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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 
 

       rok s rokem se sešel a jako vždy před 

největšími svátky v roce a v době, kdy nám starý 

rok 2019 pomalu končí, přicházíme s vánočním 

zpravodajem. Vánoční zpravodaj je tradičně místem 

k ohlédnutí za tím, co se v právě končícím roce 

v naší obci událo 
 

       Třetím rokem probíhá postupně oprava 

chodníků. Kompletně je dokončena Nová ulice, je 

hotová zhruba polovina ulice kolem mateřské 

školky.  Práce budou pokračovat i v příštím roce a 

předpokládáme další prodloužení smlouvy, tak aby 

byly zrealizovány chodníky po celé obci. Při 

budování chodníků se snažíme být co nejšetrnější a 

pokud je to možné, přihlížet k názorům a 

připomínkám obyvatel jednotlivých nemovitostí. 
 

  
 

 

    Na počátku roku jsme na základě výběrového 

řízení na dodavatele uzavřeli smlouvu o dílo na 

dokončení místních komunikací – uliček 

zapravených po kanalizaci asfaltovým recyklátem.  

V uličkách byly dobudovány obrubníky, kolem 

jednotlivých nemovitostí pak přídlažby s nopkovou 

fólií aby bylo zamezeno vlhnutí a byl položen 

živičný koberec. Zvláštní zřetel při spádování 

komunikací byl kladen na svedení dešťové vody do 

kanalizačních vpustí.   
 

  
 

Poslední, co zbývá, je náves kolem kašny a 

komunikace za restaurací U Oratorů. Zde se čeká na 

uložení rozvodů NN do země, které by měl E-ON 

realizovat v příštím roce, i když registrujeme mírné 

zdržení tohoto záměru. Abychom i v této části obce 

vybudovali nové komunikace a případně chodníky a 

to v co nejkratší době po ukončení prací spojených 

s uložením rozvodů NN do země, je zadána studie 

dopravní obslužnosti a rozpracována 

architektonická studie vzhledu návsi. Pro realizaci 

plánujeme využít vhodný dotační program.  
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      Jak jsem Vás informoval v loňském zpravodaji, 

podařilo se nám ve spolupráci se Svazkem 

vodovodů a kanalizací Tišnovsko získat pozemek 

vedle našeho jímacího území u Hálova mlýna. Na 

jaře zde byla zbudována studna pro posílení našeho 

vodního zdroje a v současné době je zpracovávána 

projektová dokumentace pro napojení na náš 

vodovod.  Měl by tím být zajištěn dostatek vody a 

doufám, že tak předejdeme loňským úsporným 

opatřením.  

     Po zpracování studie byla zpracována stavební 

dokumentace pro přístavbu a rozšíření tělocvičny a 

byla podána žádost o stavební povolení. Cílem je 

rozšíření prostor pro sportovce a současně 

vybudování zázemí pro pořádání plesů, zábav a 

společenských akcí. V současné době je před 

dokončením prováděcí stavební dokumentace a byla 

uzavřena smlouva pro zpracování žádosti o dotaci 

pro možnou realizaci. I přes připravovanou 

dostavbu tělocvičny pro zajištění bezproblémového 

provozu tělocvičny bylo nutné nahradit poškozenou 

dlažbu a položit novou na vstupních schodech do 

tělocvičny a dosluhující osvětlovací tělesa nahradit 

novými úspornými LED svítidly v šatnách a 

technickém zázemí. 

    Vzhledem k množícím se problémům 

s funkčností – spíše nefungováním letitého místního 

obecního rozhlasu byla provedena rekonstrukce – 

drátové rozvody byly nahrazeny bezdrátovými 

„hnízdy“ rozhlasu v celé obci. 

     Po zhruba 15ti rocích po rekonstrukci prostor 

obecního úřadu byly v jarních měsících všechny 

místnosti vymalovány. V pobočce Partner České 

pošty, provozované naší obcí, byl kromě 

vymalování pořízen nový nábytek a položena nová 

vinylová podlaha. 

     V loňském roce při příležitosti 100-letého výročí 

vzniku samostatného státu byl zrestaurován pomník 

I. světové války, vyčištěn pomník osvobození u 

hřbitova, kříž na hřbitově a v letošním roce byl na 

místním hřbitově vybudován obecní hrob.  
 

