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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 
 

         jako vždy před největšími svátky v roce a 

v době, kdy nám starý rok 2018 pomalu končí, 

přicházíme s vánočním zpravodajem, který je 

tradičně místem k ohlédnutí za tím, co se v právě 

končícím roce v naší obci událo. 

         Již v loňském roce jsme započali s opravami 

chodníků. Po létech, kdy byla při stavbě kanalizace 

a opravách komunikací celá obec neustále 

rozkopaná, zvolili jsme variantu co nejšetrnější, tak 

abychom již co nejméně zasahovali do života obce. 

Navíc jsme začali při opravách chodníků ukládat 

dešťové svody ze střech jednotlivých nemovitostí 

do země a napojovat na kanalizaci.  Tento způsob 

realizace byl ale pomalejší, než jsme předpokládali, 

a proto byla prodloužena smlouva. Chodníky budou 

postupně realizovány po celé obci. 
 

  
 

           Souběžně běžela smlouva na dokončení a 

zapravení místních komunikací a uliček asfaltovým 

recyklátem.  Původní záměr byl komunikace 

dokončit pouze zástřikem emulzí, ale již    touto 

technologií    zrealizované     komunikace    ukázaly  

 

nevhodnost pro použití v obci. Na jaře jsme se proto 

rozhodli zbývající komunikace dokončit živičnou 

směsí pokládanou finišerem a zajistit tak 

bezprašnost. Dodavatelská firma se změnou 

technologie souhlasila.  Protože však realizuje velké 

státní zakázky a zakázka této velikosti pro firmu asi 

nebyla tak zajímavá, neustálé odklady a výmluvy 

vedly k tomu, že jsme od smlouvy ustoupili a 

v současné době se připravují nové smlouvy pro 

realizaci v příštím roce. 

          Již v loňském roce jsme byli nuceni kvůli 

havarijnímu stavu požární nádrže na návsi vypustit 

z ní vodu. Poslední opravy nádrže provedli naši 

hasiči brigádně v roce 1995 a oprava proto byla více 

než nutná.  
 

 
 

První vyčištění již provedli naši sportovci a letos 

konečné vyčištění a vystříkání tlakovou vodou opět 

provedli naši hasiči. Stavební firmou byly 

odstraněny veškeré zvětralé a narušené vrstvy a 

nádrž byla opatřena pryskyřičnou stěrkou pro 

zajištění dlouhodobé nepropustnosti kašny. 

Vzhledem k dlouhodobému suchu a poklesu hladiny 

spodních vod, které vedly k vyhlášení zákazu 

zalévání, dopouštění bazénů a mytí aut, nebylo 

možné nádrž napustit. Naši hasiči přišli s náhradním 

řešením – využitím dlouhodobě nevyužívaných 
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obecních studní v obci a na jaře tímto způsobem 

nádrž napustíme, aby mohla sloužit svému účelu. 

            V souvislosti s napouštěním požární nádrže 

jsem zmínil vyhlášené opatření obecné povahy o 

úsporném hospodaření s pitnou vodou. Děkuji všem 

občanům, kteří respektovali toto opatření. 

V minulých letech se nám ve spolupráci se 

Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko podařilo 

získat pozemek vedle našeho jímacího území u 

Hálova mlýna a společně máme zažádáno o dotaci 

na posílení našeho vodního zdroje. Předpokládáme, 

že pokud se podaří zajistit firmu, bude posílení 

provedeno v příštím roce. 

             Nedostatek vody nás dlouhodobě sužoval 

také na fotbalovém hřišti v Chrástkách, kam se 

musela do studny voda navážet. Poslední větší 

stavební akcí na fotbalovém hřišti byla generální 

oprava kabin v roce 2007, od té doby byly 

prováděny pouze drobné práce spojené s údržbou 

areálu. Travnatá plocha byla ještě výrazně staršího 

data a nevyhovovala již dnešním potřebám. Proto 

byla z jara realizována vrtaná studna, v létě přípojka 

do kabin, podzemní nádrž na zavlažování hřiště, 

závlaha hřiště a založen nový trávník.  
 

 
 

Vše bylo realizováno obcí ve spolupráci místními 

firmami a řemeslníky, obrovský kus práce odvedli 

na brigádách fotbalisté. Všem patří velké 

poděkování.   

