OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
1. VELKÉ RALLY GRILOVÁNÍ!
Provozovatelka hostince Lhota oznamuje občanům, že v sobotu 11.dubna 2015 bude
hostinec Lhota otevřen v rámci pořádané Rally již od 9,00 hod. Budou se grilovat makrely a
steaky, na čepu Zubr 11o. Možnost piva sebou.
Těšíme se na Vás.

ZASTUPITELSTVO OBCE LHOTA
Obec Lhota zve občany na zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se bude konat
ve čtvrtek 16.4.2015 od 18,00hod v sále obecního úřadu. Pozvánka s programem je
k nahlédnutí na úřední desce případně na webových stránkách obce www.lhotaulipnika.cz.

FLORA PŘEROV
Ve dnech 17.4.-19.4.2015 se na výstavišti Přerov koná 1. ročník výstavy květin a rostlin.
Otevřeno bude v pátek od 10:00-17:00, v sobotu a neděli od 9:00-17:00 hod. Vstupné činí
50,-Kč, děti zdarma, parkování v areálu 20,-Kč.
Srdečně zvou pořadatelé

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Obec Lhota dne 7.ledna 2015 vyhlásila fotografickou soutěž „Lhota - naše vesnice
v zimě“. Vaše povedené snímky zachycující zimu v obci ze všech úhlů pohledu nám stále
můžete zasílat až do 31.května 2015.
Soutěžní kategorie:
- Zima v obci (snímky přímo z obce-intravilán)
- Z okolí obce (snímky z extarvilánu obce)
Je jen na Vás, kterou kategorii si vyberete a kolik zdařilých snímků nám pošlete :-). Jen
nezapomínejte na to, že snímky neodpovídající soutěžní kategorii budou ze soutěže vyřazeny.
Do každé kategorie můžete vkládat nejvýše 3 snímky na dané téma. Velikost
jednotlivých fotografií je maximálně 5 MB (formát JPG). Fotografie musejí být v tiskové kvalitě,
náhledy a výřezy malých rozměrů budou ze soutěže vyřazeny.
Autoři nejlepších snímků budou oceněni. Fotografie budou v průběhu roku vystaveny na
obecním úřadě (o přesném termínu Vás budeme informovat) a vítězný snímek se stane
podkladem pro novoročenku – PF 2016.
Svá díla přineste osobně uložené na CD nebo flasch, případně zasílejte emailem
starosta@lhotaulipnika.cz (do 10MB) nebo přes úschovnu (http://www.uschovna.cz/).

SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU
4.4.2015
Olenočinová Klárka+Bára
Pírková Zuzana+Barborka
Zdráhal Jan a Tomáš
Prokešová Nela
Urbánková Nela
Niko Vlachopulos
Svoboda Michal
Coufalíková Veronika
Krejčí Marek
Dudíkovi
Poláková Jolanka
Panák Patrik a Ema

kg
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č.p.
103
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č.p.24
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č.p.49
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1027 Jemelík Jiří
956
939
645
469
420
239
220
186
184
181
144

Jedličkovi Nikola,Lucie, Erika
Neubauerovi David a Lukáš
Adam Aisa
Müllerová Nikola
Zámorský Jan
Mimo soutěž
Maťová
Kleiblová Vanesa
Pala Petr
Zámorská Elena
Zámorská Nikolka

CELKEM

č.p.112

119

č.p.110
č.p.61
č.p.70
č.p.85
č.p.109

89
85
77
77
74
72
72
63
55
27
26

č.p.60
č.p.84
č.p.109

6446

Přepravní opatření autobusů v sobotu
11.4.2015 v rámci Valašské Rally:
1) Linka 920053 spoj č. 307 uspíšena o 15 min na nový odjezd z autobusové zastávky „Lipník
n.Bečvou,aut.st.“ v 8:35 hodin……
2) Linka 920053 spoj č. 314 zůstane na stávajícím čase s tím, že autobus pojede po navrhované
objízdné trase přes: - Bezuchov – Šišmu – Pavlovice – Sušice a vynechá tím zastávky: KladníkyVidláč, Kladníky-obec, Kladníky-Větrný mlýn, Hlinsko-požární zbrojnice a Lipník n.Bečvou-Pod horou
lom
3) Linka 920061 spoj č. 309 uspíšena o 15 min na nový odjezd ze zastávky „Lipník n. Bečvou –
železniční stanice“ v 8:05 hodin …..
4) Linka 920061 spoj č. 308 uspíšena o 15 min. na nový odjezd ze zastávky „Přerov,aut.st.“ v 11:15
hodin