 

Dále jsme s využitím dotace Jihomoravského kraje 

nechali vyčistit a zrestaurovat dalších šest křížků 

v okolí obce.   
 

          
….v Holasicích    …na Vrškách      ..u kamenolomu   

        
…u Šachet            …na Dolinách   …u kostela 
 

     S využitím dotačního titulu Jihomoravského 

kraje proběhla také rekonstrukce elektrorozvodů 

hasičské zbrojnice včetně osazení nových 

rozvaděčů. Původní rozvody z 50-tých let minulého 

století, zejména rozvaděče byly již za zenitem své 

životnosti a zdrojem poruch a výpadků. Současně 

jsme připravili hasičskou zbrojnici na nové 

připojení při rekonstrukci NN rozvodů v obci. 

V příštím roce bychom chtěli ještě tuto rekonstrukci 

zakončit opravou fasády zbrojnice.  

 V loňském roce jsme zadali studii rekonstrukce 

naší základní školy. V letošním roce byla 

zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení, 

získali jsme stavební povolení a v současné době je 

zpracovávána prováděcí stavební dokumentace. 

Byla podepsána smlouva na zpracování žádosti na 

rekonstrukci ZŠ. U letité budovy po řadě dílčích 

oprav je zásadní rekonstrukce nutností. Dalším 

důvodem je rozšíření naší ZŠ a 5-tý ročník a z toho 

vyplývající potřeba další třídy. Rozšíření výuky 

bylo přání rodičů a za realizaci patří velké 

poděkování řediteli a kolektivu učitelů naší základní 

školy.                                                            

     V letních měsících proběhly dílčí opravy 

komunikace na Horku, do Holasic a 

ke kamenolomu zástřikem živičnou emulzí. U 

komunikace do Holasic, vzhledem k technickému 
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stavu komunikace, je to pouze provizorium. Byl 

zadán a v současné době je před dokončením projet 

na opravu komunikace včetně ulic v Holasicích 

s přihlédnutím ke zlepšení odvodnění. Opravu 

chceme realizovat s využitím dotačního titulu. 

      V letních měsících byla také realizována 

generální oprava dětského hřiště na malém placu. 

Byly vyměněny poškozené dílce herních prvků a 

provedeny nové nátěry. Postupně opravujeme 

poškozené oplocení hřiště. 

      Na podzim byla za účasti občanů a spolků 

s využitím dotačního titulu Nadace partnerství 

vysazena alej lip a vrb Pod Ouvary podél strouhy 

směrem k fotbalovému hřišti. 
 

 
 

    V loňském roce bylo vybudováno nové fotbalové 

hřiště. Obec zakoupila techniku nutnou pro údržbu 

hřiště a naši fotbalisté brigádnickou činností, patří 

jim za to poděkování, pokračují v dalších úpravách 

a zvelebování hřiště a technického zázemí.    

    V loňském roce proběhla první jednání s majiteli 

pozemků v nově zastavitelných územích dle nového 

územního plánu. V letošním roce byla několikrát na 

základě připomínek majitelů pozemků přepracována 

studie výstavby Ouvary -  ke kamenolomu a po 

souhlasu všech majitelů s konečnou podobou 

přeparcelování pozemků byl Odbor územního 

plánování MěÚ Tišnov požádán o zapracování 

studie do územně plánovací dokumentace-územního 

plánu. 

Toto řízení nyní probíhá. Na základě vložení studie 

do územního plánu je možné provést 

přeparcelování, objednat projekt zasíťování 

jednotlivých pozemků a objednat přeložku VN. To 

chceme zrealizovat v příštím roce.  

       Snažíme se také zvelebovat náš nádherný 

místní hřbitov. Byly vyklizeny zbytky různých 

stavebních matriálů na pozemku vedle hřbitova a na 

jaře proběhne finální srovnání terénu a prozatím 

osetí trávou. Tím zjednodušíme údržbu pozemku a 

ten bude čekat na další možné využití. 

Pod hřbitovní zdí byly vyvezeny zbytky kytic, 

věnců a jiného hřbitovního odpadu, byla 

vybudována komunikace, nové oplocení a umístěn 

kontejner. Kontejner je určen pouze pro hřbitovní 

odpad a tím se dostávám k méně příjemným 

záležitostem. Ihned po dokončení komunikace pod 

hřbitovem někdo uprostřed nové cesty vysypal svůj 

zahradní odpad. 

