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________________________________________________________________________ 

SBĚR  PAPÍRU pořádá ZŠ Lažánky  v pátek    27. září     od 13:00 – 19:00 hod.  

                                                         v sobotu   28. září     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. 

_____________________________________________________________________________________ 

HUMANITÁRNÍ   SBÍRKA  pro Diakonii Broumov se v naší obci uskuteční  
 

ve středu 16. října  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.  

_____________________________________________________________________________________ 

SBĚR  ELEKTROSPOTŘEBIČŮ  A  ELEKTRONIKY  

pořádá místní SDH  v sobotu   9. listopadu  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   9. listopadu  od 7:00 – 12:00 hod. s jedním sběrným místem u 
kašny. 

_______________________________________________________________________ 
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Informace k výstavbě ČOV  a  kanalizace 
 

• V současné době byly dokončeny stoky ve státní silnici od autoopravny po konec obce 
směr k Maršovu, všech nemovitostí okolo kašny, za hospodou, za školou ke kostelu 
včetně vyvedení pod zahrady. 
 

• Ke všem nemovitostem u dokončených stok jsou vybudovány veřejné části domovních 
přípojek včetně kontrolních šachet. 
 

• Státní silnice je celoplošně opravena, přilehlé chodníky a vjezdy se nyní  opravují. 
 

• Během podzimu se plánuje vybudování stoky od ČOV zahradami pod Horkou až k 
napojení na již vybudovanou stoku na zahradě u Žaloudkových. Na jaře 2014 budou  
uvedeny zahrady do původního stavu ještě před vegetačním obdobím. 
 

• V zimním období se bude pokračovat budováním stok v ulici od školky a v ulici 
z Padělků a jejich napojení k hlavní stoce pod státní silnicí v Bráně. 
 

• V těchto dnech je budován protlak potrubí pod státní silnicí přes zahradu 
p.Steinhausera, kterým bude připraveno vyústění kanalizace pro připojení severní části 
obce na ČOV. Přes zimu plánujeme také zbudování stoky v komunikaci směrem k lomu. 
V tomto období předpokládáme nižší provoz nákladních aut do lomu. 
 

• Stavební práce na ČOV pod zahradami jsou v závěrečné fázi. V nejbližších dnech se 
začne budovat nadzemní objekt a přes zimu se plánuje s osazováním technologie. 
 

• První připojování nemovitostí se plánuje z jara 2014. 
 

Počasí pro výstavbu nám zatím přálo, plánované tempo postupu v zimním období  může 
nepříznivé počasí ovlivnit, ale doufáme, že vše proběhne dle plánu. 
________________________________________________________________________________ 

UPOZORNĚNÍ    
Před časem se ztratilo litinové tělo Ježíše z křížku u lesa vedle cesty do Veverské 
Bítýšky, letos v létě bronzová busta rudoarmějce na pomníku u hřbitova, před týdnem 
měděné okapní svody kostela a máme nahlášeny i ztráty barevných kovů z odlehlých 
nemovitostí mimo území obce. Vypadá to, že se Lažánky dostaly do hledáčku 
organizované skupiny sběračů kovů. Prosíme proto občany, aby věnovali zvýšenou 
pozornost pohybu cizích osob po obci  v nočních hodinách a ochraně svých nemovitostí.  
____________________________________________________________________________________ 
 

PODZIMNÍ  kulturní – sportovní – společenské akce v naší obci: 
 
 


