OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
OZNÁMENÍ ČEZ
Společnost ČEZ Distribuce a.s. oznamuje občanům obce Lhota, že ve dnech 2.3.2015 od 8,1516,15hod, 4.3.2015 a 10.3.2015 od 7,30-15,30 hod bude v části obce Lhota (od mostu směr
Soběchleby včetně uliček) přerušena dodávka elektrické energie z důvodů prací na vedení ČEZ.
Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným
škodám na zařízení a majetku. Omlouváme se a ujišťujeme Vás, že časový rozsah přerušení byl
zvolen pouze na nezbytnou dobu. V případě dalších dotazů nás kontaktujte na naší Poruchové lince
840850860, která Vám je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Děkujeme za pochopení.

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Místní knihovna Lhota oznamuje svým čtenářům, že v pátek 6.března 2015 bude knihovna
uzavřena.
Děkuji za pochopení , knihovnice.

II. REPREZENTAČNÍ PLES DSO
MIKROREGIONU LIPENSKO
Mikroregion Lipensko pořádá v sobotu 7.3.2015 v kulturním domě ECHO Lipník nad Bečvou
ples mikroregionu. Od 2.2.2015 do 19.2.2015 si budou moci zájemci koupit lístky přímo v kanceláři
obecního úřadu ve Lhotě a to v úředních hodinách, poté v informačním středisku v Lipníku nad
Bečvou..

PLATBA POPLATKŮ NA ROK 2015
Poplatky občanů za rok 2015 budou vybírány v kanceláři obecního úřadu od pondělí 2. února
2015 do středy 30. 4. 2015 v úředních hodinách. Jedná se o poplatky :
- za svoz TKO 450,-Kč za osobu a rok
- za odvádění odpadních vod 483,-Kč za osobu a rok
- ze psů 100,-Kč za 1.psa (200,- za 2. a dalšího)
- nájem pozemků dle smlouvy
Všechny uvedené poplatky je možné mimo jiné uhradit převodem na účet obce - č.ú.25226831/0100,
jako variabilní symbol uvést číslo popisné. V případě potřeby je možné si celkovou částku zjistit
telefonicky u paní účetní – tel.č. 581797326.

VODOVOD LHOTA
Vážení občané, Obec Lhota podala na Ministerstvu zemědělství v říjnu 2014 žádost o
finanční podporu v rámci Programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací“ na realizaci stavby Vodovod Lhota. Před koncem roku jsme byli
vyrozuměni, že naše žádost byla zařazena do „Seznamu“ a nyní jsme byli vyzváni k dalšímu
kroku vedoucímu k získání financí, tj. k předložení Žádosti o evidenci akce a Žádosti o
registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory. Tato poslední výzva ze strany MZE pro
nás znamená, že finanční prostředky v objemu cca 65% celkových nákladů pro nás mají a po
administraci ze strany MZE a vydání konečného Rozhodnutí nám budou uvolněny. O dalším
vývoji Vás budeme informovat ke konci prvního pololetí 2015.

SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU
Průběžné výsledky
9.2.2015
kg
Pírková
č.p.
Zuzana+Barborka
103
881
Zdráhal Jan a Tomáš
č.p.58
819
Olenočinová
Klárka+Bára
č.p. 42
551
Urbánková Nela
č.p.108 469
Prokešová Nela
č.p.24
410
Niko Vlachopulos
č.p.55
285
Svoboda Michal
č.p.79
239
Coufalíková Veronika
č.p.108 220
Krejčí Marek
č.p.49
173
Dudíkovi
168
Panák Patrik a Ema
č.p.111 136
Poláková Jolanka
č.p.121 122

Adam Aisa
Mimo soutěž
Jedličkovi Nikola,Lucie,
Erika
Zámorský Jan
Jemelík Jiří
Pala Petr
Kleiblová Vanesa
Maťová
Zámorská Elena
Zámorská Nikolka
Müllerová Nikola
Neubauerovi David a
Lukáš

č.p.70

77
72

č.p.110
č.p.109
č.p.112
č.p.60
č.p.84
č.p.109
č.p.85

69
66
59
55
53
38
27
26
23

č.p.61
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CELKEM

5046

CENTRUM PRO RODINU RÁJ
PAVLOVICE U PŘEROVA
V obci Pavlovice u Přerova působí od roku 2007 občanské
sdružení , které se věnuje mnohým činnostem. Občanům okolních
obcí nabízí své služby. Jedná se především o programy pro rodiny a
programy pro děti a mládež v prostorách fary za kostelem, ke které
přísluší i velká zahrada a herna.
Krátký přehled činností:
Keramika, Přednášky a Besedy o výchově dětí, vztazích v rodině a osobním růstu, Kurzy a
Rodičovské skupiny- příprava snoubenců na manželství, manželské večery, výchova dětí, efektivní
rodičovství, přirozené plánování rodičovství, Pobytové programy- letní pobyt pro maminky s dětmi,
dovolená pro rodiny, víkendové pobyty pro maminky a dcery, víkendové pobyty pro táty a děti, víkendy
pro manželské páry, Jednorázové akce- cesta pohádkovou říší, Drakiáda, Zahradní slavnost,
Velikonoční ples, Předvánoční jarmark….
Letní tábory- příměstské, pobytové, Klub Stodola- nízkoprahový klub pro děti školního věku,
Klubko – tvořivý kroužek, Taneční kroužek atd.
Více se dozvíte v informačních letácích, které najdete v budově OÚ Lhota, případně na kontaktech
www.raj-pavlovice.cz, tel.731604120, e-mail: rodiny.prerov@seznam.cz