Ani po umístění kontejneru se situace nezměnila. I 

když je určen pouze pro hřbitovní odpad, začaly se 

v něm objevovat ořezané túje ze zahrad a naši 

„spoluobčané“ i po zaplocení kontejneru zahradní 

odpad napytlovali a házeli ho do kontejneru přes 

plot. Přitom na požádání lze ořezané větve zavést na 

bývalou skládku v Býčí zmole a jednou za rok 

hromadu větví v rámci cvičení naši hasiči spálí. 

Řada našich občanů tuto možnost po léta využívá. 

Stejná situace je kolem stanovišť kontejnerů na 

tříděný odpad rozmístěných po obci. Je bohužel 

běžné, že se odpad místo do kontejnerů nasype na 

zem ke kontejnerům, že se do kontejnerů vyváží 

obalové materiály ze staveb, i když každý stavebník 

má ve stavebním povolení uloženou povinnost 

likvidace materiálů na své náklady. Kontejnery jsou 

skutečně určeny pouze na odpad vyprodukovaný 

chodem našich domácností. Často to kolem 

kontejnerů vypadá tak, jak je vidět na níže uvedené 

fotografii. 
 

 
 

Jsme skutečně tak bezohlední ke své obci a ostatní 

spoluobčanům, kteří se na ten nepořádek musí 

dívat? A to už vůbec nechápu dobráky, kteří rozváží 

své odpady po zmolách a příkopech okolo naší 

obce. Neváhají vyvézt vedle polní cesty ani zbytky 

ze stavebních prací – viz foto níže.  
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Obdobný problém, který posledním rokem 

vygradoval je parkování osobních vozidel. 

Vím, že jejich množství raketově narůstá, ale 

skutečně musíme parkovat na chodnících, veřejné 

zeleni anebo tak, že zhoršujeme průjezdnost 

komunikace pro ostatní? Jsme tak líní, že 

s vozidlem, pokud máme tu možnost, nezajedeme 

za bránu na svůj pozemek a odstavíme vozidlo 

mnohdy bez ohledu na ostatní? Pokud na to 

upozorníme, setkáváme se většinou se značně 

nevlídnou reakcí anebo argumentem, co chceš, jsme 

přece na dědině… 

Zastupitelstvo obce se jak nedisciplinovaností 

kolem kontejnerů na tříděný odpad, tak 

s parkováním vozidel začalo vážně zaobírat. 

Zvažujeme, jakým způsobem zajistit kontejnery na 

tříděný odpad – řešením může být kamerový 

systém, nebo umístění fotopastí. Pro zajištění 

průjezdnosti komunikací a chodníků je objednána 

studie dopravního značení pro regulaci parkování 

po obci a současně započala jednání s MěÚ Tišnov 

o využití Městské policie Tišnov. Je zjevné, že 

připomínky a upozornění nestačí.  

Je mi líto, že jsem výčet toho, co se nám povedlo, 

musel zakončit právě takhle. Ale i to je nutné řešit. 

 

      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 školy 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. 

Průřez kulturním děním v naší obci následuje ve 

zpravodaji. 

 

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 2020 

 

Ing. Lubomír Katolický 

starosta obce 

 

 
 

 

 

 

Ze života naší  obce v roce 2019  
 

5.-6. ledna byla v naší obci pořádána Tříkrálová 

sbírka. V sobotu 5. ledna v osadě Holasice holasičtí 

koledníci vybrali do kasiček 4 550,-Kč a v neděli 

6.ledna v Lažánkách lažanští koledníci vybrali 29 

560,-Kč. Celý výtěžek 34 110,-kč byl předán na 

Oblastní charitu Tišnov. Všem velice děkujeme. 
 

 
 

10. ledna bylo místním svazem seniorů pořádáno 

pro členy i ostatní občany Lednové setkání s Jiřím 

Helánem v restauraci U Oratorů. 
 

 
 

11. ledna byl pořádán TJ Lažánky Sportovní ples  

v místní tělocvičně. K poslechu a tanci vyhrávala 

kapela Nota Bene z Černé Hory. Předtančení patřilo 

místním našim mažoretkám a občerstvení 

zajišťovalo Café restaurant Orator. 
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2. února pořádala Krojovaná chasa Lažánky 

Lyžařský zájezd do Rakouska (Stuhleck). 

Navštívili skiareál Stuhleck, který nabízí 24 km 

atraktivních sjezdovek a množství upravených 

běžkařských tratí a dokonce 5km dlouhou 

sáňkařskou dráhu.  
 

