.000,- Kč. Každoroční úsilí 
zastupitelstva obce o uhájení existence naší 
malotřídky a zlepšování úrovně výuky 
i materiálního vybavení nese svoje ovoce. 
Šťastná volba ředitele školy pana Mgr. 
Ševčíka a nástup nových pedagogů, kteří 
realizují ve výuce nové projekty, způsobily, 
že dnes chodí do naší školy děti rády, rády 
navštěvují nepovinné předměty i odpolední 
družinu. O výuce a vlastních aktivitách bude 
dále informovat ředitel školy ve vlastním 
příspěvku. 
 Když vzpomínáme významné 
mezníky a výročí, nesmíme zapomenout 
na 125 let, uplynulých od založení sboru 
dobrovolných hasičů v Lažánkách. Obec 
našim hasičům k tomuto jubileu připravila 
dárek v podobě hasičského dopravního 
vozidla DA AVIA 31K po generální opravě 
v  ceně 333.000,- Kč. Pomohl nám 
příspěvek 150.000,- Kč od JmK a dalších 
30.000,- Kč na výzbroj. Věříme, že nové 
vybavení přiláká do našeho sboru i posily 
z řad omladiny a že užitečná investice obce  
bude pro všechny podnětem do další 
činnosti. 

Druhou největší investiční akcí hned 
po holasickém vodovodu jsou  stavební 
úpravy, rekonstrukce a zastřešení objektu 
šaten na fotbalovém hřišti v Chrástkách. 
Budova je ve značně zchátralém stavu, 
a proto obec začíná realizovat svůj záměr 
postupné rekonstrukce:  

V 1. etapě již byla vybudována valbová 
střecha nad objektem, dále bude zbudováno 
nové venkovní schodiště, vyměněna dlažba 
terasy a položena zámková dlažba v přízemí 
budovy, vše doplněno novými venkovním 
dveřmi a okny. Dodavatelsky stavbu 
zajišťuje firma Josef Špaček STARLING 
z Drásova a na rekonstrukci se podílí také 
obec přípravou materiálu na výrobu 
tesařských prvků (latě a dřevo na krovy). 
V těchto  dnech  můžeme na staveništi vidět 
nejen smluvně placené odborníky, 
pracovníky údržby obce a zastupitele, ale 
obrovský kus práce odvádějí i brigádníci 
z řad samotných fotbalistů TJ Lažánky, kteří 

jen do 2. září zde odpracovali 540 
brigádnických hodin. Za tento aktivní 
přístup a obětavou pomoc všem děkujeme. 

Vznik nového žákovského oddílu 
kopané  je zárukou, že vynaložené úsilí 
i finanční prostředky nejsou investicí 
zbytečnou. Věříme, že tato první zahajovací 
etapa prací je počátkem dalšího budování a 
rozšiřování sportovního areálu, který bude 
v budoucnu sloužit vedle fotbalu také 
k rozvoji dalších sportovních aktivit. 
Rekonstrukce kabin bude pokračovat 
stolařskými pracemi, montáží podhledu, 
krytí zábradlí, pokládání dlažeb a na závěr 
instalace schodiště. O dalším průběhu 
stavebních úprav  budeme veřejnost  
informovat na obecní tabuli.  
 

Při bilancování výsledků si připomeňme 
realizaci akcí menších rozsahem, nikoli 
důležitostí, např. práce spojené s údržbou 
majetku a péčí o vzhled obce. Ale o tom se 
denně přesvědčujete na každém kroku: 

- opravy sociálních zařízení v tělocvičně 
- opravy komunikací v obci v hodnotě 

88.000,- Kč 
- na zakázku zhotovená brána do bývalé 

skládky Býčí zmola v ceně 30.000,- Kč 
(instalace bude provedena do konce roku 
s opravou oplocení) 

 
František Zetka 
starosta obce 

  
 
 
Jak se má Základní škola v Lažánkách ? 

 
V letošním školním roce 2006/2007 

máme v mateřské škole 25 žáků, v základní 
škole pouze 24 žáků, což je minimum 
předepsané školám našeho typu. Třídy jsme 
rozdělili tradičně na 1. a 2. ročník v přízemí 
(13 žáků), 3. a 4. ročník v patře (11 žáků). 
Pro žáky je malý počet ve třídě ideální.  

