OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
se uskuteční tento víkend. Kontejner na odpad bude přistaven v pátek a odvezen
v pondělí, pro nebezpečný odpad přijedou pracovníci v sobotu v 8,55 hod.. Žádáme
občany, aby odpad, u kterého hrozí únik látky mimo obal, neukládali na zámkovou
dlažbu před garáží (bývalou autobusovou zastávkou).

UKONČENÍ SBĚRU VRŠKŮ
Knihovnice Iveta oznamuje občanům ukončení sběru plastových i ostatních
druhů vršků. V současné době se velmi těžko hledají pro tento druh suroviny
odběratelé a finanční náročnost sběru je mnohonásobně vyšší než jejich výkupní
cena.

VŠEM, kteří se několik let podíleli na této činnosti,
jež přinášela dobro potřebným, DĚKUJEME !!!

MÍSTNÍ KNIHOVNA LHOTA
V současné době je díky opatřením a nařízením vlády knihovna uzavřena do
odvolání. Knihovnice Iveta nabízí svým čtenářům, kteří bez knihy nevydrží, možnost
výpůjčky formou telefonní objednávky s donáškou do domu.
Telefonní kontakt: Iveta Zdráhalová 608 620 645

ZMĚNY V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ
V souvislosti s prodloužením nouzového stavu přistoupil Olomoucký kraj k
dočasnému omezení některých autobusových linek. Ty od pátku 6. listopadu přešly
do prázdninového režimu, přičemž nejsou vypravovány školní a posilové spoje.
Omezení se dotklo pouze autobusových linek, jejichž objednavatelem je Olomoucký
kraj. Hejtmanství tak chce zamezit plýtvání finančními prostředky na provoz spojů,
které by jezdily prázdné. Vlakové dopravy se změny netýkají.
Informace o aktuálních jízdních řádech najdou cestující na webu CESTUJOK.CZ
nebo IDSOK.CZ, případně si mohou zavolat na infolinku 588 88 77 88.
Aktuální jízdní řády linek 920522 a 920944 jsou vyvěšeny v autobusové zastávce
a na www.lhotaulipnika.cz.

Vánoční období je neodmyslitelně spojeno
s výborným jídlem. Ať už na štědrovečerní
tabuli smažíte rybu, kuře nebo bílé klobásky
jistě při tom spotřebujete nemalé množství
oleje či tuku. Ve fritéze nebo na pánvi ho
každoročně použijeme několik litrů a pak
přemýšlíme co s ním. Do odpadkového koše?
Do toalety? Správná odpověď je za c). Do
kontejneru na sběr oleje! Ve vaší obci se
nachází popelnice určené po sběr použitých
jedlých olejů a tuků. Ať už tedy použijete olej
nebo sádlo, odneste tuk do popelnice. Je to
skutečně jednoduché, olej slijete do plastové
lahve a až půjdete vyhodit balící papíry od
dárečků, vezměte plnou láhev sebou. Kde
najdete svou nejbližší popelnici se dozvíte na
webu tridimolej.cz.
Proč je vlastně užitečné olej třídit? Jednak
zabráníte ucpání odpadů v domácnosti, stejně
jako ucpání celých kanalizačních sítí. Vánoce
jsou pro čističky odpadních vod náročné
období, protože kromě vody přitéká také
obrovské množství olejů a tuků, které ztěžují
správné přečištění vody. Náklady na čištění
odpadních sítí by se mohly lépe využít jinde.
Jedlé tuky a oleje se recyklací také stávají
hodnotnou surovinou pro výrobu biopaliv 2.
generace a letadlového paliva.

