
 

 

   Informace 
                                Obecního ú řadu v Lažánkách 
                                                                                             říjen 2008 

  

VOLBY do Zastupitelstva Jihomoravského kraje  se budou konat 
v pátek 17. října a v sobotu 18. října 2008. 
Volby tradičně proběhnou v zasedací místnosti OÚ Lažánky 14. Bližší informace voliči obdrží společně 
s hlasovacími lístky. 
 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA  
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem a pobočkou Českého 
červeného kříže v Lažánkách vyhlašuje Humanitární sbírku, která proběhne 

v sobotu 4. října 2008 od 8:00 do 10:00 hod. v kotelně ZŠ Lažánky. 
Sbírají se tyto v ěci:  

- veškeré dámské, pánské a dětské oblečení z bavlněného materiálu – mohou být i poškozené 
(trička, košile, mikiny, tepláky a teplákové soupravy, halenky, kalhoty, kimona…) 

- lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky – nejméně 1m2 - mohou být i poškozené. 

- zimní oblečení – jen nepoškozené! (sportovní bundy, kabáty) 

- kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky)   

- nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné deky 

- plyšové hračky, spací pytle, knihy – nepoškozené 

- boty – pouze nové 

- přikrývky – pouze péřové 

!!!!! Nebalte prosíme v ěci do krabic, ale do pytl ů !!!!  

Nesbírají se tyto v ěci:  

- vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé! 

- svetry, silonové a dederonové oblečení 

- saka uniformy, vatové kabáty, balonové a šusťákové kabáty 

- molitanové věci a jakékoliv odřezky 

- péřové bundy, vatové přikrývky, polštáře, stany, koberce, matrace 

- lyžařské potřeby (lyže, lyžařské boty, hůlky), poškozené a obnošené boty 

- nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, počítače) 

- veškerý nábytek (skříně, stoly, židle, postele, šicí stroje…), jízdní kola, lampy, lustry… 

- malé spotřebiče (žehličky, kávovary, topinkovače, varné konvice…) 

- domácí potřeby (skleničky, talíře, hrnce…), kufry, kočárky, školní potřeby… 



PODZIMNÍ svoz velkoobjemového a nebezpe čného odpadu  se 
uskuteční v sobotu 11. října 2008 : 

- sběr velkoobjemového odpadu  proběhne v době 7:00 – 12:00 hod. do kontejnerů tradičně 
přistavených u dětského hřiště a u kašny na návsi (nábytek, koberce, lino, matrace, textil, plastový a 
ostatní odpad nad rozměry popelnic, vyjma železného šrotu, elektrotechniky, pneumatik a ostatního 
nebezpečného odpadu). 
 
- sběr nebezpečného odpadu  proběhne v době 9:00 – 11:00 hod. u kašny na návsi (zářivky a 
výbojky, olověné akumulátory - autobaterie, rtuťové teploměry, galvanické články, použité baterie 
knoflíkové i suché, pneumatiky z automobilů i traktorů, vyřazená elektronika - televizory, radia, videa  a 
domácí spotřebiče - lednice, pračky, použité olejové filtry, odpadní oleje - motorové, převodové, 
fritovací, chladící a brzdové kapaliny, odpadní ředidla a rozpouštědla, zbytky barev vč. vytvrzených, 
postřiků, lepidel, mořidel a pryskyřic, plastové i kovové nádoby od toxických látek a vyřazené léky). 

 
Pro upřesnění: Svoz a likvidaci odpadu pro naši obec i nadále zajišťuje firma Technické služby Velká 
Bíteš s.r.o. s termíny pravidelných svozů v dosavadním zavedeném režimu, tzn.: 

- domovní odpad ukládaný do popelnic svážen 1x za 14 dnů = každý sudý čtvrtek 

- tříděný odpad (sklo, plasty, papír) ukládaný do kontejnerů ve sběrných stanovištích svážen 
průběžně (PET-lahve pravidelně 1x za 14 dnů) 

 

Cvičební rozvrh na rok 2008/2009                                            

Pravidelné cvičení všech složek začíná od 29. září 2008 

Pondělí :    16.oo     -    17.oo  hod.         rodiče a děti             Kolářová J., Ostrá L. 
                  17.oo    -     18.oo hod.          nejmladší žactvo      Urbánková P., Ostrá L. 
                 18.oo    -     19.oo hod.         ženy                          Sovová  A. 
                  19.oo    -     20.oo hod.          Karate                       Fedra  M. 
                  20.oo   -      21.oo hod.          mažoretky                 Kolářová   J. 
Úterý :       11.20   -      13.oo hod.          Základní škola   

                  17.oo   -      18.oo hod.          žákyně                      Krutišová L., Urbánková P. 
                  18.oo   -      22.oo hod.          stolní tenis                Burian L. , Brandštettr  T. 
Středa:     16.oo    -     16.45 hod.          mažoretky nejmladší   Kolářová J., Sovová J.  
                  16.45    -     18.oo hod.          žáci oddíl kopané      Urbánek   P. 
                  18.oo    -     19.30 hod.          oddíl kopané             Sendler P., Synek M. 
                  19.30    -     21.30 hod.          malá kopaná              Brychta J., Přikryl M.  
Čtvrtek :     10.25    -     12.05 hod.         Základní škola   

                   17.oo   -     18.oo hod.          aerobic žákyně          Vodová  M. 
                   18.oo   -     19.oo hod.          mažoretky  mladší     Kolářová J., Sovová J. 
                   19.oo   -     20.oo hod.          ženy                           Sovová  A. 
                   20.oo   -     21.oo hod.          ženy                           Ostrá  L. 
                   21.oo   -     22.oo hod.          malá kopaná            

Pátek:        14.oo  -       15.oo hod.         Základní škola   

                   16.oo  -      16.45 hod.          mažoretky  nejmladší  Kolářová J.Sovová J. 
                   17.oo  -      22.oo hod.          stolní  tenis                 Burian L., Brandštettr  T. 
Sobota:         7.oo   -    10.oo hod.           floorbal                      Depeš M. 
                    13.oo  -    14.oo hod.            oddíl kopané  žáci      Urbánek P. 
                    14.oo  -    16.oo hod.            oddíl kopané muži     Sendler P., Synek M. 
                    16.oo  -     18.oo hod.           malá kopaná               Brychta J. , Přikryl M. 
                    18.oo  -     21.oo hod.           stolní tenis                  Burian L., Brandštettr T. 
Neděle :        8.oo   -    12.oo hod.           stolní tenis                  Burian L., Brandštettr T. 
                    19.oo  -     21.oo hod.           floorbal                         Šalbaba J.        
                    10.oo  -    12.oo hod.            oddíl kopané   jen šatny a sprchy 
 

 