          V loňském roce byly zpracovány studie a v 

letošním roce jsme objednali stavební dokumentaci 

pro přístavbu a rozšíření tělocvičny. Cílem je 

rozšíření prostor pro sportovce a současně 

vybudování zázemí pro pořádání plesů, zábav a 

společenských akcí. Směřujeme vše k realizaci 

z dotačního titulu. 

           Po létech zpoždění způsobených zejména 

změnami legislativy byl v letošním roce schválen 

nový územní plán obce s platností od 15.6.2018. U 

nově zastavitelných území proběhla jednání 

s vlastníky pozemků a probíhají přípravné práce pro 

zadání projektové dokumentace zasíťování 

pozemků pro budoucí výstavbu. 

            Samozřejmě proběhla řada dalších prací. 

Objížďka při opravě komunikace z Deblína do 

Tišnova dala pořádně zabrat okresní komunikaci 

procházející naší obcí. Poklopy kanálů bylo nutné 

opravit - zase bouchaly. Částečně v rámci 

reklamace byly opraveny praskliny v komunikacích 

po celé obci. Dolaďujeme veřejné osvětlení, kde 

naše staré rozvody způsobují výpadky. Ty stejné 

problémy řešíme s místním rozhlasem. Nepomohly 

ani dvě opravy a kontroly od firmy, která nám 

rozhlasové zařízení postupně dodávala. Závady a 

problémy s veřejným osvětlením i rozhlasem budou 

odstraněny až vybudováním nových rozvodů při 

příležitosti kabelizace rozvodů elektrické energie, 

které E-ON plánuje na rok 2020 a vybudování 

bezdrátového místního rozhlasu též v roce 2020. 

          Při příležitosti 100 letého výročí vzniku 

samostatného státu byl zrestaurován pomník obětem 

I. světové války a byla zasazena lípa „strom 

republiky“ u křížku na Kosové. Dále byl vyčištěn 

pomník osvobození u hřbitova a kříž na hřbitově. 

V opravách drobných sakrálních památek – křížků – 

budeme pokračovat. 

           Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly volby 

do zastupitelstva obce. Část zastupitelů po 

dlouholetou práci v zastupitelstvu obce chtěla 

umožnit nástup nové generace zastupitelů a znovu 

nekandidovala. Došlo k výrazné obměně a omlazení 

zastupitelstva obce. Všem bývalým 

spolupracovníkům - členům zastupitelstva bych 

chtěl upřímně poděkovat za odvedenou práci, 

energii, čas a obětavost. Za nové zastupitelstvo pak 

poděkovat za Vaši důvěru, kterou se budeme snažit 

nezklamat. Chceme plynule pokračovat v práci 

započaté v minulém volebním období 

    Závěrem chci poděkovat členům tělovýchovné 

jednoty - oddílu SPV, fotbalistům, stolním tenistům, 

mysliveckému sdružení, sboru dobrovolných 

hasičů, svazu důchodců, hodové chase, panu řediteli 

a učitelům základní a mateřské školy a všem těm, 

kteří organizují výjimečně bohatý kulturní život v 

naší obci. Všem také děkuji za obětavou pomoc, 

kterou ochotně poskytnou, pokud ji obec potřebuje. 
  

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 2019 
 

Ing. Lubomír Katolický 

starosta obce 
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Ze života naší  obce v roce 2018  
 

6. ledna byla zahájena plesová sezona v naší obci 

hasičským plesem, poté následovaly další dva 

tradiční plesy myslivecký a sportovní. Plesy se 

konaly v místní tělocvičně. Předtančení patřilo 

místním mažoretkám, které nás reprezentují při 

různých příležitostech po širokém okolí Moravy. 
 

 
 

13. a 14.ledna se konala v naší obci Tříkrálová 

sbírka. V osadě Holasice se letos konala sbírka 

prvním rokem. Koledníci vybrali do kasiček celkem 

28 592,-Kč. (v osadě Holasice 3 770,- Kč a  v  

Lažánkách 24 822,-Kč).  Celý obnos sbírky byl 

odevzdán Oblastní Charitě Tišnov. 
 

 
Koledníci v Lažánkách 

 
Koledníci v Holasicích 

12. – 13.ledna se konalo 1.kolo volby prezidenta 

ČR, kterého se zúčastnilo 73,94% voličů z Lažánek 

a Holasic.  
 

