Obecní knihovna ve Velké Lhotě
organizuje pro maminky s dětmi

TVOŘIVÉ
ODPOLEDNE KE DNI
MATEK.
Akce se koná v pátek 9. května
2014 od 17,00 hodin
v Obecní knihovně Velká
Lhota.
S sebou si vezměte šikovné
ručičky a dobrou náladu.

Daň z nemovitostí
je splatná do 31.5.2014 Finančnímu úřadu ve Valašském Meziříčí. Hromadný předpisný
seznam daně z nemovitostí na rok 2014 je zpřístupněn k nahlédnutí do 30. května 2014
v budově Finančního úřadu ve Valašském Meziříčí, ve dnech pondělí a středa od 8:00 do
17:00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 13:00 hodin. Složenky pro platbu daně
z nemovitostí budou centrálně postupně rozesílány tak, aby poslední poplatníci obdrželi
složenku do 25. května 2014. Upozorňujeme, že čísla účtů finančních úřadů, vzniklých od
1.1.2013, se liší od čísel účtů původních finančních úřadů, existujících v r. 2012. Tuto
skutečnost musí poplatník zohlednit, platí-li daň bezhotovostně. Veškeré dotazy, podněty,
odvolání apod. zasílejte na adresu územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu.

Odpadové hospodářství
Kontejner na textil, obuv, hračky
Zastupitelé obce Velká Lhota na svém 30. zasedání dne 26. 4. 2014 rozhodli o rozšíření
odpadového hospodářství a to tak, že u Obecního úřadu přibude další kontejner, do kterého
budou občané moci dávat nepotřebný textil, dále hračky a obuv.

Sběr a odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
UPOZORNĚNÍ: PROSÍME OBČANY, ABY SI POZORNĚ PROHLÉDLI ČAS SBĚRU
NA JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠTÍCH, PO TÉTO UVEDENÉ DOBĚ NEBUDE
SBĚR NA UVEDENÉM MÍSTĚ JIŽ PŘIJÍMÁN. DĚKUJEME ZA UKÁZNĚNOST
PŘI SBĚRU NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU.
Sběr a odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 17. května
2014. Tento sběr provede firma .A.S.A., spol. s r.o., provozovna Rožnov pod Radhoštěm dle
časového harmonogramu a sběrných míst uvedených níže, který je součástí zpravodaje.
Obracíme se proto na všechny občany s trvalým pobytem a chataře, aby využili této možnosti
a odevzdali všechen nepotřebný (nebezpečný i velkoobjemový) odpad v uvedenou dobu na
sběrných místech k tomu určených.
Proto prosíme, využijte tuto možnost v předem stanovený den odebrání nebezpečného a
velkoobjemového odpadu. Tento odpad se v naší obci provádí dvakrát ročně.
Pokud jde o nebezpečný odpad, tak se jedná o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev
a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a
zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy,
fotochemikálie, čistící prostředky na okna a WC, zaolejované barvy, pneumatiky apod.
Dále můžete při sběru odevzdat velkoobjemový odpad např. koberce, nábytek, oblečení apod.
a elektrické a elektronické zařízení např. ledničky, pračky, monitory, rádia, televize apod.
Do velkoobjemového odpadu nepatří stavební odpad např. zbytky cihel, tvárnic apod.

Nebezpečné a velkoobjemové odpady budou odebírány vyškoleným
pracovníkem a odváženy z následujících míst v obci dle tohoto časového
harmonogramu:
Datum
Místo
Čas
17. 5. 2014
Malá Lhota – škola
7:30 – 8:00
Velká Lhota – u autobusové 8:15 – 8:40
garáže
U obecního úřadu
8:45 – 9:15
Autobusová točna
9:20 – 9:45
Na Kopečku u Šrámků
9:50 – 10:05
U Tatranky
10:10 – 10:25
Na Blatném
10:30 – 10:45
U Pavlů
10:50 – 11:05

Výpis ze zprávy Policie ČR
Zastupitelstvo obce na svém 29. zasedání dne 26. 3. 2014 rozhodlo, že do obecního
zpravodaje bude vložen výpis ze zprávy Policie ČR o bezpečnostní situaci a stavu veřejného
pořádku v obci Velká Lhota za rok 2013.
V obci Velká Lhota (v obou katastrálních územích) bylo policií ČR šetřeno celkem 8
trestných činů:
2x ohrožení pod vlivem návykové látky
4x vloupání do rodinných domů a dalších objektů
1x ublížení na zdraví
1x podvod
Z toho se podařilo objasnit 55,5 % skutků. Nedařilo se zejména v objasňování krádeží
vloupáním do rodinných domů, jejich přilehlých hospodářských částí, rekreačních objektů a
krádeže věcí z nich.
V oblasti přestupků došlo ke spáchání 12 skutků:
3x alkohol v dopravě
3x přestupky proti občanskému soužití
1x přestupek proti veřejnému pořádku
5x přestupky proti majetku.
Seznam však nezahrnuje přestupky v dopravě a další vyřízené přestupky na místě uložením
blokové pokuty, či přestupky řešeny skupinou dopravní policie PČR Vsetín.

