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ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ 

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) 

Také svozy mimořádné budou pokračovat v četnosti 2x ročně, prozatím stanoven „termín jarní“ 
(„podzimní“ bude upřesněn během roku), a to na sobotu 5. dubna 2008 takto:  

- sběr velkoobjemového odpadu *  proběhne v době 7:00 – 15:00 hod. do kontejnerů 
tradičně přistavených u dětského hřiště a u kašny     

- mobilní sběr nebezpečného odpadu **  proběhne v době 9:00 – 10:00 hod. u kašny 

Pro občany, kteří ve vyhlášeném termínu nestačili uhradit místní poplatky, připomínáme, že zůstává 
v platnosti výše sazeb z loňského roku (za svoz komunálního odpadu = 400,-Kč na osobu s trvalým 
pobytem v obci, na jednu rekreační nemovitost rovněž 400,-Kč bez ohledu na počet jejích uživatelů; za 
napojení na dešťovou kanalizaci = 50,-Kč; za držení jednoho psa = 100,-Kč, za druhého a každého 
dalšího psa = 150,-Kč). Úhradu poplatku lze provést osobní platbou na Obecním úřadě do konce března. 

Oddíl fotbalistů se i v letošním roce postará o sběr kovového šrotu; termín bude včas oznámen. 

*  v e l k o o b j e m o v ý   o d p a d : 
 
nábytek, koberce, lino, matrace, textil, plastový a ostatní odpad nad rozměry popelnic,  
vyjma železného šrotu, elektrotechniky, pneumatik a ostatního nebezpečného odpadu 
 
**  n e b e z p e č n ý   o d p a d : 
 
zářivky a výbojky, olověné akumulátory (autobaterie), rtuťové teploměry, galvanické články, 
použité baterie (knoflíkové, suché), pneumatiky (z os. i nákl. automobilů, 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 (i vytvrzených), postřiků, lepidel, mořidel a pryskyřic, 
nádoby od toxických látek (plastové, kovové) a vyřazené léky 
 

 

HROMADNÉ  OČKOVÁNÍ  PSŮ  PROTI  VZTEKLIN Ě 

pro naši obec i letos zajistí tišnovská veterinární ordinace MVDr. Viktora Dvořáka. Vakcinace proběhne 
v sobotu 26. dubna. od 15:00 hod. před OÚ v Lažánkách. 



 

ZLEPŠENÍ  ŽIVOTNÍCH  PODMÍNEK  JE  V ĚCÍ NÁS  VŠECH 

V civilizovaném světě, na počátku třetího tisícíletí, si nemůžeme stěžovat na nedostatek informací; 
zprávy o ekologických problémech naší modré planety nelze přeslechnout. Až příliš často slýcháme o 
„překročení emisních limitů, toxických sinicích, ozonové díře, dopravním kolapsu, ropných haváriích, 
monitorováním smogu, globálním oteplování, …“. Víme, že všechny tyto problémy způsobil jeden 
přemnožený živočišný druh – homo sapiens. Od dob, kdy vyšel z jeskyně jako lovec, začal přetvářet 
přírodu ke svému pohodlí a k dnešku dosáhl neuvěřitelných výsledků, v kladném i záporném smyslu. 
Napáchané ekologické škody jsou obrovské, dle pesimistických prognóz nenapravitelné; přesto chceme 
věřit, že „homo sapiens“ ještě bude mít čas dokázat, že si své latinské pojmenování - v překladu „člověk 
moudrý“- zaslouží. Za předpokladu, že s nápravou nebude otálet. 

Kde začít? Co můžeme pro odvrácení katastrofických scénářů udělat my, Středoevropané, když jak 
známo, těžiště rozsáhlých ekologických zátěží leží na vzdálených kontinentech? Přesvědčit největší 
znečišťovatele - světové velmoci - k dohodě na snižování limitů produkce toxických škodlivin či snížení 
těžby dřeva deštných pralesů mohou jen diplomatická jednání politiků na nejvyšší mezinárodní úrovni. 
Mylné by však bylo rezignovat v domnění, že by naše snažení bylo bezvýznamnou kapkou v moři.     