26. a 27.ledna se konalo 2.kolo volby prezidenta 

ČR, kterého se zúčastnilo 77,14% našich voličů.   
 

3.února pořádala Krojovaná chasa Lažánky 

lyžařský zájezd do Rakouska-Stuhleck  nejen pro 

své krojované, ale i pro ostatní občany. Zájezd 

pořádá již druhým rokem a je o něj ze strany 

místních lyžařů velký zájem. 
 

 
 

10.února pořádala TJ Lažánky ostatky, které  byly 

zahájeny tradičním zvaním masek po vesnici a 

večer ukončeny ostatkovou zábavou, kde vyhrávala 

skupina J-Band, manželé Jebáčkovi. Večerní 

program byl obohacen několika vystoupeními: 

první na téma filmu Slunce, seno, jahody. Druhé  

zahrálo scénku z Járy Cimrmana Popolušku a třetí 

vystoupení bylo součástí pochovávání basy, kdy se 

u příležitosti 100. výročí vzniku první 

Československé republiky zúčastnily pohřbívání 

basy „významné osobnosti našeho národa“. Ostatky 

samy o sobě se v naší obci staly posledními léty 

jednou z nejatraktivnější kulturní akcí. 
 

 
 

11.února pořádala Krojovaná chasa Lažánky z.s. 

dětský maškarní karneval  v místní tělocvičně, 
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kde se tancovalo a soutěžilo tak, jak to má být na 

pravém dětském karnevale.  
 

 
 

11.března byl sundán kříž na Kašpárce, který zde 

byl postaven v roce 1945 panem Ondřejem Sovou 

Lažánky 156. Kříž byl za konání křížové cesty 

důstojně odnesen z tohoto místa místními farníky. 

Důvodem k rekonstrukci byl velmi špatný stav 

dřeva kříže. V roce 2017 byl objednán nový, ručně 

tesaný dubový kříž, u kterého byl zachován vzhled 

původního kříže včetně plechového oblouku nad 

ním.  Tento nový kříž byl vztyčen farníky na 

Kašpárce na Velký pátek 30.března za konání 

křížové cesty od kostela.  
 

 
Sundání starého kříže 11. března 2018 

 

 
Vztyčení nového kříže 30.března 2018 

15.března pořádal  místní svaz důchodců pro své 

členy jarní posezení k MDŽ   v Kafé restaurant 

Orator, k poslechu jim vyhrával p. Kozelek. 

 
 

1.dubna pořádala  TJ Lažánky putování za 

velikonočním zajíčkem  u myslivecké chaty na 

Horce a v jejím přilehlém okolí. I když ke krásné 

aprílové neděli přálo sluníčko, foukal velmi svěží 

větřík. Děti a ani rodiče vítr neodradil.  
 

 
 

22.dubna pořádala TJ Lažánky tělovýchovnou 

akademii  v   místní   tělocvičně.   Vystoupení    na 

akademii se zúčastnilo 8 sportovních složek. 
 

 
 

24.dubna pořádal  místní svaz důchodců zájezd do 

Bobrové, kde navštívili muzeum panenek a ve 

Velké Bíteši Kostel sv. Jana Křtitele. 
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29.dubna se konalo  slavnostní žehnání nového 

kříže na Kašpárce, který žehnal pan farář ThLic. 

Marek Hlávka. K historii kříže pár slov pověděl pan 

starosta Lubomír Katolický.  

Délka nového dubového kříže je 425 cm, vyroben 

Tesařstvím Bochníček Mutišov – Slavonice. 

Měděný oblouk nad křížem, který kopíruje původní 

tvar, vyrobila firma Jiřího Volánka z Veverské 

Bítýšky. Financovala Obec Lažánky a pan Ladislav 

Sova č.205. Farníky bylo původní plechové Tělo 

Krista dáno k odbornému očištění, opískování a 

natření základní barvou. Tělo Pána namaloval  Mgr. 

Jaroslav Ševčík, ředitel základní školy v Lažánkách. 

Na výkopových, betonových a ostatních pracích se 

podíleli místní farníci. 
 

