OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
CHARITA HRANICE
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE LHOTĚ
Již po sedmnácté od 1. do 15. ledna 2017 můžete v našich městech a vsích potkat na
čtyřicet tisíc charitních koledníků v kostýmech Tří králů. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí
od domu k domu nebo koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky poté Charita Česká republika celoročně
pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží.
Charita Hranice je pověřena Charitou ČR realizací celorepublikové Tříkrálové sbírky ve městě
Lipník nad Bečvou a jeho okolí. V obci Lhota budou v rámci Tříkrálové sbírky chodit koledníci
v neděli 8. ledna 2017 v odpoledních hodinách.

PEDIKÉRKA A MASÉR V OBCI
V termínu úterý 10. ledna 2017
od 16,00 hod je možné objednat se na masáže
poskytované masérem Alešem Baďurou z Rakova. Masáže budou poskytovány v prostorách
obecního úřadu.
V pondělí 16. ledna 2017 od 9,00 hod bude v naší obci na sále obecního úřadu přítomna
pedikérka. V případě zájmu o její služby je nutno se objednat u paní Jany Kolodinové na tel.čísle
731591263. Při větší poptávce pak přijede i ve středu 18.1.2017.

SVOZ TETRAPAKU A PAPÍRU
Obecní úřad Lhota provede první svoz Tetrapaku, starého papíru a elektroodpadu ve středu
4.ledna 2017 v odpoledních hodinách.
Termíny svozu na 1. pololetí 2017

4. ledna, 1. února, 1. března, 5. dubna,
3. května a 7. června 2017

MÍSTNÍ KNIHOVNA VE LHOTĚ
Místní knihovna ve Lhotě upozorňuje své čtenáře, že od pátku 13.ledna 2017 mohou hradit
povinný registrační poplatek pro rok 2017 ve výši 20,-Kč za jednoho čtenáře.
Má-li někdo z občanů či dětí zájem stát se našim novým čtenářem, stačí za námi přijít
kterýkoliv pátek v době od 16-17 hod. Na přivítanou dostanete malý dárek.

ZTRÁTY A NÁLEZY
1.ledna 2017 byl v obci Lhota nalezen zlatý řetízek s přívěskem. Je uložen
v kanceláři obecního úřadu. Majitel si ho může vyzvednout u paní Lenky Klimkové
v úředních hodinách.

PLATBA POPLATKŮ NA ROK 2017
Poplatky občanů za rok 2017 budou vybírány v kanceláři obecního úřadu od 1. února 2017
do 27.dubna 2017 v úředních hodinách. Jedná se o poplatky :
 za svoz komunálního odpadu 450,-Kč za osobu a rok
 za odvádění odpadních vod 644,- 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.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Vážené maminky, tatínkové, babičky, dědečci, tety a strýčkové i vy ostatní,
prostě všichni příznivci dětské zábavy. I letos bude Obec Lhota pořádat v měsíci únoru
karneval pro děti, jehož součástí bude také tombola. Již nyní se na Vás obracíme s prosbou
o malý sponzorský dar ve formě věcné ceny či malého finančního obnosu. Vaše štědrost
bude odražena v radosti dětí z těchto cen.
Ceny do tomboly je možné donést do kanceláře obecního úřadu, případně domů k paní
Janě Kolodinové nebo Janě Skopalové.
Sponzorům děkujeme a těšíme se již dnes na každého, kdo se přijde pobavit s námi.

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY-UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme vlastníky vodovodních přípojek, kteří nemají přípojky dokončené, aby si
je dobře zabezpečili proti mrazům. Jelikož jsou nedokončené přípojky napojeny na hlavní
řad a mají osazen hlavní uzávěr, zůstala v nich voda a hrozí zamrznutí a poškození.
Předejdete tak případným haváriím a odstraňování škod.
Zároveň upozorňujeme občany, aby si zabezpečili proti mrazům také vodoměry
umístěné v nevytápěných prostorách. Vodoměry jsou i při mírných minusových teplotách
více náchylné na zamrznutí než samotné potrubí.
Děkujeme za pochopení.
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