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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ zajišťují Technické služby Velká Bíteš s.r.o. v termínech: 

• pevný domovní odpad ukládaný do popelnic: svoz každý sudý čtvrtek 
 

• Bio odpad v hnědých popelnicích: svoz od 3.dubna  do 27. listopadu  každé pondělí 
Do BIO popelnic patří: např. listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, čisté zeminy z květináčů, dřevní 

štěpky z větví stromů či keřů,  nakrácených větví, spadané ovoce, zelenina, čajové sáčky a kávová 

sedlina, skořápky od vajec apod. Nepatří sem odpady: mající živočišný původ tj. zbytky jídel, 

oleje, maso, mrtvá zvířata a dále např. papír, textil, plasty, sklo, kovy…. 

 

• tříděný odpad ukládaný do barevných kontejnerů ve sběrných hnízdech je svážen : 

plasty: každý lichý čtvrtek    sklo: 1.týden v měsíci    papír:  každý lichý pátek   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sběrný box Cart4Future  je umístěn v průjezdu OÚ, je určen pro sběr cartridge a tonerů.      

Je vyvážen dle potřeby (zajišťuje firma Cart4Future s.r.o. Brno).                                                   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E-box: umístěn v průjezdu OÚ, je určen pro sběr drobných elektrozařízení,  

sběr akumulátorů a baterií: svoz dle potřeby (zajišťuje firma ASEKOL Brno). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ekolamp – box: umístěn v průjezdu OÚ, je určen pro sběr použitých nerozbitých úsporných 

kompaktních zářivek, výbojek, LED světelných zdrojů a lineárních zářivek do 40cm. Větší 

lineární a úsporné zářivky do 60 cm se odkládají na OÚ do sběrné kartonové ekolamp krabice.        

Svoz: dle potřeby (zajišťuje Ekolamp Olomouc). Obyčejné světelné zdroje patří do PDO.                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kontejner na textil : umístěn za budovou školy u bývalé uhelny. Svoz: dle potřeby (zajišťuje 

Charita Brno). Kontejner je určený pro sběr čistého a nepoškozeného textilu – oděvů a oblečení, 

popřípadě obuvi. Sběr je nutné vhazovat v uzavřených v pytlích nebo pevně svázaný.         
                 

 

SBĚR  ELEKTROSPOTŘEBIČŮ  A  ELEKTRONIKY   

bude v sobotu 25. 3. 2017 od 7 – 12 hod. Elektrospotřebiče a elektroniku odložte  

před dům, sběr bude odvezen členy místního SDH hromadným svozem. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SVOZ  VELKOOBJEMOVÉHO  A  NEBEZPEČNÉHO  ODPADU  

bude v sobotu 25. 3. 2017 s jedním sběrným místem u kašny od 7- 12 hod. 
Sběr neodkládejte na zem v okolí kašny, ale vyčkejte v pořadí, popřípadě  

na přistavení nového kontejneru. Plynulost nakládání sběru budou zajišťovat  

členové místního SDH a pan P. Urbánek. Děkujeme. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SBĚR  KOVOVÉHO  ŠROTU   

bude v sobotu 25. 3. 2017 od 8 – 12 hod. Železný a kovový šrot odložte před dům,  

vše bude odvezeno místními fotbalisty hromadným svozem.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SBĚR  STARÉHO  PAPÍRU pořádá ZŠ: u  knih  je  třeba  odtrhnout  desky. Papír      

odevzdávejte v pevných balících. Sběr odkládejte do kotelny školy - zadní vchod budovy. 

- v pátek  24. 3. 2017 od 7 - 19 hod.  a v sobotu 25. 3. 2017 od 7 - 12 hod.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ÚDRŽBA  KOMÍNŮ: Dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se má provádět  1x ročně kontrola  

spalinové cesty - komínů. Pan Ladislav Staníček - Temkom bude v naší obci provádět tuto revizi     

10. - 14. 4.  2017. S občany se dle loňského seznamu telefonicky dohodne na termínu.                  

Noví zájemci se mohou objednat na tel. čísle: 549 420 718. Cena za revizi: 400,- Kč vč. DPH. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MÍSTNÍ  POPLATKY  Splatnost poplatků je do konce měsíce března 2017.          

Místní poplatky lze uhradit bankovním převodem (č. ú. 8520641/0100, spec. symbol je popisné číslo 

domu) nebo přímo v hotovosti na   přepážce OÚ v Lažánkách v úřední dny  v pondělí a ve středu od 
8:00 - 14:00 hod. ve středu i odpoledne od 16:30 - 18:00 hod. (poplatek za odpad činí 550,- Kč za 

jednoho trvale hlášeného poplatníka/rok, za rekreační objekt, chalupu a cizince hlášeného v obci, za 

držení jednoho psa 100,-Kč, za druhého a každého dalšího psa 150,-Kč.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

POVINNÉ  OČKOVÁNÍ  PSŮ  PROTI  VZTEKLINĚ  předepsané zákonem č.166/1999 Sb. 

zajistí tišnovská veterinární ordinace MVDr. Viktora Dvořáka. Hromadná vakcinace proběhne                          

v sobotu 8. 4. 2017 od 15:00 – 16:00 hod. před OÚ v Lažánkách.                                                      

Současně bude možnost zakoupení odčervovacích tablet a přípravků proti klíšťatům pro psy.                                                                                   

Základní očkování je za 100,- Kč, kombinované za 300,- Kč. 
 

Při této příležitosti opět apelujeme na některé majitele psů, aby zamezili jejich volnému pohybu na 
veřejných prostranstvích obce a uklízeli exkrementy po svých miláčcích. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

On-line KATALOG  OBECNÍ  KNIHOVNY - místní knihovna nabízí od poloviny ledna 

čtenářům i ostatním zájemcům dálkový náhled do katalogu Obecní knihovny v Lažánkách.  
Tento odkaz na on-line katalog najdete na webových stránkách naší obce vpravo v sekci knihovna,  
popřípadě v sekci hlášení, nebo na internetové adrese: http://katalog.mkkurim.cz/clavius/lazanky/baze.htm.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Staré pohlednice a historické fotografie 
Prosíme občany o zapůjčení starých pohlednic Lažánek nebo historických fotografií  

ze života naší obce.  

Na počkání budou pohlednice i fotografie oskenovány a vráceny zpět. 

Děkujeme. 
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