 
 

30.dubna pořádala  Myslivecká společnost Lažánky 

pálení čarodějnice  u myslivecké chaty na Horce.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.května se konalo vítání občánků narozených v 

roce 2017. Starostou obce Lubomírem Katolickým 

bylo přivítáno 7 dětí. V programu vystoupily děti 

MŠ, hudbu zajišťovala rod. Jebáčkova. 
 

 

 

 

 

 

 

 

26. a 27. května pořádala Krojovaná chasa Lažánky 

na slavnost Nejsvětější Trojice krojované hody. K 

poslechu a tanci mladým krojovaným po oba dva 

dny vyhrávala dechová kapela Hornobojani. 
 

 
 

5.června pořádal místní svaz důchodců zájezd do 

Safari Dvůr Králové a na Třebechovický 

betlém.    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

29.června pořádal  na ukončení školního roku pro 

děti místní sbor dobrovolných hasičů dětské 

hasičské odpoledne  na fotbalovém hřišti v 

Chrástkách. Na děti zde čekalo nejen velmi pěkné a 

příjemné počasí, ale i spousta disciplín.  
 

 
 

30.června – 7.července pořádala Tělovýchovná 

jednota Lažánky letní tábor ve Skryjích. Děti se 

tentokrát plavily společně s Kryštofem Kolumbem a 

objevovaly Nový svět. Na svých výpravách zažily 

mnoho dobrodružství a legrace. 
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26.července byla dokončena stavba vodní nádrž 

na Pejškovském potoce. Realizovaly ji Lesy města 

Brna v roce 2017 - 2018. Nádrž je průtočná v 

údolnici Pejškovského potoka. Navržená litorální 

zóna v zadní části nádrže a oddělená mokřadní 

plocha poskytnou vhodné prostředí pro život 

různých vodních a na vodu vázaných živočichů. 

Tato vodní nádrž vnese do stávající zalesněné 

krajiny významný prvek biologické stability.  

Cesta k nádrži: od Zeleného mostu po lesní cestě 

směrem na Braníškov, po levé straně minete 

retenční nádrž Spirálku, Fořtovu studánku a přes 

rozcestník Pravková dál po lesní cestě Pejškovského 

žlebu, zde v údolnici Pejškovského potoku se vodní 

nádrž nachází. Pokud půjdete dál směrem na 

rozcestí k Pejškovu a lesní cestou kolem studánky U 

Sovy se dostanete k Čertově hrázi pod Malou 

Dřímovou, pak se vrátíte podél Maršovského 

potoka v Lažánecko-Heroltickém žlebu kolem 

retenčních nádrží Slunná zpět k Zelenému mostu. 
 

 
 

26.srpna pořádal pro své členy místní svaz 

důchodců rozloučení s létem s tradičním házením 

na panáka u myslivecké chaty na Horce. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

8.-9.září pořádala TJ Lažánky a Obec Lažánky 

babské krojované hody. Tančily ženy od těch 

nejmenších až po ty nejstarší. K poslechu a k tanci  

krásně vyhrávala dechová kapela Lácaranka.  
 

 
 

27.září pořádal místní svaz důchodců zájezd do 

Lednice a Valtického areálu. Přálo krásné 

podzimní počasí. 
 

 
 

29.září pořádal místní SDH Lažánky zájezd do 

Jeseníků a Dlouhých Strání. Cestou navštívili 

Loštice, Velké Losiny, areál Kouty nad Desnou a 

zakončili vše večeří v restauraci U Oratorů.   
 

 
 

6. října pořádala TJ Lažánky bramboriádu - 

drakiádu myslivecké chaty na Horce.  Přálo krásné 

teplé podzimní počasí, chyběl ale vítr, a proto spíše 

než draci, létali po kopci rodiče s draky . Na 

náladě a účasti to však neubralo a příjemně se 

posedělo   u  občerstvení,   kde   nechyběla   dýňová  
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polévka, bramboráky a pečené brambory.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13. října pořádala Krojovaná chasa Lažánky zájezd 

na burčákový pochod. Burčákový pochod se konal 

z Milotic do Mutěnic a přálo krásné počasí. 
 

 
 

28. října byla vysazena starostou obce Lubomírem 

Katolickým společně s končícími a nově 

nastupujícími zastupiteli obce lípa ke 100. výročí 

vzniku Československé republiky. Zasazena je 

poblíž křížku na Kosové a jedná se o  lípu Tilia 

cordata Winter Orange. 
 

