OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
OSTATKY 2015
Sbor dobrovolných hasičů Lhota informuje občany obce, že vodění medvěda a ostatková
zábava se bude konat v sobotu 7.února 2015. Bližší informace budou upřesněny v pozvánkách.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Obec Lhota bude v sobotu 14.února 2015 od 14,30 hod pořádat dětský karneval na téma „Ze
zvířecího světa“. Na účastníky letos čeká mnoho her a zábavy. Bližší informace budou uveřejněny
v rámci pozvánek.
Výzva: V letošním roce bychom pro děti chtěli přichystat dětskou tombolu. Obracíme se tímto
na občany obce, rodiče a prarodiče, kteří se chtějí na dětské tombole podílet a chtějí přispět
k radosti dětí, s žádostí o poskytnutí drobného dárku (pastelky, blok, drobná hračka…cokoliv,
co udělá dětem radost). Zlatým hřebem odpoledne bude losování o velkou cenu. Ceny do
tomboly je možné donést do čtvrtku 12.2.2015 do kanceláře obecního úřadu, případně domů
k paní Janě Kolodinové nebo Janě Skopalové. Všem budoucím dárcům již nyní děkujeme.

OZNÁMENÍ
Obec Lhota oznamuje občanům nové kontakty na osoby, které zajišťují obsluhu zvonu v místní
kapli. V případě potřeby se obracejte na obecní úřad tel. 581797326, mimo pracovní dobu pak na paní
Janu Skopalovou tel. 734764716 nebo paní Věru Tunklovou, Lhota 70.

PLATBA POPLATKŮ NA ROK 2015
Poplatky občanů za rok 2015 budou vybírány v kanceláři obecního úřadu od pondělí 2. února
2015 do středy 30. 4. 2015 v úředních hodinách. Jedná se o poplatky :
- za svoz TKO 450,-Kč za osobu a rok
- za odvádění odpadních vod 483,-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. V případě potřeby je možné si celkovou částku zjistit
telefonicky u paní účetní – tel.č. 581797326.

ZTRÁTY A NÁLEZY
V obci Lhota se v průběhu měsíce ledna našly:
- černé obdélníkové koženkové pouzdro na klíče obsahující klasický fabkový klíč
s obdélníkovou hlavou, malý fabkový klíč a klíček s plastovou černou hlavou. Na kroužku je krátká
černá šňůrka.
- samostatný fabkový klíč prodloužený (bezpečnostní zámek)
Oboje klíče jsou uloženy v kanceláři obecního úřadu, kde je možné si je v pracovní dobu vyzvednout.

ZELENINA VITAMÍNKA UHERSKÝ BROD
přijímá objednávky na certifikované sadbové brambory z Vysočiny odrůdy:
velmi rané: Impala, Riviera, Collette, Anuschka,Rosara…
rané:
Marabel, Elfe, Belena…
polorané:
Adéla, Dali, Flavia….
pozdní:
Satina, Laura
Prodej začne během února, cena od 10,-Kč/kg, balení-pytel 25 kg
Info na tel: 606575578 vždy od 17 hod