Naopak. Každý jedinec je součástí teritoria, kde může svým jednáním pozitivně či negativně ovlivnit stav 
životního prostředí. Učit se chovat a myslet ekologicky je dlouhodobý proces, kde budeme mít  stále 
rezervy. Jeden příklad: Odhodit papír na zem je barbarství, odhodit jej do popelnice je normální, dát jej 
do sběru je dobré, ale nejlepší je redukovat nákup zbytečného papíru. V civilizovaném světě, kde 
měřítkem vyspělosti a životní úrovně je denní spotřeba pitné vody a energie na osobu, se sotva lze 
vyhnout trendu spotřebního životního stylu. Přesto nám nic nebrání dodržovat základní pravidla 
ekologického chování. Stačí si uvědomit důsledky našich každodenních činností, zbavit se egocentrizmu 
a vše skloubit s přáním, jak by mělo prostředí nám blízké vypadat. Buďme patrioty a soustřeďme se na 
lokalitu nejbližší, na naši obec Lažánky. Víme, jaké jsou předpoklady zkvalitňování a prodlužování 
života, proto zde chceme žít v příjemně čistém, esteticky vyváženém, zdravém a bezpečném prostředí. 
K ekologickému chování nepotřebujeme vymýšlet složitý scénář, v přírodě se stačí řídit citem a 
srozumitelné návody pro zlepšování prostředí v obci nám většinou poskytnou naše vyhlášky. Spojíme-li 
zmíněné aspekty, můžeme si posvítit na nešvary, které nás trápí nejvíce:  

Požadavek estetického vzhledu je podrobně propracován v OZV o čistotě v obci, která přesně vymezuje 
způsob udržování pořádku na všech veřejných prostranstvích, péče o veřejnou zeleň, údržbu chodníků, 
povinnost neprodleně odstraňovat znečištění, obzvlášť ta, která jsou způsobená venčenými psy …  

Bezpečnost občanů je podmíněna dopravní ukázněností motoristů (řidiči často v zastavěné části obce 
nezpomalí, někteří dokonce ani v blízkosti dětského hřiště, jiní parkují na chodníku způsobem, že zcela 
zablokují průchod chodcům - o maminkách s kočárky nemluvě, dokonce se objevil nešvar projíždění obcí 
za tmy bez zapnutých světel!), dodržováním zákazu dlouhodobého skladování materiálů na veřejném 
prostranství (v případě stavebních úprav je stavebník povinen předem skladování písemně ohlásit na OÚ 
vč. termínu, kdy uvede prostranství do původního stavu), zmíněnou zimní údržbou, udržováním pořádku 
na sběrných stanovištích tříděného odpadu (i rozházené skleněné střepy mohou být nebezpečné).  

Zdravé životní prostředí je podmíněno úrovní ekologické zodpovědnosti jednotlivců, kteří jsou povinni 
při vytápění respektovat zákaz spalování nekvalitního paliva, odpadků a plastů (při nepříznivém počasí 
často dýcháme horší smog  než obyvatelé velkoměst), nevypouštět do dešťové kanalizace přepady ze 
septiků (zápach močůvky zamořuje široké okolí a navíc v případě kontroly kontaminovaného recipientu 
hrozí obci finanční sankce od inspekce ŽP), neobtěžovat sousedy nadměrným hlukem… Se zdravotními 
riziky souvisí již zmíněný a opakovaně kritizovaný nešvar neodklízení psích exkrementů (kromě 
odpudivého vzhledu a zápachu mohou být, obzvláště pro děti, zdrojem nebezpečných infekcí). 

Pochvala patří těm ohleduplným pejskařům, kteří po svých čtyřnohých kamarádech uklízejí, dále 
občanům důsledně třídícím odpad a hospodyňkám, které postupně přecházejí na bezfosfátové prací 
prostředky. Závěrem chci poděkovat za výdrž všem, kdo dočetli až sem, a za odměnu připojuji jednu 
prostou moudrost (nikoli z mé hlavy), kterou bychom měli mít stále na paměti:   

„P řírodu jsme nezdědili od našich předků, ale máme ji vypůjčenou od našich dětí.“   E. Zavřelová                                                                                                                                                                       