 
 

 

1.prosince se konalo rozsvěcování vánočního 

stromu na návsi. Program zahájili vánoční fanfárou 

žáci ZUŠ z Veverské Bítýšky a poté následovalo 

pásmo vánočních písniček dětí z lažanské MŠ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.prosince pořádala pro děti TJ Lažánky putování 

za čerty a Mikulášem u myslivecké chaty na 

Horce. I přes mrazivé, vlhké a velmi nepříznivé 

počasí se akce zúčastnilo přes 80 dětí, na které ve 

vyhřívaném stanu čekal nejen Mikuláš s čerty a 

anděly, ale samozřejmě i mikulášská nadílka. 
 

 
 

13.prosince pořádal místní svaz důchodců pro své 

členy vánoční posezení v restauraci U Oratorů.  

K poslechu jim vyhrával pan Nečas z Lipůvky a na 

seniory čekala i vánoční tombola. 
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Mateřská škola v Lažánkách v roce 2018 

Mateřská škola žije veselým životem plným zážitků 

a poznávání okolí, světa a života na něm.   

V únoru jsme uspořádali ve třídě karneval. Rodiče 

svým dětem vykouzlili krásné a nápadité kostýmy 

z mnoha pohádek a filmů. 
 

 
 

V průběhu března se ze školky ozývalo čtení 

příběhů. V rámci projektu „Příběhy mého srdce“ 

jsme oslovili rodiče, prarodiče a další přátele, zda 

by přišli přečíst příběh ze své oblíbené dětské 

knihy. Tato nabídka se setkala s velkým zájmem a 

výsledkem bylo deset krásných příběhů, které děti 

měly možnost slyšet od svých blízkých. 
 

 
 

Velkým zážitkem se stal varhanní koncert 

v místním kostele, kam nás pozvala paní učitelka 

Silvie Jebáčková. Zavedla nás i na kúr a vysvětlila 

nám, jak tento nástroj funguje a jak se na něj hraje. 

Jarní výtvarná dílna pro rodiče a děti se letos 

odehrála opět venku na školní zahradě. Prostor před 

budovou se na jedno odpoledne změnil ve velký 

malířský ateliér. Červená, žlutá a modrá se 

rozprskly po celém plotě. Již z dálky je nyní jasné, 

že dům v zahradě patří dětem. Děkujeme rodičům 

za účast na brigádě a za podporu obecního úřadu.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vloni obnovené okrasné záhony nezůstaly v 

barevnosti pozadu a překvapily nás bujným růstem.  

Máme z krásné zahrady velikou radost a využíváme 

všechna její zákoutí a možnosti.  
 

 
 

 
 

Koncem dubna jsme jeli do ekologického centra 

Hlídka v Brně pod Špilberkem. Byl to výukový 

program plný novinek o motýlech a životě v trávě. 
 

 
 

Svátek maminek jsme oslavili přivítáním nových 

občánků na obecním úřadě a besídkou pro rodiče. 
 

 
 

Den dětí proběhl s myslivci na Horce, kde nám 

zajímavě popovídali o zvířatech a stromech 

z okolních lesů.  
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Na školním výletě jsme objevovali život pod vodou 

a na březích rybníků a potoků. Výukový program 

centra pro environmentální výchovu v Balinách u 

Velkého Meziříčí byl moc zajímavý. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Letos jsme zaznamenali velký úspěch ve výtvarné 

soutěži Čarovné barvy země. Náš obraz, nazvaný 

Datel – doktor stromů, získal druhé místo v I. 

kategorii.   
 

 
 

V září jsme zahájili celoroční projekt „Řemesla a 

povolání“. Díky spolupráci s rodiči jsme už 

navštívili truhlářství, kadeřnictví, viděli jsme práci 

kováře, do školky k nám přišla švadlenka a 

zdravotní sestra. V příštím roce nás čekají další 

zaměstnání. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

O Vánočním čase jsme zazpívali na Slavnostním 

rozsvícení stromu na návsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… a samozřejmě mezi nás nezapomněl přijít 

Mikuláš s anděly a čerty a jako každým rokem, 

přinesl sladkou nadílku. 
 

 
 

Perníčky voní už i ze svátečně vyzdobené třídy.  
 

