OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
XI. reprezentační PLES MIKROREGIONU
ZÁHOŘÍ-HELŠTÝN
Mikroregion Záhoří-Helštýn Vás srdečně zve na XI.reprezentační ples, který se bude konat dne
12.března 2016 ve 20 hod v Kulturním domě v Pavlovicích u Přerova. K tanci a poslechu hraje
„BigMžik“. Vstupné 100,-Kč, předprodej místenek na OÚ v Pavlovicích u Přerova (tel. 581791016),
svoz zajištěn z obce Lhota v 19,30 hod z autobusové zastávky.

KONTEJNERY NA PLAST
Vážení občané,
v současné době došlo k očíslování žlutých kontejnerů na plast z důvodů
jednodušší komunikace se svozovou firmou a zefektivnění plnění těchto
nádob na tříděný odpad. Kontejnery č.1 a č.2 jsou umístěny na obvyklém
místě, kontejner č.3 je postaven za budovou garáže. Žádáme Vás tímto o
postupné plnění kontejnerů dle jejich pořadí a kontejner č.3 lze využít až
po úplném naplnění kontejneru č.1 a č.2. Chtěli bychom tímto opatřením docílit řádné plnění nádob
a eliminovat výsyp a vývoz poloprázdných kontejnerů. Svozová firma si účtuje od výsypu, nezajímá ji,
zda je nádoba plně či napůl naplněna. Celkový roční poplatek za 1 ks nádoby činí cca 11 000,-Kč.
Děkujeme za pochopení

PRODEJ KRMIVA A VÝKUP KOŽEK
V úterý 15.3.2016 v době od 10:05-10:15 hod se do Vaší obce
dostaví pojízdná prodejna prodávající kvalitní krmiva pro psy, kočky, a
hospodářská zvířata od české firmy BOCUS a vykupující králičí kůže za
průměrnou cenu 70kč/kg. Přijďte se prosím přesvědčit o našich
bezkonkurenčních cenách. Prodej ve Vaší obci se bude uskutečňovat
pravidelně jednou za měsíc ve stejný den a čas na stanovišti náves.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
ELEKTROODPADU A VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
Firma SITA CZ a.s. zajistí v sobotu 19.3.2016 v době od 8,559,25hod sběr a svoz nebezpečného a EEZ odpadu. Odpad je možné
odevzdat na návsi do přistaveného auta svozové firmy.
Zároveň bude v termínu pátek 18.3.2016- pondělí 21.3.2016
na návsi umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.

SBĚRNÉ MÍSTO ELEKTROZAŘÍZENÍ
Obec Lhota ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s. uvede v průběhu dubna do
provozu novou službu pro občany obce. Jedná se o sběrné místo elektrozařízení, které bude možno
využívat v průběhu celého roku. Sběrné místo bude v budově starého obecního úřadu č.p.31.
Odevzdávat se budou moci tyto druhy elektrozařízení:
Chlazení (skupina č. 1)
Velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní velká zařízení používaná
pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační zařízení s obsahem regulovaných látek s výjimkou
splitových jednotek
Velké spotřebiče (skupina č. 1 a 6)
Pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, plotny, ostatní velká zařízení pro používaná k vaření a
jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velká zařízení pro vytápění místností,
lůžek a sedacího nábytku, elektrické ventilátory,ostatní ventilační a odsávací zařízení, ostatní velké spotřebiče z
domácnosti výše neuvedené, vrtačky s rozměry většími než 40x80x50 cm; pily s rozměry většími než 40x80x50
cm; zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení,
skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů s rozměry většími než 40x80x50
cm; nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro
podobné účely s rozměry většími než 40x80x50 cm; nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití s
rozměry většími než 40x80x50cm; zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných
látek jinými způsoby s rozměry většími než 40x80x50 cm; nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti s
rozměry většími než 40x80x50 cm; ostatní elektrické nástroje s rozměry většími než 40x80x50 cm.
Malé spotřebiče (skupina č. 2 a 6)
POUZE POKUD SE JEDNÁ O ZAŘÍZENÍ S ROZMĚRY MENŠÍMI NEŽ 40 x 80 x 50 cm (skupiny č. 2 a 6):
Vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému
zpracování textilu, žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy; mikrovlnné
trouby, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů,
elektrické nože; spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo;
hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času; váhy, ostatní malé domácí spotřebiče
výše neuvedené; vrtačky, pily, zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání,
vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů;
nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné
účely; nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování
tekutých nebo plynných látek jinými způsoby;

PYŽAMOVÁ DISKOTÉKA
Hostinec Lhota Vás srdečně zve v sobotu 19.3.2016 od 21 hod na
Pyžamovou diskoték. Hraje DJ Vaci. Čeká Vás plno dobrého pití a k zakousnutí
budou hamburgery. Proběhne malá tombola a rozvoz domů je zajištěn.
Těší se na Vás Kristýna a Honza

VÝZVA
Máte doma uskladněné nevyužité seno a chcete se
ho zbavit?? V tom případě volejte paní Petře Jedličkové
(Lhota), tel.kontakt +420776328297.