AutoMotoKlub Rallye Sport-Vsetín, Dolní Jasénka 744/34, 755 01 VSETÍN
IČO: 75003198

tel. : 603 262525

reg. číslo ÚAMK : 0888

Valašská rally 2015 - UPOZORNĚNÍ !!!
Organizátor motoristického podniku RallySprintSérie
AutoMotoKlub Rallye Sport – Vsetín si dovoluje upozornit vážené obyvatele obcí:

RAKOV – PARŠOVICE – LHOTA – HLINSKO – LIPNÍK nad Bečvou-PODHŮRA

že dne v sobotu - dne 11. dubna 2015 budou silnice v uvedených obcích uzavřeny
v souvislosti s konáním motoristické akce Valašská raly 2015
sobota - dne 11. dubna 2015 : vedoucí RZ 1-3 – Jaroslav RYBKA 603 235055
Doba průjezdu RZ 1-3: sobota 11.04.2015 1. průjezd
od : 09,37
Rakov – Podhůra: délka 15,08 km
2. průjezd
od : 12,21
Otevření komunikace mezi jednotlivými průjezdy nebude povoleno !!!!!

do : 11,37 hodin
do : 14,21 hodin

Požadovaná uzávěra komunikace pro veřejný provoz : od : 08,37 do : 14,50 hodin
SEZNAMOVACÍ JÍZDY: v pátek 10.04.2015 v době 09:00 – 16:00 hodin organizované
Popis rychlostní zkoušky: start RZ je na komunikaci místního významu v katastru obce Rakov za posledními
RD. Po startu RZ trať pokračuje úzkou cestou rychlým úsekem směrem k lesu, kde po horizontu následuje pravá
prudká zatáčka a po cca 200 metrech vjíždí levou prudkou zatáčkou na silnici III.třídy vedoucí od Paršovic.
Následně je RZ protkána technickou pasáží až po vjezd do lesa, kde je pod hájenkou prudká levá zatáčka a
následuje vjezd do lesa, kde RZ tvoří rychlejší úseky s mnoha zatáčkami, rychlejší průjezdy technickou částí až
po výjezd z lesa, kde do křižovatky od Týna n.B. je rychlý úsek. V křižovatce je vytvořen zpomalovací retardér
z balíků slámy. Po vjezdu do obce Lhota je rovněž v křižovatce vytvořen z balíků slámy zpomalovací retardér,
který se objíždí vlevo a následně vpravo a avlevo, a pokračuje ven z obce Lhota. Na konci obce Lhota, pokud by
došlo k dohodě s majitelem farmy, by byl vytvořen přírodní zpomalovací bezpečnostní úsek. RZ pokračuje
technickou zatáčkovitou pasáží silnice III.třídy až do křižovatky od obce Kladníky. Odbočením vpravo
v křižovatce následuje obtížný sjezd do obce Hlinsko, kde na začátku obce je přírodní zpomalovací bezpečnostní
úsek kolem točny BUS. Po výjezdu z tohoto úseku trať RZ pokračuje přes osídlenou část obce Hlinsko dvěma
prudkými pravými zatáčkami až na vrchol stoupání nad obec. Následně RZ vjíždí do lesa, kde jsou prudké dvě
zatáčky a následuje technická část až po výjezd z lesa. Následuje levá zatáčka pod lomem a rychlým úsekem
kolem autoservisu Kunovský, kde je cíl této RZ. Stanoviště STOP je v křižovatce osady Podhůra cca po 300
metrech.
Poznámka: uvedený čas uzávěry platí při dodržení časového harmonogramu, ale může se mírně změnit
rozhodnutím SSK na doporučení ředitele Valašská rally 2015 nebo při mimořádné události na trati rychlostní
zkoušky.
Obyvatelé osad a částí, které jsou v prostoru RZ, mohou od organizátora rally obdržet označení na auto k možnosti
průjezdu mimo dobu konání RZ k nezbytným svým úkonům a zajištění své činnosti.

Prosíme vás, aby jste z důvodu výše uvedených omezení v dopravě přiměřeně přizpůsobili
své aktivity a činnost ve své obci.
Žádáme vás, aby jste v uvedeném čase nepouštěli své děti bez dozoru do blízkosti tratě RZ a domácí
zvířata zabezpečili tak, aby se nemohla dostat do prostoru tratě RZ.

Dodržením základních pokynů pořadatelů a příslušníků Policie České republiky přispějete
k vlastní bezpečnosti, bezpečnosti svých blízkých i zároveň k bezpečnosti soutěžních posádek.

Za mimořádné pochopení děkuje organizační výbor rally.

DIVÁCI zásadně přihlížejí rally na své vlastní nebezpečí !!!