Méně ideální je, že ministerstvo 
školství předepsalo žákům 1. stupně vyšší 
hodinové týdenní dotace, a to už 
od 2. ročníku. Prakticky to znamená, že naši 
druháčci      mají      každé       pondělí     pět  
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v ostatní dny potom čtyři. Velká změna 
čekala třeťáky, kteří se jako první v historii 
školy učí povinně cizímu jazyku. Dosud se 
totiž učil od čtvrtého ročníku. Horší je, že 
cizí jazyk (3 hodiny týdně) byl zaveden na 
úkor jazyka českého. Také žákům čtvrtého 
ročníku přibyla jedna hodina angličtiny. 
Nám učitelům přinesly tyto změny poprvé 
velké problémy při sestavování rozvrhu 
vyučovacích hodin pro žáky. 

My, učitelé ZŠ, máme plné ruce práce 
s tvorbou školního vzdělávacího programu. 
Od příštího školního roku přestanou platit 
učební osnovy (u nás Obecná škola) a proto 
je každá škola povinná sepsat si podle 
metodických pokynů, podle možností školy 
a podle kantorských zkušeností svoje učební 
plány a posléze podle nich učit. 

Učitelům tak přibyla velká 
administrativní povinnost, která spolyká 
spoustu času, obecní pokladnu tvorba ŠVP 
přijde na nemalé peníze. Požádali jsme však 
odbor školství JmK o finanční dotaci. 
Získali jsme tak účelově vázané peníze, 
za které učitelé absolvují půlroční cyklus 
školení, aby mohli zodpovědně sepsat 
kvalitní, na naši školu šitý školní vzdělávací 
plán. Snažíme se ho  sestavit tak, aby si naši 
žáci odnesli minimálně stejné vědomosti, 
jako dosud. Přitom si myslíme, a snad to 
není myšlenka nadnesená, že děti odcházejí 
z lažánecké školy opravdu dobře připraveni. 

To byly dvě nejdůležitější poznámky, 
které zastihly život školy v Lažánkách. Tou 
třetí, která má význam pro všechny občany 
obce, je výročí školy. Základní škola zde 
stojí od roku 1786, letos tedy slaví 220 let 
od svého založení. Důležité je, že nebyla 
nikdy, oproti některým okolním malým 
školám, uzavřena. Přejme jí i sobě, ať takto 
„šlape“ i v budoucnu pro další generace. 

 
A teď pozvánka na Den otevřených dveří. 
 

Mateřská škola vás přivítá podzimní 
výzdobou oken. V šatně na nástěnkách si 
prohlédnete výtvarné práce dětí i pracovní 
listy předškoláků. Ze stavebnic, skládanek a 
mozaiky vám děti připravily výstavku, 
nahlédnout můžete i do metodických a 

pracovních listů, které učitelkám pomáhají 
při plnění školního vzdělávacího programu. 
Jistě vás zaujme i náš „miniles“ a výrobky 
z přírodnin. Přijďte si prohlédnout nově 
zrekonstruovanou umývárnu a WC. 
Rekonstrukce vznikla podle návrhu ředitele 
školy, hrazena byla z obecního rozpočtu. 
Vaše děti si také mohou vyzkoušet nové 
herní prvky na školní zahradě. 

V základní škole si  prohlédnete 
fotografie ze současného života školy 
i historické školní fotky. Určitě se na nich 
mnozí z vás jako žáci poznají. Také jsme 
k příležitosti výročí školy sestavili výstavku 
historických učebnic, časopisů a dalších 
publikací. 

Na chodbě školy čeká příznivce 
výtvarného umění nová instalace reprodukcí 
obrazů ze sbírky ředitele školy. 

      Otevřeno bude ve čtvrtek 28. září 
od 10 do 12 hodin. Doufáme,že se při 
návštěvě školky a školy ve vzpomínkách 
vrátíte do svých dětských let. 

