OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
POZVÁNKA
Obecní úřad Lhota v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, informuje občany obce o konání ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Lhota, svolaného dosavadním starostou obce ing. Kateřinou Řihákovou v
souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích.
Místo konání:
sál obecního úřadu, Lhota č. p. 63
Doba konání:
5.listopadu 2014 od 17:30
Kompletní pozvánka včetně navrženého programu je k nahlédnutí na úřední desce u obecního
úřadu , případně na elektronické úřední desce
http://www.lhotaulipnika.cz/uredni-deska?id=261&action=detail

SVOZ TETRAPAKU A PAPÍRU
Obecní úřad Lhota bude provádět svoz Tetrapaku ve středu 5. listopadu 2014 v odpoledních
hodinách (13-15 hod).
V případě příznivého počasí mají občané možnost společně s obaly Tetrapak nachystat na
vývoz i sběrový papír. Tento můžete odevzdat také osobně v pracovní době OÚ, případně jej nechat
složený před vchodem na rampě. Možnost vhozu sklepním oknem je omezena na pracovní dobu
úřadu.

5. ROČNÍK ADVENTNÍ VÝSTAVY VE LHOTĚ
Rok se sešel s rokem a nastává čas opět myslet na adventní výstavu pořádanou Obcí Lhota.
Letos se můžeme těšit již na 5. ročník této akce, jež se bude konat v prostorách obecního úřadu ve
Lhotě ve dnech 29.11.2014 a 30.11.2014..
Zájemci, kteří se budou chtít podělit o kouzlo svých výrobků, budou mít možnost svá díla
předvést a případně i nabídnout k prodeji. Exponáty budou přijímány do čtvrtku 27.11.2014 v kanceláři
obecního úřadu v úřední hodiny, případně po tel. dohodě kdykoliv ( 734764716 –p. Skopalová,
581797326-p.Klimková). Prodej bude zprostředkován ze strany OÚ, případná osobní přítomnost
vystavovatele je možná. Výrobky určené k prodeji je nutno opatřit cenovkou.
V rámci letošního ročníku bychom chtěli žádat všechny rodiče o podporu, která spočívá
v oslovení svých dětí s výzvou o namalování jakéhokoliv obrázku se zimní a vánoční tématikou.
Tato výtvarná dílka se stanou součástí výstavy a je možné nám je kdykoliv donést na OÚ.
Budeme se těšit.
Zároveň touto cestou zveme na naši výstavu všechny místní občany i ty z okolí, kteří v tyto dny
zavítají k nám do obce. Čeká na Vás mnoho zajímavého i nového, příjemné vánočně naladěné
prostředí a malé občerstvení pro každého.

