OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
HOSTINEC LHOTA
Hostinec Lhota oznamuje občanům, že v následujících dnech bude v rámci
konce léta probíhat v hostinci akce „Zmrzlina- za kopeček 5Kč “
Těší se na Vás Kristýna a Honza

RYBÁŘSTVÍ TOVAČOV
bude v pátek 11.9.2015 prodávat na tržním místě ( tel. budka) živé ryby a to v době od 9.00
do 9.20 hodin.
Prodávat se bude:
kapr 1.tř
- 82,-Kč/kg
kapr výběr - 89,-Kč/kg
pstruh
-149,-Kč/kg

SBĚR A ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU !
Obecní úřad Lhota ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s. pro
Vás zajistí svoz velkoobjemového odpadu- koberce, nábytek,
oblečení, apod.
Na velkoobjemové odpady budou připraveny kontejnery a odváženy
z následujících míst v obci podle tohoto časového harmonogramu:
Datum
přistavení
18. 9. 2015

místo
Na návsi

Datum
odvozu
21. 9. 2015

Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu s platnými předpisy.

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO
A EEZ ODPADU
Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů na komunální
odpad ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin. Proto jej musíme sbírat odděleně a potom
odborně odstraňovat.
Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby
obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a
zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika,
pesticidy, fotochemikálie, čistící prostředky na okna a WC, zaolejované hadry a
pneumatiky.

Dále můžete odevzdat EEZ odpady (elektronické a elektrické zařízení) –
televize, ledničky, rádia, monitory, vysavače, mikrovlné trouby atd.
Datum
19. 9. 2015

místo
Na návsi

hodina
8,55 – 9,25

Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu s platnými předpisy.

Sběr víček pro Tobiáška
školní rok 2015/2016

Pro jednoho
je to odpad,
pro mne je to
cesta
k lepšímu
životu.

V letošním školním roce bude opět probíhat sběr víček. Tentokrát pro Tobiáška
Buričana z Dolního Újezdu, lokalita skála. Tobiáškovi je 16 měsíců a jeho nemoc mu
neumožňuje činit takové pokroky jako jeho vrstevníkům. Trpí druhou nejtěžší formou
epilepsie (tzv. Westův syndrom), který může poškodit mozek a úplně zastavit mentální
vývoj dítěte. Finanční výtěžek, který získáme za sběr víček, bude použit na cyklovozík,
jídelní stoličku, vertikalizační stojan a lázně, které malému Tobiáškovi mohou usnadnit
život.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zúčastnili sběru v loňském
školním roce, ve kterém se pro Evičku Kopečkovou podařilo nasbírat 680 kg
plastových víček a 304 kg víček kovových.
Děkujeme Vám za každé víčko!