 
 

16. února pořádal Hasičský sbor Lažánky Hasičský 

ples v místní tělocvičně. K tanci a poslechu 

vyhrávala hudba pana Kučery. 
 

 
 

2. března byly v naší obci pořádány TJ Lažánky 

tradiční Ostatky. Zahájeny byly na návsi před OÚ 

předáním ostatkového práva. Poté následovalo 

zvaní masek po obci. Na večerní zábavě hrála 

kapela J-BAND. V programu ostatkové zábavy 

zahrála skupina dobrovolníků na bonga a basu. 

Tradičního pochovávání basy se letos ujaly ženy a 

obřad byl zakončen pochodem čestné stráže v 

podání  místních mužů. 
 

 
 

3. března pořádala Krojovaná chasa Lažánky 

v místní tělocvičně Dětský maškarní karneval. Na 

děti zde čekaly soutěže, tanečky, tombola a 

nechybělo ani malé občerstvení. 
 

 
 

14. března pořádal místní svaz seniorů Jarní 

posezení a výroční členskou schůzi v restauraci U 

Oratorů. K příjemnému posezení hrál pan Nečas z 

Lipůvky.  
 

 
 

21. dubna pořádala TJ Lažánky Putování za 

velikonočním zajíčkem u myslivecké chaty na 

Horce. Přálo krásné počasí a zúčastnilo se této akce 

přes 100 dětí. 
 

 
 

28. dubna pořádala TJ Lažánky Tělovýchovnou 

akademii v místní tělocvičně. Vystoupily zde 

místní složky TJ. Akademie byla spojena i s 

výstavou ke 100.výročí založení TJ v Lažánkách. 

Výstava se konala v budově ZŠ a sklidila velký 

zájem místních občanů. Pod dobu měsíce května ji 

mohli zájemci shlédnout v zasedací místnosti a 

v průjezdu OÚ. 
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30. dubna pořádala Myslivecká společnost Lažánky 

tradiční Pálení čarodějnice u myslivecké chaty na 

Horce. 
 

 
 

12. května se konalo Slavnostní vítání občánků. 

Starostou obce bylo přivítáno 7 dětí narozených v 

roce 2018. Ve velmi pěkném programu básniček a 

písní vystoupili žáci naší základní školy a hudební 

doprovod zajišťovala paní S.Jebáčková. 
 

 

17. května navštívil naši obec hejtman 

Jihomoravského kraje, pan JUDr. Bohumil 

Šimek. Pan hejtman byl seznámen s naší obcí, co 

jsme vybudovali i s našimi plány do budoucnosti. 

Zajímal se o organizace v naší obci a náš kulturní a 

společenský život. Prohlédl si výstavu k 100. výročí 

založení TJ v Lažánkách a obecní tělocvičnu. 
 

 
 

19. května se oddíl TJ Lažánky zúčastnil 

Lehkoatletického čtyřboje, který se konal v areálu 

ZŠ  Labská v Brně. Za Lažánky závodilo 17 dětí ve 

4 disciplínách: sprint, hod kriketovým míčkem, 

skok do dálky a vytrvalostní běh. Naši malí 

sportovci vybojovali celkem 10 medailí.  
 

 
 

24. - 25. května se konaly Volby do Evropského 

parlamentu. V naší obci se těchto voleb zúčastnilo 

34% voličů.  
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6. června  pořádal místní svaz seniorů Zájezd do 

Telče na zámek a Třebíče do baziliky a 

židovského města. 
 

 
 

15. - 16. června  na slavnost Nejsvětější Trojice, 

které je náš místní kostel zasvěcen, pořádala 

Krojovaná chasa a Obec Lažánky Krojované hody. 

A protože přálo krásné letní počasí, tančilo se o 

večerní i nedělní zábavě venku za místní 

tělocvičnou. K poslechu a tanci vyhrávala dechová 

hudba Šardičanka. 
 

 
 

22. června pořádal místní hasičský sbor Dětské 

hasičské odpoledne na fotbalovém hřišti v 

Chrástkách. Nechybělo teplé počasí, soutěže a 

samozřejmě v závěru odměna pro každého, k tomu 

malé občerstvení. 
 

 
 

29. červena - 6. července pořádala TJ Lažánky 

Letní tábor pro děti  ve Skryjích. 
 

