OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
RYBÁŘSTVÍ TOVAČOV
bude v pátek 14. října 2016 od 9,00-9,20 hod prodávat na tržním místě ( tel. budka) živé
ryby. Prodávaný sortiment
kapr 1.tř
- 82,-Kč/kg
kapr výběr - 89,-Kč/kg
tolstolobik - 55 Kč/kg
pstruh
- 157,-Kč/kg

VÝSLEDKY VOLEB V OBCI LHOTA
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KSČM
Starostové pro Ol.kraj
Svobodní a soukromníci
Koalice pro Ol.kraj
Koalice SPD a SPO
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SBÍRKA ŠATSTVA DIAKONIE BROUMOV
Diakonie
Broumov,
sociální
družstvo
(více
na
www:
diakoniebroumov.org,
www.facebook.com/broumovdiakonie) VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ, která
se v obci Lhota uskuteční úterý 25.října 2016 od 12-14 hod.
Co vybíráme?










Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2 , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou (svázanou tkaničkami nebo gumičkou)
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře

Jak a kde vybíráme?

Věci nechte odložené v igelitových pytlích případně v pevné krabici před svým domem,
zaměstnanec obecního úřadu provede v uvedeném čase sběr a svoz.
Děkujeme všem, kteří se na sbírce chtějí podílet.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V SOBĚCHLEBÍCH
Divadelní soubor Tyl Drahotuše uvádí ve 153. sezóně veselohru Babička v trenkách
aneb Aprílová komedie autora Vlastimila Peška. Představení se koná v kulturním domě
Soběchleby v neděli 16.10.2016 v 16:00 hodin
Vstupné: Dospělí 50 Kč Děti 20 Kč

ODKLÁDÁNÍ ODPADU
Vážení občané,
využívání kontejnerů na tříděný odpad, které jsou umístěny na návsi mají svá pravidla:
- Hnědý kontejner je určený na bioodpad
- Zelený vysoký a kovový kontejner je na
oděvy,prádlo, boty, peřiny, prádlo, hračky
atd. (pokud se nerozhodnete věnovat tyto
věci charitě)
- Zelený zvon u ČOV je na drobný kov
A dále obec zajišťuje:
- 2x ročně svoz nebezpečného odpadu a
elektroodpadu (obvykle před Velikonocemi a
Hodami)
- 2x ročně svoz velkoobjemového odpadu
(obvykle před Velikonocemi a Hodami)
- 1-2x ročně velkoobjemový kontejner na
bioodpad (obvykle jaro, podzim)
- v průběhu roku každou první středu
v měsíci svážíme z domácností papír,
tetrapak, elektroodpad.
Občané mají možnost využívat sběrný dvůr
v Soběchlebích v průběhu celého roku a to
bezplatně.
Společnost SUEZ (SITA) zajišťuje vývoz
tuhého komunálního odpadu (popelnic
v jakémkoliv počtu na domácnost).

KAŽDÝ DRUH ODPADU PATŘÍ DO PŘÍSLUŠNÉHO KONTEJNERU,
NÁDOBY NEBO NA URČENÉ MÍSTO A NENÍ POTŘEBA
NECHÁVAT HO NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ.
Pozn. výjimku mají pytle s plastovým odpadem uložené u žlutých kontejnerů ( v případě jejich naplnění)

