SVOZ BIO ODPADŮ
Cituji zde oznámení ředitele společnosti Skládka Bystřice pod Hostýnem, která zajišťuje pro
naši obec svoz bioodpadu: „V souladu s přijatými opatřeními v souvislosti se šířením koronaviru, do
odvolání nebudeme svážet bioodpad. O dalším vývoji situace Vás budeme informovat. Děkujeme
za pochopení.“
Obec Lhota hledá v současné době náhradní řešení, avšak prioritou svozových společností je
zajistit likvidaci komunálního odpadu, plastů, skla a papíru. V tuto dobu se obracíme na Vás občany
s výzvou o zvýšené využívání domácích kompostérů, které byly pořízeny 2 roky zpět.

INFORMACE ÚŘADU PRÁCE
V následujícím období předpokládá ÚP zvýšený zájem občanů o evidenci na úřadu práce.
Vzhledem ke zkrácení úředních hodin a omezení osobních kontaktů jen po předchozí telefonické
domluvě, přijímá nové žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu
v nezaměstnanosti pouze v elektronické podobě nebo písemnou formou prostřednictvím
pošty nebo vhozením příslušných formulářů do schránky umístěné ve vstupním prostoru
Úřadu práce ČR – kontaktního pracoviště Lipník nad Bečvou, Bratrská 358 (schránka je umístěná
ve 2.NP u vchodu a přístupná denně od 6:00 do 18:00 hodin).
ÚP ve spolupráci s Obci Lhota chtějí předejít zbytečným cestám občanů v těch případech, kdy
nemají možnost elektronického přístupu a museli by cestovat do Lipníka nad Bečvou pouze za
účelem vyzvednutí formulářů. Z tohoto důvodu a v duchu proklientského přístupu je možné si
formuláře Žádost o zprostředkování zaměstnání, Žádost o podporu v nezaměstnanosti a
Informace pro uchazeče vyzvednout v předsíni obecního úřadu Lhota v úředních hodinách
(pondělí 8-11 hod a ve středu 15-17hod). Mimo tuto dobu pak po předchozí telefonické dohodě na
čísle 734764716.
Upozornění ÚP- vyplněné formuláře je nutné před odesláním podepsat a uvést na sebe
kontaktní telefon, případně email. Pokud jsou odesílány emailem,pak je nutné je poslat
naskenované s podpisem a kontaktními údaji.
Kontakty ÚP Lipník nad Bečvou:
Mgr. Nikola Vřeská, tel.č. 950155705, nikola.vreska@uradprace.cz
Zuzana Bumbalová, tel.č. 950155702, zuzana.bumbalova@uradprace.cz
odkaz na stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru, kde
můžete v případě zájmu sledovat aktuální informace.

VELIKONOČNÍ KLAPOTÁNÍ
Milé děti, vážení rodiče.
V současné době, kdy máme všichni omezený pohyb a dodržujeme zákaz pořádání společných
akcí, musíme se také vzdát tradice spojené s Velikonocemi a tím je klapotání.
Abychom o tento zážitek nepřišli úplně, pojďme se zapojit do společné Výzvy koledníků.
Vyjděme:
9.dubna
v 17 hod
10. dubna v 8, 11 a 17 hod
11. dubna v 8 a 11 hod
před dům či do zahrady a společně klapotejme po dobu 5 min. Uvidíme se na dálku, samozřejmě
se uslyšíme, zamáváme na sebe a společným klapotáním připomeneme sobě i ostatním, že nás
čekají svátky jara VELIKONOCE.

OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
COVID-19
Vážení občané,
vstupujeme společně do 4. týdne trvání nouzového stavu. V ORP Lipník nad Bečvou
nebyl k 2.4.2020, 19,30 hod evidován případ nakažení COVID-19. Můžeme být tomu
všichni rádi, přesto ale musíme zůstat opatrní.
Máme roušky, dezinfekci, jsme ukáznění a neporušujeme žádná nařízení, vyplývající
z nouzového stavu. Přes veškerou opatrnost se však může stát, že se někdo z nás
Covidem-19 nakazí.
Zvažte proto těchto pár situací:
1. Představte si, že bude kdokoliv z Vaší domácnosti pozitivní na Covid -19 – kde
bude spát, jak se bude stravovat, jak bude provádět osobní hygienu, jak budete
zásobovat domácnost, aby byl pacient od ostatních co nejvíce izolován? Již nyní si
tento scénář teoreticky připravte.
2. Jestliže bude kdokoli z Vás
jevit známky koronavirového onemocnění,
kontaktujte lékaře a vyžádejte si testování. Nebo zavolejte na tel. 734764716
(starostka) a my vše zajistíme.
3. Rádi Vám poradíme s tím, jak domácnost v takovém případě uspořádat a hlavně
se domluvíme, s čím Vám můžeme pomoci. Každý nemocný není hospitalizován,
přesto musí dodržovat přísnou karanténu.
4
.
Pokud nemáte příbuzné nebo jiné osoby, kteří by Vám v případě nákazy mohly
pomoci a bojíte se, že to sami nezvládnete, dejte nám prosím už nyní vědět.
Postaráme se o zásobování potravinami, případně zajistíme teplé jídlo a kontakt se
zdravotníky.
Budeme-li mít vše zváženo s chladnou hlavou a dostatek informací včas, pomoc
bude snadnější, účinnější a pro všechny bezpečnější.

OCHRANNÉ POMŮCKY
Pokud Vám chybějí doma roušky a máte o ně zájem, ZDARMA si můžete
objednat ušití roušek ze 100% bavlny nejvyšší gramáže a to přes SMS, WhatsApp
na tel. čísle 606 710 630 nebo Messenger Kateřina Řiháková. Uveďte prosím své
jméno a příjmení, číslo popisné a počet kusů. Taktéž požadovanou velikost - pro
dospělého, dítě či střední velikost.
Dalším důležitým opatřením je desinfekce rukou. Obecní úřad má k dispozici
dezinfekční přípravek na ruce určený pro Vás. Stačí zanechat podepsanou plastovou
lahvičku na určeném místě v obchodě. Naplníme ji a pak doručíme k Vám domů.

Pokud dezinfekci máte, buďte prosím solidární a zatím používejte svou.

