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   Informace 
                 Obecního úřadu v Lažánkách 
                                                                                      září 2012

_______________________________________________________________________ 

ČOV  a  kanalizace 
Naše žádost o dotaci byla vyjmuta ze zásobníku projektů a máme závazný písemný příslib na financování 
z evropských fondů -rozhodnutí o přidělení dotace. Zahájení výstavby kanalizace a ČOV předpokládáme 
na jaře příštího roku.  
Již v minulých týdnech procházeli pracovníci projekční firmy ECenviconsult, která je zpracovatelem 
projektové dokumentace kanalizace a ČOV,  jednotlivé nemovitosti v naší obci a upřesňovali domovní 
přípojky na kanalizaci. Mnohé z Vás ve všední dny nezastihli doma a proto tyto nemovitosti navštíví   
v sobotu   22. září       od 9:00  –  13:00 hod. 
_____________________________________________________________________________________ 

HUMANITÁRNÍ   SBÍRKA  pro Diakonii Broumov se v naší obci uskuteční  
ve středu 26. září  v době  od 17:00 – 18:00 hod.  v uhelně ZŠ Lažánky.  

Od dárců se pro charitativní účely přijímá tento sortiment – NEPOŠKOZENÝ:                                                                                                                                            
oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, přikrývky, polštáře, deky, domácí potřeby, hračky, obuv  

NEPŘIJÍMÁ SE:   ledničky, televize, počítače aj. elektronika, nábytek, matrace, koberce, jízdní kola, 
dětské kočárky, znečištěný, vlhký a plesnivý textil. 

Nepoškozené a funkční věci, prosím, odevzdávejte zabalené v dobře převázaných plastových pytlích nebo 
uzavřených kartonových krabicích.  

_____________________________________________________________________________________ 

DRUHÝ  ROČNÍK  VÝSTAVY  OVOCE  A  ZELENINY  

ZŠ Lažánky pořádá v sobotu  29. září      od  14:00  18:00 hod.  

                           v neděli    30. září      od  13:00 – 18:00 hod.   

ZŠ prosí občany o příspěvky do výstavy výpěstků ze zahrádky a sadu (jakékoliv podzimní ovoce: 
hrušky, hrozny a  zvláště o jablka, která jsou pro obec Lažánky typická, dále o zeleninu, včetně ne zcela 
běžných druhů nebo raritních plodů). Vaše výpěstky budou vystaveny v počtu cca 3 kusů od každého 
druhu s názvem exponátu a jménem pěstitele. Po akci vám budou vráceny. Dále prosí  také o kytice 
podzimních květů. Příjem exponátů bude ve škole v sobotu  29.září   od  9 hod._- 12 hod. 

____________________________________________________________________________________ 

OTEVÍRACÍ  HODINY  POŠTY  v  Lažánkách  od 1. října  2012 
Pondělí      7:00 – 10:00         14:00 – 17:00 
Úterý         7:00 – 10:00  
Středa        7:00 – 10:00        14:00 – 17:00 
Čtvrtek      7:00 – 10:00    
Pátek         7:00 – 10:00  
 

Z  důvodu plánovaných uzavírek  poboček České pošty,  bude od  1.10. 2012  v  Lažánkách  zajišťovat 
provoz pošty Obec  Lažánky  jako partner České pošty. V  obci tak pro naše občany zůstanou zachovány 
poštovní služby, na které byli po léta zvyklí. 
____________________________________________________________________________________ 
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SBĚR  PAPÍRU pořádá ZŠ Lažánky  v pátek    19. října     od 8:00 – 19:00 hod.  

                                                        v sobotu   20. října     od 8:00 – 12:00 hod. 
Papír odkládejte v kotelně školy v pytlích, krabicích nebo pevně svázaný.                                           
Dveře budou v danou dobu po oba dva dny otevřené. 

____________________________________________________________________________________ 

SBĚR  ELEKTROSPOTŘEBIČŮ  A  ELEKTRONIKY  

pořádá místní SDH  v sobotu   20. října  od 8:00 – 12:00 hod. 
Elektrospotřebiče a elektroniku  odložte před dům, sběr bude odvezen hromadným svozem.     
Podrobněji bude upřesněno na plakátech. 

___________________________________________________________________________ 

SBĚR  VELKOOBJEMOVÉHO  A  NEBEZPE ČNÉHO  ODPADU 

bude v sobotu  27. října     od 7:00 – 12:00 hod. s jedním sběrným místem u kašny. 

____________________________________________________________________________________ 

UPOZORNĚNÍ   KE   TŘÍDĚNÉMU   ODPADU, který se ukládá do barevných             
kontejnerů ve sběrných hnízdech po naší obci. 

Kontejnery jsou určeny k ukládání papíru, skla a plastů. Přesto do těchto kontejnerů                       
a kolem  kontejnerů je  odkládán  textil,  hračky,  obuv,  keramika,  plech,  plechovky,                
potraviny,   zelenina,   odpadky   z   kuchyňských   košů  a  jiné   nevhodné  věci.  Tento  jmenovaný   
nevhodný   odpad   do   těchto   barevných   kontejnerů   NEPATŘÍ   a   komplikuje   jejich  vývoz !  
Jedná   se   o   komunální   odpad,   který   patří   do    popelnic   při  domovním   odpadu   nebo  do 
velkoobjemového odpadu konaného na jaře a na podzim.  Stejně tak je nepřípustné volné ukládání 
láhví,   tabulového   skla,   PET láhví a  kartonů  vedle  kontejnerů v  igelitových  taškách  a pytlích. 
Odpad    uložený    mimo   kontejnery   svozová   firma  z   technických   důvodů   NENALOŽÍ  A   
NEVYVEZE!!!!!  

_____________________________________________________________________________ 
 

UPOZORNĚNÍ   MAJITEL ŮM   PSŮ 

Pravidelně se snažíme naše  občany –  majitele  psů  upozornit, aby při vycházkách se svými 
pejsky dodržovali základní povinnosti a psí exkrementy po svých čtyřnohých miláčcích sbírali a  
využívali tak odpadkových košů a košů přímo určených na tyto psí exkrementy. Těm, co tak činí, 
děkujeme za čistotu a ohleduplnost vůči všem našim občanům. Přesto někteří majitelé záměrně 
vypouští své psy na  ulice, aby se pejskové „sami vyvenčili“ a prob ěhli. Upozorňujeme, že máme 
mnoho stížností od našich občanů  na konkrétní majitele  takto  vypouštěných psů a budeme je řešit.  
_____________________________________________________________________________________ 
 

VÝZVA  OB ČANŮM  - parkování  na  chodnících 
Obecní  úřad  Lažánky  na  základě  upozornění  řady  našich  spoluobčanů  a           
Policie   ČR   vyzývá   občany,   aby    neparkovali   na    místních   chodnících. 
Parkování automobilů na chodnících je zákonem  zakázáno. Dle § 53 odst. 2 "Zákona o provozu na 
pozemních komunikacích" jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí 
chodníku užívat, pokud není v Zákoně o provozu na pozemních komunikacích stanoveno jinak.  
Mnohdy zaparkované automobily brání chodcům na chodníku tak, že chodec musí vstoupit do 
frekventované silnice, aby se automobilu na chodníku vyhnul. Nejenže na chodnících parkující 
automobily překáží chodcům, ale někdy zůstávají po automobilech na chodnících olejové skvrny či se 
chodník častým zatížením automobilů postupně propadá a deformuje.  V zimním období pak nelze 
provádět údržbu chodníků. 
_____________________________________________________________________________________ 