 
J.Ševčík, E.Střelcová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nový znak školy. 

autorka kresby: Lenka Jebáčková 
autor písma: Aneta Brychtová 
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Zastupitelstvo obce Lažánky pořádá dne 28. září 2006 
 
 

DEN OBCE – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 
u příležitosti 

• 10. výročí provozu vodovodu Lažánky 
• zahájení provozu vodovodní řádu z Lažánek do Holasic 
• 220 let založení školy v Lažánkách 
• 125 let založení Sboru dobrovolných hasičů 
 

Program dne otevřených dveří – co můžete navštívit: 
  
Obecní úřad bude pro veřejnost přístupný od 10:00 do 12:00 a od 13:30 do 16:00 

hodin. Můžete si prohlédnout interiér OÚ, kde bude na výstavce k vidění  fotodokumentace o 
výstavbě, rozvoji a životě v obci. Kronikářka obce Vám ukáže kroniky obce a další historické 
dokumenty. K dobré náladě a poslechu Vám bude dopoledne hrát malá hudební skupina 
KVASARKA a současně Vás zveme k ochutnávce piva stejného jména. KVASARKA Vám 
bude vyhrávat i odpoledne v Lažánecké hospodě od 13:30 do 15:30. 

 
Tělocvična bude otevřena od 10:00 do 12:00, bude zde probíhat exhibiční vystoupení 

oddílu stolního tenisu. 
 
Základní škola – ředitel ZŠ se svými spolupracovníky Vás zve k návštěvě a prohlídce 

interiéru školy. Můžete si připomenou dobu, kdy jste mnozí školu navštěvovali. Prohlídka od 
10:00 do 12:00. 

 
Mateřská školka je rovněž připravena pro Vaší návštěvu a můžete si prohlédnout 

interiér celé budovy a nová zařízení na dětském hřišti MŠ. 
 
Hasičská zbrojnice bude otevřena také od 10:00 do 12:00. V 10:30 proběhne předání 

hasičského vozidla a následně průjezd vozů hasicí techniky po obci. 
 

Zveme všechny občany, rodáky a veřejnost na první akci tohoto typu a doufáme, že se 
Vám bude naše prezentace líbit. 
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 CVIČEBNÍ ROZVRH NA ROK 2006 - 2007 
    
    
Pondělí 16:00 - 17:00 nejmladší žactvo Ostrá Ludmila, Urbánková Petra 
 17:00 - 18:00 karatte Fedra Miloš 
 18:00 - 19:00 mažoretky Kolářová Jana 
 19:00 - 20:00 ženy Sovová Alžběta 
 20:00 - 21:00 ženy nářadí Ostrá Ludmila, Císařová Božena 
    
    
Úterý 11:15 - 12:45 Základní škola  
 17:00 - 18:00 žákyně Šalbabová Anna, Císařová Lucie 
 18:00 - 19:00 stolní tenis žáci Burian Lubomír 
 19:00 - 22:00 stolní tenis muži Burian Lubomír 
    
    
Středa 16:00 - 16:45 mažoretky mladší Kolářová Jana 
 16:45 - 18:00 oddíl kopané žáci Urbánek Pavel 
 18:00 - 19:30 oddíl kopané muži Sendler Pavel, Synek Milan 
 19:30 - 21:30 malá kopaná Brychta Josef, Přikryl Miroslav 
    
    
Čtvrtek  10:15 - 12:00 Základní škola  
 16:00 - 18:00 karatte Fedra Miloš 
 18:00 - 19:00 ženy Sovová Alžběta 
 19:00 - 20:00 mažoretky Kolářová Jana 
 20:00 - 21:00 aerobic ženy Císařová Lucie 
    
    
Pátek 14:00 - 15:00 Školní družina - Základní škola 
 16:00 - 16:45 aerobic žákyně Urbánková Petra 
 16:45 - 17:45 aerobic žákyně Kovaříková Blanka 
 17:45 - 20:00 stolní tenis žáci Burian Lubomír 
 20:00 - 22:00 stolní tenis muži Burian Lubomír 
    
