OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
PRODEJ ŽIVÝCH RYB
Rybářství Tovačov bude ve čtvrtek 7.11.2013 v době od 14.00 do 14.30 prodávat na tržním
místě ( tel. budka) živé ryby a to:
kapr 1tř. – 82 Kč/kg
amur 95 Kč/kg
kapr výběr- 89 Kč/kg
pstruh149 Kč/kg
tolstolobik - 55 Kč/kg

ADVENTNÍ VÝSTAVA VE LHOTĚ
Jako každý rok, tak i letos bude obecní úřad Lhota pořádat ve dnech 30.11.2013 a 1.12.2013 již
4. ročník prodejní adventní výstavy.
Zájemci, kteří se budou chtít podělit o kouzlo svých výrobků, mají možnost svá díla vystavit a
případně i nabídnout k prodeji. Exponáty budou přijímány do čtvrtky 28.11.2013 v kanceláři obecního
úřadu v úřední hodiny, případně po tel. dohodě kdykoliv ( 734764716 –p. Skopalová, 581797326p.Klimková). Výrobky určené k prodeji je nutno opatřit cenovkou. Prodej bude zprostředkován ze strany
OÚ, případná osobní přítomnost vystavovatele je možná.
Zároveň touto cestou zveme všechny místní občany i ty z okolí, kteří v tyto dny zavítají k nám do
obce. Čeká na Vás mnoho zajímavého, příjemné vánočně naladěné prostředí a malé občerstvení pro
každého.
Těšíme se na Vás

INFORMAČNÍ KAMPAŇ HZS OLK
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (dále jen „HZS OLK“) se společně s HZS
Moravskoslezského kraje připojil k preventivně výchovné akci organizované Českou asociací
hasičských důstojníků (dále jen „ČAHD“), jejímž cílem je varovat občany před stále více hrozícím
nebezpečím úniku zemního plynu a dalších plynných látek (například oxidu uhelnatého či propanbutanu) v domácnostech a upozornit i na možné nebezpečí vzniku požárů v domácnostech. Akce bude
probíhat v měsíci listopadu 2013 a je zaměřena na snížení rizika úniku plynu nebo vzniku požáru a
v případě, pokud již takové situace nastanou, poukázat na možnosti minimalizovat ztráty na životech či
poškození zdraví.
Nosným tématem akce jsou detektory plynů a hlásiče požárů, k jejichž propagaci byly vytvořeny
letáky, které upozorňují na nebezpečí výbuchu plynu či vzniku požáru a rovněž objasňují, proč je
vhodné si detektor či hlásič požáru do domácnosti pořídit. Letáky jsou k dispozici ke stažení a volnému
využití na internetových stránkách HZS OLK (www.hzsol.cz ) i ČAHD (www.cahd.cz ).
Na internetových stránkách ČAHD jsou v rámci akce rovněž dále k dispozici i informace o
nebezpečných plynech, zásady požární bezpečnosti při provozu plynových a elektrických zařízení a
spalinových cest, statistické údaje, bližší informace k detektorům a hlásičům a rovněž otevřený seznam
společností zabývajících se distribucí a prodejem detektorů plynů a hlásičů požáru.
Uveřejněním uvedených letáků se i Obec Lhota připojuje k této akci a doufáme, že tak
přispějeme ke snížení nebezpečí zranění či usmrcení osob při možných výbuších plynu či požárech
v domácnostech.

