OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
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 v sobotu 29.11.2014 od 13,00 do 19,00 hod a v neděli 30.11.2014
od 9,00 hod do 12,00 hod..
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.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Obec Lhota ve spolupráci s komisí pro volnočasové aktivity bude v sobotu 6.12.2014
pořádat Mikulášskou besídku spojenou s rozsvícením vánočního stromu v obci Lhota.
Pozvánky a bližší program budou upřesněny v následujícím období.
V současné době bychom chtěli požádat rodiče dětí a případně babičky,dědečky
vnoučat, které nemají v obci trvalý pobyt a budou se chtít besídky včetně nadílky zúčastnit, aby
nám tuto skutečnost sdělili do středy 3.12.2014. Tel. č. do kanceláře 581797326, p. Skopalová
734764716, email: starosta@hotaulipnika.cz, případně přes Facebook.
Děkujeme.

VODOVOD LHOTA
Vážení občané,
dne 6.11.2014 byla Obec Lhota ze strany Ministerstva zemědělství (Mze) vyrozuměna o
skutečnosti, že na základě posouzení předmětné akce (Vodovod Lhota) podle Pravidel
České republiky- Ministerstva zemědělství č.j. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování a
čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129250 (Výstavba a technické zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací) byla naše žádost zařazena do Seznamu akcí
Programu 129 250.
Po 28.listopadu 2014 bude zasedat komise MZe, která vyhodnotí žádosti ze Seznamu
akcí Programu 129 250 a žadatelům podpořených projektů zašle do konce roku 2014 konečné
vyrozumění o poskytnutí finančních prostředků.
Věříme, že Obec Lhota je tímto o krůček blíže k realitě spočívající ve vybudování
vodovodu a v dodávce pitné vody pro občany obce.
O dalším průběhu akce Vás budeme průběžně informovat, na jakýkoliv dotaz rádi
odpovíme.

