OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
v současné době se celá naše Česká republika potýká se situací, kterou vyvolala
nákaza COVID-19. Co říci?? Vláda vydala různá opatření, nařízení a zákazy. Jsou
toho plná televize, internet, rádio a další sdělovací prostředky. Slyšíme to ze všech
stran. Tato opatření však budou účinná jen v případě, pokud vezmeme, my lidé,
rozum do hrsti a budeme se chovat zodpovědně. Zodpovědně vůči sobě samým,
svým blízkým, sousedům i k lidem úplně cizím!! Je potřeba zachovat klid i rozvahu a
chovat se obezřetně a ohleduplně!!!
Veškeré informace, které jsou obci zasílány ohledně COVID-19 uveřejňuji na
webových stránkách www.lhotaulipnika.cz, dále také na pevné úřední desce a pokud
mi nebude stačit místo, pak budou vylepeny na okně sálu obecního úřadu. V případě
jakéhokoliv dotazu se na mě neváhejte obrátit a to na tel.č. 734764716 – Jana
Skopalová.
Jak jsem Vás již informovala:
- byly zrušeny veškeré společensko-kulturní a sportovní akce, dětské hraní i knihovna
- ruší se také pronájmy sálů KD a OÚ
- Lukáš Hradilík uzavřel pohostinství
- prodejna Jednoty rozšířila prodejní dobu a to od 6,00 do 16,30 hod s polední
přestávkou od 11,30-13,00 hod a nastavila určitá pravidla, která si můžete přečíst u
vstupu
- rozvoz jídel pro seniory zůstává zachován
- Charita Lipník nad Bečvou poskytuje nadále své služby
- služby typu pedikúra a masáže jsou zrušeny.
Na základě Usnesení vlády ČR č. 215 ze dne 15.03.2020 jsou úřední hodiny
Obecního úřadu Lhota nastaveny takto: pondělí
8,00 - 11,00 hod
středa
15,00 - 17,00 hod
Ostatní dny je úřad pro veřejnost uzavřen. Telefonické a emailové kontakty budou
fungovat nadále.
Žádáme občany, aby co možná nejvíce využili placení poplatků na rok 2020
bezhotovostním převodem na č.ú. 25226831/0100. VS = č.p. domu, případně
odložili hotovostní platbu na měsíc duben.
Výše poplatků:
• za svoz komunálního odpadu
450,- Kč za osobu a rok
• za odvádění odpadních vod
783,- Kč za osobu a rok
• ze psů
100,- Kč za prvního psa
200,- Kč za každého dalšího
• nájem pozemků dle smlouvy
DALŠÍ INFORMACE:
Krajská hygienická stanice zahájila provoz speciální infolinky pro Olomoucký kraj ke

koronaviru COVID-19. Linka na čísle 585 719 719 bude v provozu do odvolání
každý den od 9,00 – 19,00 hod.
V souvislosti s uzavřením škol přistoupil Olomoucký kraj k dočasnému omezení
některých autobusových linek. Ty od pátku 13.3.2020 přešly do režimu jarních
prázdnin - nejsou vypravovány spoje, které sváží děti do škol a zpět. Jak uvedl Jan
Zahradníček, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy, jde o
dočasné opatření. Jakmile mimořádná situace v souvislosti s koronavirem skončí, vše
se vrátí do normálního režimu.
Pokuste se i Vy minimalizovat své návštěvy u lékaře a na úřadech, omezte své
aktivity a zdržujte se doma. Z domova se vydávejte pouze v případech nezbytně
nutných např. při zajištění nákupu potravin nebo léků. Při akutních zdravotních
problémech nejprve kontaktujte svého lékaře telefonicky a řiďte se jeho
pokyny.
Co nejvíce svých záležitostí se pokuste řešit telefonicky nebo případně emailem.
Budete-li mít problém se zajištěním výše uvedeného, nebo se dostanete do
problémů se zajištěním svých základních potřeb, kontaktujte nás na tel.č. 581797326
případně na č. 734764716. Rádi Vám pomůžeme.
Stav v České republice nadále sledujeme, sledujte i Vy veškeré informační kanály.
Děkuji za pochopení i spolupráci a přeji nám všem, abychom celou situaci ve zdraví
zvládli.
Jana Skopalová - starosta obce

VÝZVA PRO OBČANY OBCE LHOTA
Vážení občané ,
jistě víte, že nošení roušek a respirátorů Vás a Vaše okolí může alespoň částečně
ochránit před koronavirem. Vláda zatím nepřistoupila k příkazu jejich povinného
nošení. Důvodem je i to, že jich není dostatek. Pokud máte zájem, ZDARMA si
můžete objednat ušití roušek ze 100% bavlny nejvyšší gramáže a to přes SMS,
WhatsApp na tel. čísle 606 710 630 nebo Messenger Kateřina Řiháková. Uveďte
prosím své jméno a příjmení, číslo popisné a počet kusů.
Pokud je někdo ochoten se do šití roušek zapojit, vítáme každou pomoc,
materiál dodáme.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZD ZÁHOŘÍ
SOBĚCHLEBY
Zemědělské družstvo Záhoří Soběchleby oznamuje svým členům, že z důvodů
nařízení vlády České republiky k šíření koronaviru ruší konání Výroční členské
schůze, která měla být v pátek 20. března 2020.
Ing. Antonín Vymětalík, předseda družstva

