OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
ČSÚ-ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH
Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu se zákonem č.89/1995 Sb. o
státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o
životních podmínkách domácností v ČR pod názvem „Životní podmínky 2019“, které
navazují na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je je získávat
dlouhodobé srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 34 evropských
zemí. Dalším cílel je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území cele ČR v 11452 domácnostech, z nichž se 6 702
zúčastnilo šetření již v předchozích letech.Všechny domácnosti byla do šetření zahrnuty na
základě náhodného výběru.
Vlastní šetření proběhne v době od 2. února do 26.května 2019 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů.Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve
vybraném bytě obvykle bydliště.Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém
šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám
získat řadu důležitých informací o sociální situaci v domácnostech v ČR, které nelze zjistit
žádným jiným způsobem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a
příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení
šetření. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonimita zjištěných údajů a získaná data
jsou důsledně chráněna. ČSÚ plně respektuj nový evropskýprávní rámec ochrany osobních
údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona
č.89/1995 Sb. vázaní mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.
Případné dotazy občanů zodpoví pracovník krajské správy ČSÚ pověřený řízením
šetření „Životní podmínky 2019“ paní Jana Matoušková, tel.: 736 509 056.

DĚTSKÝ KARNEVAL - TOMBOLA
Vážení rodiče, prarodiče a ostatní příznivci dětské zábavy.
Letošní dětský karneval na téma „ZE ZVÍŘECÍHO KRÁLOVSTVÍ“ se nám blíží a jeho
nedílnou součástí bude opět malá a velká tombola.
Obracíme se na Vás jako každý rok s žádostí o menší či větší sponzorský dar ve
formě věcné ceny či malého finančního obnosu. Vaši štědrost děti určitě odmění radostí a
úsměvem.
Ceny do tomboly je možné donést do kanceláře obecního úřadu, případně domů k paní
Janě Kolodinové nebo Janě Skopalové.
Potencionálním sponzorům děkujeme a srdečně Vás zveme na tuto akci. Přijďte
se se svými dětmi bavit společně s námi.

MASÉR V OBCI
V úterý 19. února 2019 od 16,00 hod je možné objednat se na masáže poskytované
masérem Alešem Baďurou z Rakova.
V případě zájmu o uvedené služby je nutné se objednat u paní Jany Kolodinové na
tel. čísle 731591263.

