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_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 SBĚR  VELKOOBJEMOVÉHO  A  NEBEZPEČNÉHO  ODPADU  

pořádá Obec Lažánky a bude v sobotu 4. listopadu od 7:00 – 12:00 hod.  

s jedním sběrným místem u kašny. Sběr neodkládejte na zem v okolí kašny, 

ale vyčkejte v pořadí, popřípadě na přistavení nového kontejneru.  

Plynulost nakládání sběru budou zajišťovat členové místního SDH a pan P. Urbánek. Děkujeme. 

_______________________________________________________________________ 

SBĚR  ELEKTROSPOTŘEBIČŮ  A  ELEKTRONIKY pořádá místní 

SDH v sobotu 4. listopadu od 8:00 – 12:00 hod. Elektrospotřebiče a 

elektroniku odkládejte před dům, bude odvezeno hromadným svozem.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SBĚR  PAPÍRU pořádá ZŠ Lažánky v pátek   3. listopadu  od 7:00 – 19:00 hod.                                                                             

                                                             v sobotu  4. listopadu  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. 

______________________________________________________________________ 
 

Bio odpad v hnědých popelnicích: svoz od 3.dubna  do 27. listopadu  každé 

pondělí 

Do BIO popelnic patří: např. listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, čisté zeminy 

z květináčů, dřevní štěpky z větví stromů či keřů, nakrácené větve, spadané 

ovoce, zelenina, čajové sáčky a kávová sedlina, skořápky od vajec apod. 

Nepatří sem odpady: mající živočišný původ tj. zbytky jídel, oleje, maso, 

mrtvá zvířata a dále např. papír, textil, plasty, sklo, kovy…. 

________________________________________________________________________ 

 

Kontejner na textil : umístěn za budovou školy. Svoz: dle potřeby (zajišťuje Charita 

Brno). Kontejner je určený pro sběr čistého a nepoškozeného textilu: oděvů a oblečení, 

popřípadě obuvi. Sběr je nutné vhazovat v uzavřených pytlích nebo pevně svázaný.   

_______________________________________________________________________ 
 

Sběr drobného kovového a hliníkového odpadu z domácností.                                                        

Sběr se třídí do dvou kontejnerů pro kov a hliník umístěných ve dvoře 

prodejny potravin. Kontejnery žluté a hnědé barvy a jsou určeny pouze pro 

drobný odpad, jako jsou např.: nápojové plechovky, plechovky a víčka od 

potravin, nádoby od kosmetiky a ostatní běžné kovové nebo hliníkové obaly z 

domácností. Je vyvážen dle potřeby. 
________________________________________________________________ 



 

CVIČEBNÍ ROZVRH V TĚLOCVIČNĚ  rok 2017/2018                                             

zahájení v pondělí 2. října 2017 
 

 