    
Sobota 7:00 - 9:30 floorball Depeš Milan 
 13:00 - 14:00 oddíl kopané žáci Urbánek Pavel 
 14:00 - 16:00 oddíl kopané muži Sendler Pavel, Synek Milan 
 19:00 - 21:00 floorball Šalbaba Jan 
    
    
Neděle 8:00 - 12:00 stolní tenis Burian Lubomír 
 13:30 - 15:30 breakdance Šalbaba Jan 
 19:00 - 21:00 floorball Šalbaba Jan, Burian Miroslav 
 10:00 - 12:00 oddíl kopané muži pouze šatny 
    
 Zahájení pravidelného cvičení všech složek je od 2. října 2006 
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Oddíl stolního tenisu TJ. Lažánky 
 
Muži „A“ – Perka Jiří, Hloska Martin, Sova Jan, Baier Radek, Galla Martin skončili v O.P. IV 
třídy na třetím místě. 
 
Muži „B“ – Urbánek Pavel, Brandštettr Tomáš, Burian Lubomír a Burian Miroslav se umístili 
v okresní soutěži na 2. místě. Družstvo „A“ postoupilo do O.P. III třídy. Družstvo „B“ 
postoupilo do O.P. IV třídy. V bodovacích turnajích starších žáků se celkově Galla Martin 
umístil na 2. místě na okrese Brno-venkov. 
 
Sezónu 2006-2007 začínáme tréninkem od 15.9.2006 vždy v úterý a pátek. Již v pátek 22.9. 
bude turnaj žáků v tělocvičně v Lažánkách v 18 hodin. Turnaj mužů se bude konat  v sobotu 
23.9.2006 v 16 hodin v tělocvičně. 
 
Mistrovské zápasy mužů začínají od 1. října 2006 vždy v neděli dopoledne. 
 
Muži „A“ – O.P. III – Perka J., Nečas R., Baier R., Sova J., Hloska M., Galla M. 
Muži „B“ – O.P. IV – Urbánek P., Brandštettr T., Burian L., Burian M., Urbánek J. 
 
Turnaj k 30. výročí založení oddílu stolního tenisu v Lažánkách bude na Štěpána 26.12.2006 
pro registrované i neregistrované hráče. 
 
 

10 let zavedení vodovodu v Lažánkách 
 
U příležitosti zahájení zkušebního provozu nového skupinového vodovodu Lažánky – 

Maršov – Braníškov v roce 1996. 
 
Ano, je to již deset let, kdy se podařilo zajistit občanům, zemědělcům a podnikatelům 

obce zásobování pitnou vodou. Výstavbou nového vodovodu se vyřešil dlouholetý tíživý 
nedostatek vody v celé oblasti tří obcí. V Lažánkách to bylo vysloveně vyřešení kritického 
stavu. Opakující se sucho v letech osmdesátých způsobilo pokles hladiny spodních vod, kdy 
hromadně vysychaly studny.  Proto bylo nutno častokrát dovážet pitnou vodu v cisternách do 
studní a ta voda, která ve studních zbyla, obvykle neodpovídala ani požadavkům na mytí 
nádobí. 

 
O tom jak stavba probíhala, co vše tomu předcházelo, s jakými problémy při výstavbě se 

museli starosté a zastupitelé zabývat a jak vypadají stavby skupinového vodovodu dnes, kdo 
provozuje vodovod a další informace zveřejňujeme na výstavce v zasedací místnosti 
Obecního úřadu, kterou můžete spatřit při zahájení akce Den obce – den otevřených dveří dne 
28. září 2006 v 10 hodin. 
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Babské hody v naší vesnici 
 
9. a 10. září v naší vesnici oddíl SPV Lažánky pořádal tradiční „Babské krojované“ hody. 
Nejen, že k této krásné podzimní akci přispělo pěkné slunečné počasí, ale především výborná 
nálada, nadšení a radost samotných krojovaných žen, které celý měsíc pravidelně 
nacvičovaly. Proto pořadatelé děkují všem ženám, děvčatům i těm nejmenším dětem 
v krojích. Rovněž poděkování patří i našim spoluobčanům. 
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Podrobný popis 
Komentář………… 

 
 

 
 
 

 

Text ………..další 


