
 

   Informace 
                 Obecního úřadu v Lažánkách 
                                                       Říjen 2015 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 SBĚR  VELKOOBJEMOVÉHO  A  NEBEZPEČNÉHO  ODPADU  

pořádá Obec Lažánky a bude v sobotu 10. října od 7:00 – 12:00 hod.  

s jedním sběrným místem u kašny. 

_______________________________________________________________________ 

SBĚR  ELEKTROSPOTŘEBIČŮ  A  ELEKTRONIKY pořádá místní SDH 

v sobotu 10. října od 8:00 – 12:00 hod. Elektrospotřebiče a elektroniku 

odkládejte před dům, bude odvezeno hromadným svozem. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SBĚR  PAPÍRU pořádá ZŠ Lažánky v pátek   23. října  od 7:00 – 19:00 hod.                                                                             

                                                             v sobotu  24. října  od 7:00 – 12:00 hod.                  

Papír odkládejte v kotelně školy v pytlích, krabicích nebo pevně svázaný.                            

Dveře budou v danou dobu po oba dva dny otevřeny. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA (pro Diakonii Broumov) se bude v naší obci konat                     

v sobotu 31. října v době od 9,00-10,00 hod. v uhelně základní školy. 

Přijímá se NEPOŠKOZENÝ textil, oblečení lůžkoviny, utěrky, záclony, přikrývky, 

polštáře, deky, funkční domácí potřeby, hračky, obuv.  Věci odevzdávejte zabalené a 

převázané v plastových pytlích nebo uzavřených kartonových krabicích.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PŘIPOJOVÁNÍ KE KANALIZACI  
 

Řada nemovitostí v naší obci je již připojena na kanalizaci. Připojení maximálního počtu 

nemovitostí je nutné z důvodu dosažení parametrů, které byly podmínkou poskytnutí 

dotace na výstavbu. V současné době veškeré parametry přečištěných vod splňují 

předepsané normy, ale schází nám požadované množství pevné části splaškových vod. 

Znamená to, že ve spoustě případů do kanalizace ústí pouze přepady septiků. 

Dovolujeme si proto apelovat na majitele nemovitostí, které ještě připojeny nejsou, nebo 

nemají vyřazené septiky, aby tak učinili v co nejkratší době. Pro kontrolu provedení 

přípojky, případně konzultaci či dotazy, se obracejte na  Ing. Katolického  -  606 690 327     

nebo p. Miroslava  Přikryla  -  603 156 523. Vzhledem k naléhavosti dosažení připojení 

maximálního množství nemovitostí provede obec v průběhu října a listopadu 2015 

kontroly všech nemovitostí v obci. 
                                                                                                                   Ing. Lubomír Katolický                         

                                                                                                                            starosta obce 

___________________________________________________________________________________ 

 



CVIČEBNÍ ROZVRH V TĚLOCVIČNĚ  rok 2015/2016                                             

zahájení v pondělí 5. října 2015 

 

Kulturní akce do konce kalendářního roku 2015 

 