 
 

19. - 23. srpna pořádala TJ Lažánky Letní 

soustředění mažoretek v Šafránkově mlýně. Třicet 

děvčat si užilo týden plný sportu a tance.  
 

 
 

25. srpna pořádal místní svaz seniorů Rozloučení 

s létem u myslivecké chaty na Horce. Posezení se 

konalo s tradiční soutěží hod válečkem na panáka.   
 

 
 

29. srpna  pořádal místní svaz seniorů Vycházku 

na hrad Veveří  spojenou s projížďkou na parníku. 
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1. září  uspořádala TJ Lažánky Rozloučení s 

prázdninami, tentokrát jako cyklobiatlonový závod 

pro děti od 1. do 8. třídy, které absolvovaly závodní 

trať: jízdu na kole, běh lesním terénem a hod na cíl. 

Všichni byli náležitě odměněni. 
 

 
 

6.-8. září  pořádal DSO Tišnovsko TyJátr FEST 

2019 - 4. ročník kulturního festivalu amatérských 

divadel, hudebních, tanečních a pěveckých souborů 

a to v obcích: v městyse Nedvědice (6.září), v obci 

Borovník (7.září) a v neděli  8.září u nás v 

Lažánkách za místní tělocvičnou. 

  

 
 

11. září  pořádal místní svaz seniorů Zájezd do 

Slatiňan –hřebčína a do pekla v Čertovině.   
 

 
 

21. září pořádala Myslivecká společnost a Obec 

Lažánky Cimbálové posezení s Majeránem za 

místní tělocvičnou. K příjemnému poslechu a tanci 

vyhrávala cimbálová muzika Majerán z Blanska.  
 

 
 

28. září pořádal místní sbor dobrovolných hasičů 

Hasičský zájezd, kde navštívili větrný mlýn a 

muzeum v Rudici, jeskyni Výpustek ve Křtinách a 

vojenskou expozici, dále zámek Kunštát, v Olešnici 

muzeum historických vozidel, Vírskou přehradu, 

ranč U bizona a společně na zpáteční cestě 

povečeřeli v Kutinách u Říkonína. 
 

 
 

6. října pořádala TJ Lažánky a Myslivecké sdružení 

Lažánky Bramboriádu – drakiádu u myslivecké 

chaty na Horce. Přálo krásné podzimní a slunečné 

počasí, kterému však chyběl vítr pro létání draků. 

Nechybělo ale tradiční občerstvení, jako jsou 

výtečné bramboráky, dýňová polévka a pečené 

brambory v ohni. 
 

 
 

7. října  pořádal DSO Tišnovsko školení 

ZACHRAŇUJ A BUĎ PŘIPRAVENÝ ANEB 

PRVNÍ POMOC PŘI OHROŽENÍ ŽIVOTA v 

místní tělocvičně. Jednalo se o akreditovanou 

přednášku určenou všem občanům zdarma za 

podpory dotačního programu JMK Zdravé 
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municipality JMK 2019 s certifikovaným lektorem 

KPCR Mgr. Josefem Flekem.  

 

26. října  se konala Výsadba lipové aleje za 

Ouvary.  Výsadbu organizovala Obec Lažánky, TJ 

Lažánky, z.s. a Český svaz včelařů Lažánky. V 

lokalitě pod Ouvary byla vysazena za spoluúčasti 

našich občanů lípová alej z lip srdčitých (Tilia 

cordata) a lip velkolistých (Tilia platyphyllos Scop), 

na konci aleje bylo zasazeno 6 sazenic košikářských 

vrb (Salix viminalis). Na jaře příštího roku bude 

tato alej doplněna o lavičky k odpočinku. 
 

 
 

30. listopadu  se konalo Slavnostní rozsvěcování 

vánočního stromu na návsi před OÚ. V programu 

vystoupili žáci naší základní školy a mladí 

hudebníci z Lažánek 
 

 
 

1. prosince pořádala TJ Lažánky Putování za čerty 

a Mikulášem u myslivecké chaty na Horce. 

Tradičně zde na děti čekalo peklo s čerty, nebe s 

anděly a také příjezd a nadílka od Mikuláše. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Mateřská škola v Lažánkách v roce 2019 
 

Naše mateřská škola je místem pro radostné 

objevování světa kolem nás, světa dospělých i dětí, 

zvířat, rostlin i zákonitostí přírody. Skrytá tajemství 

mohou být odhalena každý den. Stačí se dívat a 

žasnout, tak, jak to umí právě jen děti.  

