OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
PRODEJ RYB
Rybářství Tovačov bude v pátek 20.6.2014 OD 13,00-13,20 hod. prodávat na tržním místě
( tel. budka) živé ryby. Prodávat se bude:
kapr 1.tř
- 82,-Kč/kg
kapr výběr
- 89.-Kč/kg
pstruh
- 149,-Kč/kg

SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU
V neděli 8.6.2014 v rámci pořádaného dětského dne byly vyhlášeny výsledky 4. ročníku
soutěže ve sběru papíru. V období 6/2013-5/2014 se sešlo v prostorách obecního úřadu celkem
11,401 t papíru, což představuje finanční částku ve výši 17 102,-Kč.
Za tuto částku společně s příspěvkem Obce Lhota byla pořízena nová průlezka na dětské
hřiště v celkové hodnotě 25 773,-Kč. Doufáme, že dětem přinese mnoho radosti.
Zároveň byl vyhlášen 5.ročník soutěže ve sběru papíru a těšíme se na ještě lepší výsledky.

VÝSLEDKY 4. ROČNÍKU SOUTĚŽE VE SBĚRU
PAPÍRU
2013-2014

kg

12 Poláková Jolanka

č.p.121

186

1 Zdráhal Jan a Tomáš

č.p.58

2553 13 Coufalíková Veronika

č.p.108

177

2 Prokešová Nela

č.p.24

2259 14 Zámorský Jan+Nikola

č.p.109

172

3 Nikos Vlachopulos

č.p.55

1496 15 Panák Patrik a Ema

č.p.111

167

4 Olenočinová Klárka+Bára

č.p. 42

1242 16 Müllerová Nikola

č.p.85

139

5 Pírková Zuzana+Barborka

č.p. 103

720 17 Krejčí Marek

č.p.49

134

6 Svoboda Michal

č.p.79

316 18 Jedličkovi Nikola,Lucie, Erika

č.p.110

116

7 Jemelík Jiří

č.p.112

288 19 Urbánková Nela

č.p.108

83

8 Černá Maruška

č.p.107

252 20 Tichánková Nela

č.p.74

80

9 Neubauerovi David a Lukáš

č.p.61

246 21 Pala Petr

č.p.60

53

č.p.70

229 22 Zámorská Elena

č.p.84

39

10 Adam Aisa
11 Maťová Gábinka

210

Mimo soutěž

244

OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
SBÍRKA PRO LUKÁŠKA
Dne 8.6.2014 byla oficiálně ukončena sbírka
víček pro Lukáška. Sbírka byla vyhlášena
Místní knihovnou Lhota ve spolupráci s Obcí
Lhota. Do akce se zapojili nejen občané obce
Lhota, ale taktéž školní družina pro ZŠ Osecká.
Výsledek je zřejmý a viditelný.
Víčka budou do 27.6.2014 předány Lukáškovým rodičům. Všem, kteří se na této sbírce
podíleli, DĚKUJEME.

SBÍRKA PRO EVIČKU
S ukončenou sbírkou víček pro Lukáška vyhlásila Místní knihovna Lhota společně s Obcí Lhota
novou sbírku, tentokráte pro Evičku Kopečkovou z Pohořelic u Brna. Výtěžek z této sbírky bude využit
na pomoc s úhradou nákladů na léčbu- Klimtherapii a další léčby spojené s diagnózou této holčičky.
Co všechno můžete s námi sbírat?...
1) Čistá plastová víčka :z pet-lahví, mléka,
jogurtového mléka,
džusu a pod.
2) Čistá plastová víčka: ze sklenic od kávy,
nutridrinků, kanystrů, šroubovacích NaCl,
tekutých pracích prostředků, aviváží, mýdel,
laků a tužidel na vlasy,šlehaček,beček
apod...Průhledné plastové obaly od CD a kazet,
kindervajíček, plastové odměrky a víčka třeba
ze sušených mlék a pod.
Toto vše můžete vhazovat do sběrných pytlů či
krabic volně na sběrných místech.
3) Kovová víčka od piva a limonád.
Ty prosím vhazujte do sběrných pytlů v sáčku,
aby se dali lépe oddělit od plastů.
4)Sbírat můžete i zelinářské bedýnky, třeba
poškozené.
Jelikož se jedná o širokou škálu plastových
předmětů, jejich sběr bude prováděn jednak
obvyklým způsobem- sběrné místo v obchodě a
na obecním úřadě a jinak bude možné plastové
předměty a kovová víčka odevzdávat společně
s Tetrapakem a
papírem v oddělených
plastových pytlích každou první středu v měsíci
v rámci svozu těchto druhů odpadů.

