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   Informace 
                 Obecního úřadu v Lažánkách 
                                                                                      říjen 2011 

 

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPE ČNÉHO ODPADU 

bude v sobotu 29. října s centrálním sběrným místem u kašny od 7:00 do 12:00 hod.  
_______________________________________________________________ 
SBĚR PAPÍRU 

pořádá ZŠ Lažánky v pátek 14. října     od 8:00 – 19:00 hod.  

                           v sobotu 15. října   od 8:00 – 12:00 hod. 
 Papír odkládejte v uhelně školy v pytlích, krabicích nebo pevně svázaný. Dveře budou v danou dobu po 
oba dva dny otevřené. 
 

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA 
vyhlášená Občanským sdružením Diakonie Broumov ve spolupráci s Červeným křížem Lažánky se v naší 
obci uskuteční v sobotu 15. října v době od 9:00 až 10:00 hod. v kotelně ZŠ Lažánky.  

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

Přijímat nemůžeme  zboží a věci, které se při transportu snadno poškozují, mohou se kazit: ledničky, 
televize, počítače a jinou elektroniku, 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.  

_____________________________________________________________________________________ 
 

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 se najdou občané, kteří do těchto 
kontejnerů a kolem kontejnerů odkládají textil, hračky, obuv, keramiku, plech, plechovky, 
potraviny, zeleninu, 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 a PET láhví vedle kontejnerů a to i v igelitových taškách.  Je to neestetické, nehygienické a 
ohrožuje to děti, které takto volně ložené odpady využívají k hrám. A v neposlední řadě – odpad 
uložený mimo kontejnery svozová firma NENALOŽÍ A NEVYVEZE!!!!! 

_____________________________________________________________________________________ 
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Pond ělí 16:00 ~ 17:00 rodiče a děti Ostrá Ludmila, Šalbabová Anna, Císařová Božena
17:00 ~ 18:00 žákyně - aerobic Vodová Monika
18:00 ~ 19:00 mažoretky - nejstarší Kolářová Jana
19:00 ~ 20:00 ženy Sovová Alžběta, Vítová Alena
20:00 ~ 21:00
21:00 ~ 22:00 malá kopaná Bílý Roman

Úterý 11:00 ~ 13:00 ZŠ
16:00 ~ 17:00 nejmladší žactvo Ostrá Ludmila a Šelbabová Anna
17:00 ~ 18:00 mažoretky - nejmladší Kolářová jana, Sovová Jaroslava
18:00 ~ 19:00 stolní tenis - žáci Burian Lubomír, Brandštettr Tomáš
19:00 ~ 22:00 stolní tenis - muži Burian Lubomír, Brandštettr Tomáš

Středa 16:00 ~ 16:45 mažoretky - prostřední Kolářová jana, Dvořáková Lucie
16:45 ~ 18:00 oddíl kopané - žáci Sendler Pavel, Mašek Jiří
18:00 ~ 19:30 oddíl kopané - muži Sendler Pavel, Synek Milan
19:30 ~ 21:30 malá kopaná Brychta Josef, Přikryl Miroslav

Čtvrtek 10:00 ~ 12:00 ZŠ
16:30 ~ 18:00 žákyně - nářadí Urbánková Petra, Sovová Jaroslava
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ 20:00 ženy Vítová Alena, Sovová Alžběta
20:00 ~ 21:00 ženy - earobic Karásková Lucie

Pátek 14:00 ~ 15:00 ZŠ - družina
15:00 ~ 15:45 mažoretky - prostřední Kolářová Jana, Dvořáková Lucie
15:45 ~ 16:45 mažoretky - nejstarší Kolářová Jana, Dvořáková Lucie
17:00 ~ 22:00 stolní tenis Burian Lubomír, Brandštettr Tomáš

Sobota 7:00 ~ 10:00 floorbal Depeš Milan
13:00 ~ 14:00 oddíl kopané - žáci Sendler Pavel, Mašek Jiří
14:00 ~ 16:00 oddíl kopané - muži Sendler Pavel, Synek Milan
16:00 ~ 17:00 malá kopaná Brychta Josef, Přikryl Miroslav
17:00 ~ 20:00 stolní tenis Burian Lubomír, Brandštettr Tomáš

Neděle 8:00 ~ 12:00 stolní tenis Burian Lubomír, Brandštettr Tomáš
10:00 ~ 12:00
18:00 ~ 19:00 mažoretky Kolářová Jana
19:00 ~ 21:00 floorbal Šalbaba Jan

odd.kopané -jen šatny a sprchy

CVIČEBNÍ ROZVRH NA ROK 2011 - 2012
Zahájení od 3.10. 2011

_____________________________________________________________________________________ 

  
 

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 ale upozorňujeme na skutečnost, že někteří majitelé záměrně vypouští své psy na  na ulice, 
aby se pejskové „sami vyvenčili“ a prob ěhli. Na tuto skutečnost máme mnoho stížností od našich 
občanů a to na konkrétní majitele takto vypouštěných psů. Psi tak znečišťují nejen chodníky, 
trávníky a záhony před domy, ale i hrací prvky dětských hřišť určených dětem, schodiště i dveře 
domů našich občanů. Pokud se tyto situace budou opakovat, budeme muset najít řešení u 
přestupkové komise v Tišnově.  
Množí se také stížnosti na časté rušení nočního klidu psy.  
Děkujeme za pochopení. 

 
  _________________________________________________________________________________________________________________ 

 