  

 
  
V únoru jsme uspořádali ve třídě karneval. Rodiče 

svým dětem vytvořili krásné pohádkové kostýmy. 
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V polovině května naše třída rozkvetla obrázky a 

výrobky s jarní tématikou a my jsme pozvali rodiče 

a příbuzné na vystoupení dětí k příležitosti svátku 

maminek. 
 

 
 

Koncem května jsme jeli do ekologického centra 

Hlídka v Brně pod Špilberkem. Moc se nám líbil 

výukový program o tom, co se děje v trávě.  
 

 
 

Krásné dopoledne jsme strávili s myslivci na Horce. 

Velmi zajímavě nám popovídali o zvířatech a 

stromech z okolních lesů. Potom vypuklo pátrání po 

zakopaném pokladu. 
 

 
 

Na školní zahradě jsme vybudovali hmyzí hotel z 

dřevěných palet. Bylo třeba dovézt z lesa spoustu 

materiálu na jednotlivá patra (šišky, větve, mechy a 

kůru z borovice). Děti ho přivážely s velkým 

nadšením na malém dvoukoláku. 
 

 
 

V červnu nastalo loučení s budoucími prvňáčky, 

které se neobešlo bez dojetí. Konalo se venku a byl 

opravdu horký den. Zahradní slavnost s hudbou, 

tancem a stoly plnými dobrot předznamenala 

začínající léto. 
 

 
 

Začátkem nového školního roku jsme se zúčastnili 

Výstavy ovoce a zeleniny ve Veverské Bítýšce. 

Rodiče s dětmi obtiskovali přírodniny na bílé plátno 

a tím vznikla téměř umělecká díla. 
 

 
 

Na podzimní plískanice jsme připraveni díky 

listopadovému tématu o našem těle, zdraví a 

bezpečí. Přispěla k tomu i beseda o prevenci úrazů, 

canisterapie a výukový program o světě lidí 

s handicapem. 
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Mikulášská nadílka se letos obešla bez čertů. Děti 

ve školce totiž nezlobí. A když, tak jen maličko. 
 

 
  

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 

 

Základní škola v Lažánkách v roce 2019 
 

Uplynulý rok byl opět plný učení, známkování, 

domácích úkolů, ale také akcí pro žáky, rodiče i 

občany Lažánek. 

Novinkou v roce 2019 bylo otevření pátého ročníku. 

S tím souviselo pochopitelně mnoho starostí 

administrativních, organizačních a personálních. 

Musel být rozšířen pedagogický sbor, třídy musely 

být dovybaveny mobiliářem a výukovými 

pomůckami.  Nyní tedy máme v Lažánkách úplný 

první stupeň se 47 žáky z Lažánek, Holasic, 

Maršova, Braníškova, z Veverské Bítýšky a 

Chudčic. Na žádost rodičů byl také rozšířen provoz 

ve školní družině. 

V květnu 2019 byla naše škola zařazena do 

hlavního šetření mezinárodního projektu TIMSS, 

který mapoval úroveň žáků 4. ročníku v oblastech 

matematika a přírodní vědy. 

Velký úspěch jsme sklidili ve výtvarné soutěži 

Moje veličenstvo Kniha, kde naši třeťáci a čtvrťáci 

získali 1. a 2. místo a zároveň absolutní vítězství 

v jubilejním 15. ročníku. 

U krmelce, masopustní vycházka a recitační soutěž: 
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Noc s Andersenem, MDD na Horce, školní výlet na 

hrad Pernštejn, turistický pochod z Braníškova do 

Lažánek:  
 

 
 

 
 

 
 

 

Mikulášské vyučování, výukový program Slyšte, 

slyšte…, vánoční besídka. 
 

 
 

 
 

 
 

Přejeme všem klidné Vánoce, do roku 2020 pak 

hlavně zdraví, abychom se vždy s úsměvem 

potkávali na ulici, ve škole či na našich akcích. 

 

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 2020 v 17,15 hod. 
Nový rok 

 

 
 

Ordinace o vánočních svátcích : 
 

MUDr. I. Vildomcová:  

30. prosince  nebude se ordinovat, zástup pro 

akutní případy zajistí MUDr. Vl. Štěková. 

