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Vážení spoluobčané,
vychází další číslo obecního zpravodaje, které Vás bude informovat hlavně, co se v naší obci
událo, či bude dít. Minulý týden proběhla kontrola a oprava bezdrátového rozhlasu, která
spočívala ve výměně několika baterek a reproduktorů. Na Malé Lhotě proběhla výsadba U Jedle
a probíhají zde i další úpravy. Tento týden v naší obci začala probíhat rekonstrukce veřejného
osvětlení. Vzhledem k tomu, že mnohdy bude stát na komunikaci např. plošina apod., prosím
všechny občany o trpělivost a hlavně o bezpečnost.
V rámci Mikroregionu ValašskoMeziříčsko - Kelečsko obce žádaly o dotaci na výstavbu
informačních turistických tabulí a odpočívadel. Mikroregion byl v žádosti o dotaci úspěšný a
nyní by měl být v každé obci mikroregionu tento projekt zrealizován. Nové odpočívadlo bude
realizováno v těchto lokalitách – U Kříže, U Lipek, Na točně a na Malé Lhotě. U Obecního
domu na Velké Lhotě bude pouze informační tabule.
Dále budou v naší obci probíhat práce v návaznosti na dotace a rozpočet obce, který byl
schválen na posledním zasedání v minulém kalendářním roce.
Nesmím také opomenout věc, která se týká šetření s vodou. Počasí je jaké je, a i když v minulém
týdnu i v naší obci pršelo, tak je to pořád nedostatečné. Proto si myslím, že je nutné, aby všichni
měli dostatek vody ke své osobní potřebě a k běžné potřebě v domácnosti. A i když už čtrnáct
dní nabádáme občany rozhlasem k šetření s vodou, tak přesto jsou mezi námi takoví, kteří vodu
neustále používají i k jiným účelům než je výše uvedeno a to např. k mytí auta, napouštění
bazénu apod. Proto znovu žádám občany – odběratele vody z obecních vodojemů o maximální
šetrnost s tou to tekutinou, neboť její opravdu nedostatek.
V pátek 18. 5. 2018 proběhne v naší obci slavnostní vítání nejmenších občánků naší obce,
tentokrát to bude šest dětí. Tento týden v sobotu 19. 5. 2018 také proběhne v naší obci svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Proto prosím všechny občany, aby byli při tomto
sběru ukázněni, taktéž, aby na místo svozu přivezli daný odpad ve stanovený čas a pomohli
s nákladem. Musím také upozornit, že stavební odpad zde nepatří. Hasiči v obou katastrálních
územích opět budou sbírat elektroodpad.
V sobotu 2. 6. 2018 proběhne u Obecního domu ve Velké Lhotě akce „Kácení mája“, všichni
jste srdečně na tuto akci zváni. Akci jako již tradičně pořádá Hospoda v Obecním domě.

starostka

Svatojánské ohně
Stalo se již v naší obci tradicí, že v lokalitě U Malíků probíhají každoročně z 23. 6. na 24. 6.
akce „Svatojánské ohně“. I letos tomu nebude jinak. Hlavní organizátor této akce v naší obci je
zastupitel Jan Martinek.
Tato akce probíhá zároveň na více místech, dalo by se říci na kopcích na Valašsku. Centrálně
tuto akci pořádá pan Petr Stolař z Valašské Bystřice (kontaktní údaje poskytne obec). Dle něho
je letošní ročník tak trochu výjimečný – citace z e-mailové korespondence od pana Stolaře“
„Na
Radhošti
si
chtějí
připomenout 90. výročí, kdy tuto
akci navštívil tehdejší prezident
T. G. Masaryk a chystají
„příjezd prezidenta“ a některé
další akce. Myslím si, že
svatojánské ohně v roce 1928,
ale nebyly zajímavé jenom pro
návštěvu prezidenta Masaryka,
ale především proto, že kromě
Radhoště hořely ohně na dalších
300 místech, což bylo asi něco
úchvatného. Je mi jasné, že na
tolika místech už nikdy hořet
nebudou, ale kdyby nás bylo
více, nebylo by to špatné.
Svatojánské ohně na Valašsku
byly v 19. století tak proslavené,
že se na ně jezdili dívat až
z Vídně.“ – konec citace.
Proto se pan
všechny, zda
další zkusit
schopen Vám pomoc z propagací – centrální plakát a nahlášení hasičům.
zájem, prosím ozvěte se na obec, kde jsou kontaktní údaje na pana Stolaře.

Stolař obrací na
to nechce někdo
zorganizovat. Je
Pokud má někdo

Znovu opakuji, že bude v naší obci probíhat „Svatojánský oheň“ U Malíků. Všichni jste srdečně
zváni.
Jan Martinek, Jarmila Melichaříková

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
ELEKTROODPADU A OBJEMNÉHO ODPADU
Společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás
v souladu s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou
vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu, elektroodpadu a objemného
odpadu formou pojízdné sběrny.
V této sběrně můžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu,
odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie
(rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací
přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky,
výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, zbytky
postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, monitory, rádia, chladničky,
mrazáky, jiné elektrozařízení, pneumatiky atd.
Dále můžete při sběru odevzdat objemný odpad např. starý nábytek, koberce, krytiny,
umývadla, WC mísy apod.
Nebezpečný odpad, elektroodpad a objemný odpad bude odebírán vyškoleným
pracovníkem a odvážen z následujících míst v obci dle tohoto časového
harmonogramu:

Datum

Místo

Čas

19. 5. 2018

Malá Lhota – škola

7:30 – 8:25

Velká Lhota – u autobusové garáže 8:30 – 9:10
U obecního úřadu

9:15 – 10:20

Autobusová točna

10:40 – 11:10

Na Kopečku u Šrámků

11:15 – 11:30

U Tatranky

11:35 – 11:55

Na Blatném

12:00 – 12:10

U Pavlů – u obecního domu

12:40 – 13:00

(před starou školou)
POZOR ZMĚNA!!!

Již tradičně při příležitosti sběru velkoobjemového odpadu budou hasiči z
Velké Lhoty a Malé Lhoty sbírat elektro odpad. Pokud máte doma nějaké
staré elektrospotřebiče nebo akumulátory a chcete se jich zbavit, teď je ta
správná chvíle. Nechat je můžete na sběrných místech nebo po domluvě na
tel čísle 606 122 633 si je hasiči odvezou přímo od Vás.
Josef Sabo, ml., starosta SDH Velká Lhota

Víkendovka na Lázech

Od pátku 11. 5. do neděle 13. 5. probíhala
víkendovka pro děti. Děti se učily vařit na
otevřeném ohni v kotlíku, hrály si na stopaře v
lese, vyráběly přání pro maminky a sobě něco
pro radost. Věříme, že si ji i díky přízni počasí
a vstřícnosti SDH Velká Lhota užily a pojedou
s námi i příště 
Michaela Žambochová
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