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HUMANITÁRNÍ   SBÍRKA  pro Diakonii Broumov se v naší obci uskuteční  
 

ve středu 1. října  v době  od 17:00 – 18:00 hod.  v uhelně ZŠ Lažánky.  

Od dárců se pro charitativní účely přijímá tento sortiment – NEPOŠKOZENÝ:                                  

oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, přikrývky, polštáře, deky, domácí 
potřeby, hračky, obuv  
 

NEPŘIJÍMÁ SE:   ledničky, televize, počítače aj. elektronika, 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.  

_____________________________________________________________________________________ 
 

SBĚR  PAPÍRU pořádá ZŠ Lažánky  v pátek    17. října     od 12:00 – 19:00 hod.  

                                                         v sobotu   18. října     od   8:00 – 12:00 hod. 
Papír odkládejte v kotelně školy v pytlích, krabicích nebo pevně svázaný.       

Dveře budou v danou dobu po oba dva dny otevřené. 

___________________________________________________________________________ 
 

SBĚR  VELKOOBJEMOVÉHO  A  NEBEZPE ČNÉHO  ODPADU 

bude v sobotu  18. října  od 7:00 – 12:00 hod. s jedním sběrným místem u kašny. 

_______________________________________________________________________ 
 

SBĚR  ELEKTROSPOTŘEBIČŮ  A  ELEKTRONIKY  

pořádá místní SDH  v sobotu  18. října  od 8:00 – 12:00 hod. 
Elektrospotřebiče a elektroniku  odložte před dům, sběr bude odvezen hromadným      
svozem. Podrobněji bude upřesněno na plakátech. 

___________________________________________________________________________ 
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Informace k výstavbě ČOV  a  kanalizace 
 

Stavba ČOV a kanalizace se pomale blíží ke konci. Je hotová stoková sít téměř v celé 
obci, kompletně dokončena ČOV. V současné době zbývá vybudování stoky v uličce 
kolem Procházkových na Novou ulici a dále od transformátoru u hřbitova k odbočce na 
Holasice. Máme celoplošně opravenou státní komunikaci přes celou obec včetně 
obrubníků a chodníků. Je hotová ČOV s příjezdovou komunikací, zbývají dokončit 
terénní úpravy kolem krajnice, je dokončena komunikace k lomu a podél ní zbývá 
dokončit vjezdy a zapravit chodníky. V současné době řešíme složitý průchod uličkou 
kolem Procházkových na Novou ulici, kde kumulace technických sítí přibrzdila práce a 
hlavně kalkulujeme tenčící se finanční zdroje na celoplošné zapravení všech zbývajících 
místních komunikací v obci. 15.září 2014 skončily provozní zkoušky ČOV a 23. září 
2014 proběhly provozní zkoušky čerpací stanice v ulici k lomu. Zažádali jsme o povolení 
předčasného užívání téměř celého díla, které se bude projednávat 3.října 2014 a pokud 
nám bude povolení uděleno, bude možné od 3. října 2014  započít s připojováním 
nemovitostí na kanalizační síť. Bude možné připojovat veškeré nemovitosti vyjma 
rodinných domků, které se budou napojovat na řád v Nové ulici. Zatím nebude možno 
připojovat rodinné domky na Kosové po levé straně komunikace na Veverskou Bítýšku. 
Jednoduše řečeno, kde jsou hotové stoky včetně přípojných šachet, bude možno se ihned 
připojit. Okamžitě po povolení předčasného užívání - zkušebního provozu, budou občané 
uvědoměni o možnosti připojení na kanalizaci. 
______________________________________________________________________ 

 


