OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
POZOR NA ZLODĚJE
Upozornění pro občany Záhoří!! Citace z emailu starostky obce Grymov.
„Zdravím všechny, rozmohl se nám tu takový nešvar. U nás v obci došlo v noci ze soboty
na neděli 28.-29.8. k několika krádežím. Zloději u jedněch prostřihli plot v zahradě a ukradli
nový sekací traktůrek v hodnotě cca 50.000,- Kč, u dalších dvou občanů to byly jen menší
věci ze zahrady. U stodoly se nám ztratila kovová výplň u odpadkového koše.
Předtím jsme u nás bojovali s automobilem, který si u nás nechali u stodoly odstavený
spoluobčané tmavé pleti. Naštěstí se nám teda podařilo přemluvit polici, aby s tím něco
dělali a odvezli si ho. Takže nevím, jestli to může mít nějakou souvislost, ale na takovou
malou obec je toho najednou moc:-). Jen jsem chtěla, abyste případně varovali své občany
před možnými krádežemi, aby si zabezpečili zahrady a nenechávali dražší věci někde
viditelně uložené. Zřejmě zkrátka zloději obchází kolem a obhlíží, co by se dalo kde ukrást.
Mgr. Lenka Zbytovská, starostka obce Grymov“
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PAPÍRU ZA SRPEN

Černý Václav,Veronika a Anička
Přikryl Matyáš+Štěpán
Pírková Zuzana, Barborka a Gabriela
Šarmírová Editka a Lucie
Gajdošík Dominik
Svoboda Michal
Frydrychová Valinka a Gábinka
Panák Patrik a Ema
Zela Patrik
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10 Zámorský Jan a Nikola
11 Sehnálek Eliáš
12 Adámkovi Katka a Vašík
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13 Vlachopulos Nikos a Markos
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Kleiblová Vanesa a Tomáš
Tomíček Šimon
Rašková Sofie a Karolína
Zdráhal Jan a Tomáš
Olenočinová Klára a Bára
Kolodin Lukáš a Jůlie
Čechová Klárka a Jindra
Neubauerovi David,Lukáš a Klárka
Tunklovi Šimon a Jan

23 Mašlaň Jonáš
24 Borovička Toník
25 Hlaváč Matýsek a Kubík
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Za měsíc srpen bylo v rámci 11. ročníku soutěže svezeno celkem 942 kg tohoto odpadu.
Následující sběr bude proveden ve středu 6.října 2021 v odpoledních hodinách. Společně
s papírem je možné odevzdat drobný elektroodpad.

HRY MIKROREGIONU
ZÁHOŘÍ-HELŠTÝN
Máte volnou sobotu 11.9.2021 a nevíte, jak s ní naložit?? Přijeďte do Bezuchova
podpořit Lhoťáky na hrách Mikroregionu !! Začínáme v 9 hod. vařením na téma „Variace
na kynuté knedlíky“ a od 13 hod. začínají vědomostní kvíz a sportovně-recesní soutěže.
Pro všechny je přichystán bohatý doprovodný program. Občerstvení zajištěno. Dobrou
náladu sebou.

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
Dovolte, abych Vám představila výše uvedou akci, do které se obec Lhota
přihlásil s rekonstrukcí kaple sv. Václava ve Lhotě. Výstava věnovaná obcím
Olomouckého kraje bude ke zhlédnutí v naší obci v období hodových slavností, tj.
v sobotu 25. 9.2021 a neděli 26.9.2021 v prostoru u kaple. Více se o této výstavě
dozvíte na webových stránkách http://www.aefcz.org/vystava a hlasovat o nejlepší
stavbu můžete na http://www.aefcz.org/hlasovani
Má vlast cestami proměn je národní putovní výstava, která představuje
rekonstrukce objektů ve veřejném prostoru a proměny krajiny v českých obcích a městech.
Výstava ukazuje, jak místní lidé zvelebili zchátralá místa – náměstí, návsi, sakrální stavby,
památky, parky, cesty a další stavby či krajinu. Projekt zapojuje místní komunity a přispívá
ke zvýšení kvality života obyvatel obcí a měst. Výstava posiluje cestovní ruch v méně
známých místech České republiky. Ročně ji zhlédne na 3,5 milionu návštěvníků. Smyslem
výstavy je zvyšovat povědomí a zájem veřejnosti o prostředí, ve kterém žijeme, zvelebovat
je a znovu oživovat chátrající objekty a pustnoucí místa. Důležitým aspektem celého
projektu Má vlast cestami proměn je zapojování místních obyvatel.
Výstavba má podobu výstavních panelů jednotlivých proměn s fotografiemi
prezentujícími stav před a po, textem v češtině a angličtině, mapou a dalšími údaji (např.
doba realizace, iniciátor proměny, projektant atd.). Výstavní panely mají každý rok jednotný
grafický styl, jejich provedení je ale variabilní podle obsahu.
V každém ročníku je vystaveno kolem stovky proměn (v posledních letech se počet
pohyboval mezi 90 a 130) podle počtu přihlášených vystavovatelů, přičemž nejde nutně jen
o proměny realizované v posledním roce, ale většinou byly realizovány v průběhu
posledních pěti let.
První ročník výstavy se uskutečnil v roce 2009. Partnery výstavy jsou téměř všechny
kraje ČR. Zahájení výstavy probíhá každoročně v květnu na Vyšehradě v Praze. Výstava
následně putuje celý rok po vystavujících obcích a městech a je součástí kulturních a
společenských akcí. Je umisťována na místa jako jsou náměstí a návsi, knihovny,
infocentra, nádraží, historická podloubí, pěší zóny atd. Výstava hostuje také v Senátu
Parlamentu ČR, na Ministerstvu kultury ČR a na Univerzitě Karlově. Výstavní panely jsou
zapůjčovány zdarma, vystavovatel si je odváží na své náklady od předchozího.
V průběhu roku je možné na internetových stránkách výstavy sledovat aktuální
destinace jednotlivých kolekcí výstavy, objednat si výstavu a hlasovat v soutěži pro
nejkrásnější proměnu.