NOC KOSTELŮ
Termín: 23. 5. 2014
Místo konání: Toleranční kostel Velká Lhota

18:30

19:00

Historie kostela a sboru Českobratrské církve evangelické s průvodcem

18:45

19:30

Vyrobte si malou lucerničku – program pro děti na faře

19:00

19:45

231 let kostela v textu i fotografiích s pohoštěním na faře

19:45

20:15

Světélka lásky – dětské pásmo – v kostele

20:15

21:00

Meditace s hudbou – v kostele

Kostel je otevřen opravdu všem, srdečně Vás zve Církev českobratrská evangelická.

Otevřené brány
Tak jako v loňském roce, tak i letos se zastupitelstvo obce rozhodlo podpořit projekt
„Otevřené brány“. Tento projekt probíhá na základě smlouvy mezi Obcí Velká Lhota,
Zlínským krajem a Farním sborem Českobratrské církve evangelické. Zastupitelstvo obce na
28. zasedání zastupitelstva odsouhlasilo, že tato smlouva bude uzavřena mezi výše uvedené
subjekty na čtyři roky, tj. 2014 – 2018.
V rámci tohoto projektu v tomto roce poprvé byl otevřen toleranční kostel ve Velké Lhotě 1.
5. 2014. Otevření kostela pro návštěvníky v rámci projektu bude probíhat v sobotu v době:
10.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.00 a v neděli v době: 13.00 – 17.00 hodin. Pořád platí, že na
návštěvě kostela v ostatním čase je možné se domluvit i individuálně. Projekt bude ukončen
30. 9. 2014.

AKCE V NAŠÍ OBCI

DNE 31. 5. 2014 BUDE U OBECNÍHO DOMU VE VELKÉ
LHOTĚ PROBÍHAT KÁCENÍ MAJE.
PLAKÁTY BUDOU VČAS ROZMÍSTĚNY PO OBVYKLÝCH PLOCHÁCH V NAŠÍ
OBCI. VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.

Volby do Evropského parlamentu
Dne 23. 5. a 24. 5. 2014 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. V naší obci jsou
stanoveny dva volební okrsky, volební místnosti budou tradičně umístěny do zasedací
místnosti na Obecním úřadě ve Velké Lhotě, Velká Lhota 33 a v Obecním domě na Malé
Lhotě, Malá Lhota 62. Volit můžete přijít v pátek 23. 5. od 14:00 do 22:00 hod a v sobotu
24.5. od 8:00 do 14:00.

ZAHRADKÁŘ – HOBBY – DÍLNA
Nabízíme:
-

AKČNÍ CENY

Přijímáme objednávky na sadbové brambory;
cibule sazečka: VŠETANA – ŠTUTGARTKA – ŠALOTKA – KARMEN ČERVENÁ;
hnojiva, zeminy, semena, postřiky na škůdce;
krmiva pro hospodářské zvířata (granule, šroty …);
květináče, konve, truhlíky, postřikovače;
nářadí pro kutily a zahradkáře;
spojovací materiál pro stolaře (tyčovina, suky, lamely …);
pletivo (plotové, králičí, okrasné, ochranné …)
vodní program (hadice, rychlospojky, pistole na vodu, zavlažovače …);
hřebíky stavební, tmely, silikony, tmely na dřevo …;
rybáři (krmítkové směsi, boilies, vlasce, háčky …);
krmítka a napáječky pro hospodářská zvířata

Jarní nabídka: PŘÍSADY – saláty, celery, kedlubny …
CIBULOVINY OKRASNÉ – lilie, begónie …
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU, CO NEMÁME OBJEDNÁME.
NAJDETE NÁS:

V PODLESÍ (VEDLE KAPLE)
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
TEL. 604 967 132
702 358 432

PRACOVNÍ DOBA: Po - Pá 8:00 – 17:00
So 8:00 – 11:00
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