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

ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ  zajišťují Technické služby Velká Bíteš s.r.o. v termínech: 
• pravidelný svoz domovního odpadu ukládaného do popelnic: každý lichý čtvrtek 

• tříděný odpad ukládaný do barevných kontejnerů ve sběrných hnízdech je svážen : 

plasty: každý sudý čtvrtek-pátek     sklo: průběžně    papír:  každý lichý pátek   

     

E-box, který je umístěn v průjezdu OÚ, je určen pro sběr drobných elektrozařízení, sběr 
akumulátorů a baterií. Je vyvážen dle potřeby (zajišťuje firma ASEKOL Brno). 

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

SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ A ELEKTRONIKY  

pořádá místní SDH v sobotu 17. 3. 2012 od 7 – 12 hod. Elektrospotřebiče a elektroniku  
odložte před dům, sběr bude odvezen hromadným svozem. Podrobněji bude upřesněno na plakátech. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SBĚR  STARÉHO  PAPÍRU pořádá ZŠ : u  knih  je  třeba  odtrhnout  desky. Starý papír 
odevzdávejte v pevných balících. Sběr odkládejte do uhelny - zadní vchod  budovy  ZŠ. 

- v pátek  23. 3. 2012 od 8 - 19 hod. 
- v sobotu 24. 3. 2012 od 8 - 12 hod.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO  A  NEBEZPE ČNÉHO  ODPADU  

bude v sobotu 24. 3. 2012 s jedním sběrným místem u kašny od 7- 12 hod. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU  pořádají fotbalisté v sobotu 24. 3. 2012 od 8 – 12 hod. 
Železný a kovový šrot odložte před dům, vše bude odvezeno hromadným svozem.  

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

MÍSTNÍ POPLATKY  Splatnost poplatků je do konce měsíce března 2012.          
Místní poplatky lze uhradit bankovním převodem (č.ú. 8520641/0100) nebo přímo v hotovosti na        
OÚ v Lažánkách v úřední dny  v pondělí a ve středu od 8:00 - 14:00 hod. ve středu i odpoledne               
od 16:30 - 18:00 hod.(poplatek za odpad činí 450,- Kč na jednoho poplatníka/rok, za napojení na  
kanalizaci  50,-Kč/rok ,za držení jednoho psa 100,-Kč, za druhého a každého dalšího psa 150,-Kč.) 

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

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA   pořádá Diakonie Broumov (v naší obci zajišťuje Červený kříž),        

v sobotu 21. 4. 2012 od 9:00 - 10:00 hod. v kotelně ZŠ Lažánky.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POVINNÉ  OČKOVÁNÍ  PSŮ  PROTI  VZTEKLIN Ě  předepsané zákonem č.166/1999 Sb. 
zajistí tišnovská veterinární ordinace MVDr. Viktora Dvořáka. Hromadná vakcinace proběhne v sobotu 
28. 4. 2012 od 15:00 hod. před OÚ v Lažánkách.                                                                
Současně bude možnost  zakoupení odčervovacích tablet a přípravků proti klíšťatům pro psy.                                                         
Základní očkování je za 100,- Kč, kombinované za 300,- Kč. 

Při této příležitosti opět apelujeme na některé majitele psů,  aby zamezili jejich  volnému pohybu 
na veřejných prostranstvích obce a uklízeli exkrementy po svých miláčcích.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚDRŽBA KOMÍN Ů: Dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se má provádět  1x ročně kontrola  
spalinové cesty - komínů. Pan Ladislav Staníček - Temkom bude v naší obci provádět tuto revizi     

14. - 16. 3.  2012. S občany se dle loňského seznamu telefonicky dohodne na termínu.                  
Noví zájemci se mohou objednat na tel. čísle: 549 420 718. Cena za revizi:500,- Kč vč. DPH. 

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

UZAVÍRKA HLAVNÍ SILNICE Č. III/3865 V MARŠOVĚ:  z důvodu výstavby 

kanalizace v obci Maršově bude v termínu od 1. 4. – 30. 6. 2012 uzavřena hlavní silnice. 
Podrobnější údaje včetně objízdných tras naleznete na vývěsce před OÚ. Autobusového spojení se 
uzavírka netýká. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ , SPORTOVNÍ  A  SPOLE ČENSKÉ  AKCE  NA  JARNÍ  M ĚSÍCE: 
 

Myslivecká společnost  Lažánky dokončuje rekonstrukci chaty na Horce využívané myslivci a občany 
k pořádání oslav. Chatu lze objednat u pana Zdeňka Štulpy, Lažánky 182.   
 

17. 3. Oslava MDŽ v 18 hod. hotel Vyhlídka Svaz důchodců senioři + 
veřejnost 

30.-31.3. Noc s Andersenem ve škole ZŠ Lažánky žáci ZŠ 

1. 4. Hudeb.skupina – vápenické 
písně 

U Orátorů Svaz důchodců 
s Obcí Lažánky 

veřejnost 

14. 4. Stolní tenis: Velikonoční 
turnaj žáků 

v tělocvičně Oddíl stolního 
tenisu 

sportovci + 
veřejnost 

18. 4.  
25. 4. 

Dobrý start do školy 16 - 17 hod. ve škole ZŠ Lažánky předškoláci 
+ rodiče 

29. 4. Tělovýchovná akademie v 15 hod.v tělocvičně SPV Lažánky veřejnost 

30. 4. Pálení čarodějnic od 18 hod. na Horce Myslivecká 
spol. 

veřejnost 

2.5. Dobrý start do školy 16 - 17 hod. ve škole ZŠ Lažánky předškoláci 
+ rodiče 

13. 5. Slavnostní vítání občánků v 10 hod. na OÚ  Obec Lažánky občánci + 
rodiče 

19. 5. Historický den z období 
30.leté války 

hřiště v Chrástkách Houwaldův 
regiment s.r.o. 

veřejnost 

1. 6.  Hodová zábava za tělocvičnou Oddíl kopané veřejnost 

14. 6. Rozloučení s předškoláky ve školce MŠ Lažánky děti + rodiče 

15.-16.6. Střelecké závody  na Horce Myslivecká 
spol. 

veřejnost 

17. 6. Sportovní odpoledne pro děti hřiště v Chrástkách SPV Lažánky veřejnost 

30. 6. Hasičské odpoledne pro děti  hřiště v Chrástkách SDH Lažánky veřejnost 