 
 

 

 

Děkujeme všem rodičům, občanům Lažánek a 

přátelům naší mateřské školy za spolupráci a zájem. 

Přejeme Vám pokojný vánoční čas a  

v roce 2019 zdraví, mnoho úspěchů a rozzářených 

dětských očí! 

 

Kolektiv pracovníků Mateřské školy v Lažánkách 
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Základní škola v Lažánkách v roce 2018 
 

Stejně jako v předešlých letech, tak i v roce 2018 

jsme žákům zpestřili výuku různými programy, 

výlety, exkurzemi, soutěžemi a projekty.  

V březnu jsme pro žáky zorganizovali už desátý 

ročník Noci s Andersenem, tentokrát zaměřený na 

příběhy Rychlých šípů. Velkým zážitkem byl pro 

žáky program o vesmíru v pojízdném planetáriu 

Morava. 

  
 
                                     

   

 

V květnu se žáci školní družiny zúčastnili výtvarné 

soutěže Moje Veličenstvo Kniha, ve které žák 3. 

ročníku získal druhé místo a žákyně 4.ročníku také 

druhé místo v kategorii kolektivních prací. 
 

  
 

V červnu jsme oslavili MDD na Horce.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Také jsme v Lažánkách přivítali účastníky Běhu 

Míru. V celostátní výtvarné soutěži Čarovné barvy 

země žačky 4. ročníku obdržely první místo.  
      

     
 

Školní rok jsme zakončili výletem do ZOO a 

podzemí v Jihlavě. Také jsme pro žáky uspořádali 

pěveckou soutěž Lažánecká Superstar. 
 

 
 

 
 

V listopadu jsme pořádali tradiční Svatomartinský 

lampionový průvod a prosinec jsme ve škole prožili 

oblíbeným Mikulášským vyučováním a 

nacvičováním vánoční besídky. 
 

 
 

Přejeme vám šťastné a veselé Vánoce, v novém roce 

pevné zdraví a žákům radost z učení. 

Zaměstnanci ZŠ v Lažánkách. 
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Bohoslužby o vánočních svátcích 
V Chudčicích v kostele Tři kříže 
24. prosince ve  16,00 hod. – pro rodiče s dětmi 

Vigilie Narození Páně 
 

V Lažánkách v kostele Nejsvětější Trojice 

24. prosince ve  20,00 hod. 
Vigilie Narození Páně 

25. prosince v 7,50 hod. 
Boží hod vánoční 

26. prosince v 7,50 hod. 
svátek sv. Štěpána 

31. prosince v 15,50 hod. 
Silvestr 

1.ledna 2019 v 17,15 hod. 
Nový rok 

Ordinace o vánočních svátcích : 
● MUDr. Štětková ve Vev. Bítýšce: 

27. prosince  od 8,00 – 11,00 hod.  

28. prosince  od 8,00 – 11,00 hod. 

31. prosince - neordinuje se: dovolená  
 

● MUDr. Vildomcová ve Vev. Bítýšce: 

27. prosince  od 7,00 – 12,00 hod.  

28. prosince  od 7,00 – 12,00 hod. 

31. prosince - neordinuje se: dovolená  
 

● MUDr. Hošnová ve Vev. Bítýšce:  

27. a 28. prosince  ordinuje se v tyto dny beze 

změny  

31. prosince neordinuje se: dovolená  
 

Tříkrálová sbírka 2019 
5. ledna 2019 od 10,00 hod. 

v osadě Holasice Tříkrálová sbírka 

6. ledna 2019 od 10,00 hod. 

v obci Lažánky Tříkrálová sbírka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ostatní informace občanům 

● Úřední hodiny OÚ Lažánky konec roku 2018: 

V pondělí 31. prosince  úřední hodiny nebudou. 
 