31. prosince nebude se ordinovat 

  

MUDr. E. Hošnová: 

23. prosince       7,30 - 12,00hod. 

27. prosince       7,30 - 12,00hod. 

30 a 31. prosince  se neordinuje. Pouze akutní 

stavy ošetří MUDr. Jitka Dirhanová v Lelekovicích 

/tel.č. 775 719 500 / v ordinační době , a to 

v pondělí 30.12. 8,00 - 12,00.   

 

MUDr.  Vl. Štětková: 

23.prosince     8.00 - 12.00hod. 

27.prosince:  DOVOLENÁ- pouze akutní případy 

ošetří MUDr.Vildomcová 

30.prosince  8.00 - 11.00hod. 

31.prosince  DOVOLENÁ 

 

 

 
 

Tříkrálová sbírka 2020 
 

4. ledna 2020 od 10,00 hod. 

v osadě Holasice Tříkrálová sbírka 

5. ledna 2020 od 10,00 hod. 

v obci Lažánky Tříkrálová sbírka 
 

 
Ostatní informace občanům 

 

● Úřední hodiny OÚ Lažánky konec roku 2019: 

V pondělí 30. prosince  úřední hodiny nebudou. 
 

● Svoz PDO  

26. prosince 2019 

9. ledna 2020 a dále každý sudý čtvrtek 
 

 
 

Kulturní akce zima 2019/2020 
 

● 22. 12. 2019 skupina NA CESTĚ 

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

Petra Punčochářová a její kapela 

● 26. 12. 2019 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 

● 29. 12. 2019  ZPÍVÁ CELÝ ORATOR s Jirkou 

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

● 10. 1. 2020 Sportovní ples: 

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

z Černé Hory 

● 31. 1. 2020 Myslivecký ples: 

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

z Černé Hory 

● 1. 2. 2020 Lyžařský zájezd do Rakouska: 

Pořádá Krojovaná chasa Lažánky z.s. 

● 15. 2. 2020 Hasičský ples: 

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

● 22. 2. 2020 Ostatky a ostatková zábava: 

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

● 23. 2. 2020 Dětský maškarní karneval: 

v 16,00 hod. v tělocvičně 
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       Obecní knihovna Lažánky 
Knihovna Lažánky přeje všem občanům 

Vánoce s knihou v ruce. 

A do roku 2020 jen to nejlepší: 

zdraví, štěstí a ostrý zrak. 

Požehnané svátky! 

 
          Obecní knihovna Lažánky 

 
 

Oddíl stolního tenisu Lažánky 
Láska a teplo domova ať vás hřeje  i když venku 

mrzne, nebo padá sníh... 

A kdo si s námi na Štěpána zahraje, bude mít cenu i 

zážitky z vánočního turnaje... 

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 

2020 vám přejeme štěstí, zdraví, pohodu i mnoho 

sportovních úspěchů 

 
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 2020  

jenom vše dobré. 

. 
Svaz důchodců v Lažánkách 

 

 

 

 

Oddíl kopané Lažánky 
Děkujeme Vám za přízeň v roce 2019 

a těšíme se na Vás v roce 2020. 

Všem sportovcům a našim občanům 

přejeme klidné a příjemné prožití 

vánočních svátků a do nového roku hodně 

zdraví a pohody. 

Přeje  
oddíl kopané Lažánky 

 
 

Myslivecké sdružení Lažánky 
Myslivecká společnost přeje  

všem našim občanům klidné vánoční svátky 

pohodu a zdraví v roce 2020 
 

Myslivecké sdružení Lažánky 

 

Krojovaná chasa Lažánky 
Dřevo v krbu praská, 

v našich srdcích láska, 

jehličí krásně voní, 

zvonečky tiše zvoní. 

Prožijte ten okamžik hluboce, 

přejeme Vám krásné Vánoce! 

Hodně zdraví a štěstí do nového roku, 

doufáme, že si na hodech společně užijeme pár 

tanečních kroků. 
přeje 

 

Krojovaná chasa Lažánky 

 

Sbor dobrovolných  hasičů Lažánky: 
Hasiči vám po roce 

přejí krásné Vánoce. 

V novém roce více toho zdravíčka, 

ať jste mladí, děda nebo babička. 

Radost, štěstí v každé rodině, 

spokojený život v naší dědině. 

Buďte šťastni, vycházejte spolu, 

pohodový rok – to je přání hasičského sboru. 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Lažánkách 

 


