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   Informace 
                 Obecního úřadu v Lažánkách 
                                                       říjen 2009 

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

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpe čného odpadu  (bez kovového šrotu) proběhne v 
sobotu 24. října v dob ě od 7:00 do 12:00 hod.,  tentokrát na jediném stanovišti u kašny . Na 
vícečetných sběrných místech při stále rostoucím objemu odpadů bylo stále obtížnější zajistit dozor 
na skladné zaplňování kontejnerů a správné zařazování vytříděných složek. 
 
*Velkoobjemový odpad:  nábytek, koberce, lino, matrace, textil, plastový aj. odpad nad rozm ěry popelnic mimo 
kovového šrotu a nebezpe čného odpadu.                                                                                           

 **Nebezpečný odpad:  zářivky, výbojky, baterie, elektronika a domácí spot řebiče, pneumatiky, olejové filtry, 
odpadní oleje, chladící a brzdové kapaliny, zbytky barev, ředidel a post řiků a chemikálií v četně obalů, rozbité 
rtu ťové teplom ěry, vy řazené léky (lze kdykoli vracet do lékárny)... 

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

Průběžný sb ěr klasického separovaného  odpadu do kontejnerů ve sběrných hnízdech byl 
rozšířen o další komoditu - drobná elektroza řízení. Nefunkční kalkulačky, telefony, drobné 
počítačové součásti, walkmeny, MP3 přehrávače ... odkládejte, prosím, do E-boxu umístěného 
v uzavíratelném průjezdu OÚ. Pozor, nepat ří sem baterie ani zá řivky , které jsme povinni doma 
shromažďovat k mimořádným svozům nebezpečného odpadu vyhlašovaným 2x ročně.  
 

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

Tradiční humanitární sbírka organizovaná Diakonií Broumov  proběhne v naší obci v prosinci. 
Nepoškozené, čisté a funkční věci (oblečení, lůžkoviny, bytový textil, metráž, nádobí, péřové a 
vatové přikrývky, polštáře, deky, obuv …), poskládané do krabic nebo igelitových pytlů, budou od 
dárců přebírány ve st ředu 2.12.2009 od 17:00 do 18:00 hod v koteln ě ZŠ.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Také naší početné pohybově aktivní veřejnosti oddílu SPV skon čily prázdniny . V tělocvičně se od 
5.října rozběhl naplno provoz pravidelného cvičení složek všech věkových kategorií. Vytíženost je 
tradičně nadprůměrná a v cvičebním rozvrhu nezůstaly volné ani soboty a neděle (viz vývěska OÚ).                                                                           

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

V září jsme přestáli rozsáhlé opravy místní elektrorozvodné sítě firmou E-on, provázené výpadky 
dodávek elektrického proudu (odstávka narušila celkem 11 pracovních dnů), což ztížilo nejen chod 
domácností, ale také provoz na OÚ. Resty jsme dohnali a navíc se nám v plánovaném termínu 
podařilo zrealizovat rozší ření místního rozhlasu do Holasic  formou bezdrátového napojení (se 
současnou instalací nové rozhlasové ústředny), čímž chceme přispět ke zkvalitnění života našich 
„přespolních spoluobčanů“. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



2 

 

 

             Samostatnou kapitolu si zaslouží nov ě zrekonstruované d ětské h řiště 
 

Rekonstrukce měla za cíl nahradit původní zastaralé vybavení moderními certifikovanými a 
bezpečnými prvky, vyhovujícími požadavkům EU. Záměr se podařil a v polovině prázdnin 
byl zahájen zkušební provoz na hřišti srovnatelném s moderními městskými objekty. 
Provizorní uživatelský řád je ve třech exemplářích vyvěšený u všech vstupů, pevné 
nastavení pravidel bude doladěno během zkušební doby. 
 
Hřiště je vybaveno tak, aby mohlo sloužit široké dětské veřejnosti, od batolat (která si zde 
mohou hrát pouze v doprovodu zodpovědné osoby), až po samostatné školáky. Tento typ 
hřiště je určen především pro v ěkovou kategorii do 12 let . Neradi bychom zakazovali 
vstup osobám dospívajícím či dospělým, ale trváme na podmínce, že odrostlí návšt ěvníci 
budou ochotni respektovat stanovený řád a neblokovat herní prostory malým 
občánkům, pro které jsou ur čeny. Na h řiště nepat ří alkohol, cigarety či jiné zdraví 
škodlivé látky a nebezpe čné předměty; není tu místo pro kola, ani pro motorová 
vozidla, vandaly a návšt ěvníky mimo provozní dobu.  
Ještě zbývá připomenout, že výjimku z pravidel uživatelského řádu může povolit jedině 
provozovatel hřiště - obec Lažánky, a to pouze v případě využití areálu na pořádání 
kulturně-společenských akcí pro širokou veřejnost.  
 
 

   
 

 
Jednorázovým vložením prostředků do modernizace hřiště starost obce o tento objekt 
zdaleka nekončí. V rámci zachování plné funkčnosti, bezpečnosti a čistoty areálu 
pravidelně provádíme preventivní kontroly a průběžnou údržbu technického stavu herních 
sestav i povrchů objektu, včetně péče o zeleň a vysazené dřeviny. V souladu 
s bezpečnostními požadavky bylo provedeno odborné posouzení stavu vzrostlých stromů s 
následným zdravotním a bezpečnostním prořezem (mimo areál hřiště byla odborně 
ošetřena také letitá lípa na Kosové). Dle posudku stav nejstarších exemplářů – pěti kusů 
topolu černého rozhodně není rizikový (všechny se ctí obstály při zatěžkávací zkoušce, 
kterou byla nedávná polomová vichřice) a při dodržování pravidel odborné preventivní 
péče mohou areál krášlit ještě mnoho let. Bylo dohodnuto, že v případě jakýchkoli 
negativních změn, které by mohly vést ke snížení bezpečnosti, bude posuzovatelem vydán 
návrh na skácení rizikových stromů. Poněvadž se zde začínají zdárně rozvíjet mladé 
stromky, prozíravě vysazené v polovině devadesátých let minulého století (6x lípa, 7x javor 
babyka, 2x javor mléč), nemusíme se v budoucnu ani v případě postupné likvidace starých 
topolů o krásně zelenou siluetu našeho dětského hřiště bát.  