● Svoz PDO  

27. prosince 2018 

10. ledna 2019 a dále každý sudý čtvrtek 
 

Kulturní akce zima 2018/2019 
● 23. 12. 2018 pohádka O Vlku a kůzlátkách 

od 17:00 hod. v Kafé - Restaurant Orator, hraje 

Banda z Braníškova 

● 26. 12. 2018 Vánoční turnaj stolního tenisu 

turnaje jsou v místní v tělocvičně  

od 9:30 hod. - zahájení - mladší a starší žáci 

od 14:30 hod. - zahájení - muži a ženy 

● 26. 12. 2018  Štěpánské koledování s Petrou 

Punčochářovou  
v 16:00 hod. na dětském hřišti ve vyhřívaném stanu 

● 30. 12. 2018  Předsilvestrovské zpívání s Jirkou 

Helánem 
v 17:00 hod. v Kafé - Restaurant Orator 

● 11. 1. 2019 Sportovní ples: 

ve 20:00 hod. v tělocvičně, hraje Nota Bene 

z Černé Hory 

● 1. 2. 2019 Myslivecký ples: 

ve 20:00 hod. v tělocvičně, hraje Nota Bene 

z Černé Hory 

● 16. 2. 2019 Hasičský ples: 

ve 20:00 hod. v tělocvičně, hraje hudba p. Kučery 

● 2. 3. 2019 Ostatky a ostatková zábava: 

ve 20:00 hod. v tělocvičně, hraje J. Band 

● 3. 3. 2019 Dětský maškarní karneval: 

v 16,00 hod. v tělocvičně 
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Obecní knihovna Lažánky 
 

Milí spoluobčané,  

ať se vám do dní všedních promítá  

knižní fantazie nevšedna.  

To vám nejen na svátky, ale do celého roku,  
přeje 

Obecní knihovna Lažánky 

 

 
 

 

 

Oddíl stolního tenisu Lažánky 
Občanům v Lažánkách přeje oddíl stolního tenisu, 

příjemné prožití svátků vánočních. 

K tomu přidáme do zpravodaje, 

že vánoční turnaj se zase hraje, 

26. na Štěpána ve středu, 

vás informujem dopředu. 

V tělocvičně si žáci i starší pěkně zahrají 

na vánočním turnaji. 

Pinkálisti ti jsou stále hraví 

a všem přejí to nejlepší a stélé zdraví 

…..i v roce 2019. 
 

oddíl stolního tenisu Lažánky 
 

 

 

 

 

Oddíl SPV Lažánky 
Oddíl SPV děkuje všem občanům  

za podporu a za účast na našich sportovních  

a kulturních akcích.  

Dík patří všem cvičitelům a Obci Lažánky  

za podporu našeho oddílu. 

Všem našim občanům pěkné Vánoce,  

plné klidu a pohody 

 a do nového roku hodně zdraví a úspěchů 
přeje  

oddíl SPV Lažánky 
 

 

 

 

Svaz důchodců v Lažánkách 
 

Místní organizace seniorů přeje nejen svým členům, 

ale všem našim občanům krásné Vánoce 

plné pohody a do nového roku 2019  

jenom vše dobré. 

. 
Svaz důchodců v Lažánkách 

Oddíl kopané Lažánky 
 

Děkujeme Vám za přízeň v roce 2018 

 a těšíme se na společný rok 2019! 

Všem sportovcům a našim občanům přejeme  

klidné a příjemné prožití 

vánočních svátků a do nového roku  

 hodně zdraví a pohody. 
 

oddíl kopané Lažánky 

 
 

 

 

Myslivecké sdružení Lažánky 
 

Myslivecká společnost přeje  

všem našim občanům klidné vánoční svátky 

pohodu a zdraví v roce 2019 
 

Myslivecké sdružení Lažánky 

 

 
 

 

Krojovaná chasa Lažánky 
 

Vánoce jak z pohádky 
už jsou tady zas zpátky. 
Na nebi svítí hvězdičky,  

a v každém domě stromečky. 
Koledy se zpívají, 

že Syn Boží se narodí. 
Lásku, pohodu a k tomu pevné zdraví 
do nového roku vám přejí krojovaní. 

A až budem v červnu na hody vás zvát, 
přijďte si s námi zatancovat ! 

 
Krojovaná chasa Lažánky 

 

 

 

 

 

 

Sbor dobrovolných  hasičů Lažánky: 
 

Vánoce tu máme opět přátelé, 

pro všechny ať šťastné jsou a veselé. 

A do Nového roku udělejte dlouhý krok, 

ať vánoční nálada vydrží vám celý rok. 

S novými sny a plány my všichni do něho jdem, 

hodně zdraví a úspěchů hasiči vám přejí všem. 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Lažánkách 


