OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
DĚTSKÝ KARNEVAL VE LHOTĚ
V sobotu dne 15.3.2014 od 15 hod se v sále obecního úřadu koná dětský karneval. Pro děti je
připraveno odpoledne plné her a zábavy. Občerstvení zajištěno, vstupné zdarma.

SBĚR PAPÍRU ke dni
Prokešová Nela
Niko Vlachopulos
Zdráhal Jan a Tomáš
Olenočinová Klárka+Bára
Pírková Zuzana+Barborka

č.p.24
č.p.55
č.p.58
č.p. 42
č.p.
103

1394
1134
1086
1013

7.3.2014

Krejčí Marek
Müllerová Nikola
Coufalíková Veronika
Panák Patrik a Ema

Jemelík Jiří
Mimo soutěž
Svoboda Michal
Maťová
Černá Maruška
Adam Aisa
Poláková Jolanka

č.p.112

č.p.107
č.p.70
č.p.121

435 Zámorský Jan+Nikola
Jedličkovi Nikola,Lucie,
235 Erika
230 Pala Petr
224 Urbánková Nela
195 Zámorská Elena
192
168
162

Neubauerovi David a Lukáš

č.p.61

138

č.p.79

CELKEM

č.p.49
č.p.85
č.p.108
č.p.111

134
123
121
110

č.p.109

103

č.p.110
č.p.60
č.p.108
č.p.84

67
53
41
39

7397

DIGITALIZACE FILMOVÝCH A ZVUKOVÝCH
ZÁZNAMŮ (výzva MAS Moravská Brána)
Vážení občané obce Lhoty,
jak jste byli informováni, byla zahájena realizace projektu spolupráce "Hudební a filmová muzea
našich regionů". Součástí projektu je mimo jiné i digitalizace historických filmových či zvukových
záznamů zachycujících jakýmkoliv způsobem historii našeho kraje.
Vzhledem k tomu, že stanovený termín pro sběr záznamů vyprší již v tento pátek 14.3.2014, znovu
se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci při sběru těchto záznamů z Vašeho okolí. Rádi bychom pro
digitalizaci získali záznamy z co nejvíce obcí a zajistili tak jejich zachování pro další generace. Bohužel
bez Vaší pomoci je nejsme schopni získat.
Své materiály můžete poskytnout prostřednictvím Vašeho obecního úřadu nebo odevzdat přímo
na MAS Moravská Brána, Bratrská (budova zámku), Lipník nad Bečvou.
Děkujeme

PLATBA POPLATKŮ NA ROK 2014
Poplatky občanů za rok 2014 jsou vybírány v kanceláři obecního úřadu do 30. 4. 2014
v úředních hodinách (kromě úterý). Jedná se o :
poplatek za svoz TKO
400,-Kč za osobu a rok
poplatek za odvádění odpadních vod
483,-Kč za osobu a rok
poplatek ze psů
100,-Kč za psa (200,-Kč za každého dalšího)
nájem pozemků
dle smlouvy
Všechny uvedené poplatky je možné také uhradit převodem na účet obce - č.ú.
25226831/0100, jako variabilní symbol uvést číslo popisné.
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