OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
MIMOŘÁDNÝ SVOZ PAPÍRU
S ohledem na termín konání Dětského dne ve Lhotě (neděle 31.5.2015) a s tím
spojené vyhlášení soutěže ve sběru papíru proběhne v pondělí 25. května 2015
mimořádný svoz papíru. Papír odevzdaný po tomto termínu bude započítán do dalšího
ročníku 2015/2016.

Původně plánovaný svoz 3.6.2015 se NEKONÁ.

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 12.června 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/).

OSLAVY V OBCI
Vážení občané.
Ve dnech 20.června 2015 a 21.června 2015 se budou v obci konat společné oslavy 120 let
založení SDH Lhota a 740 let založení obce. Na druhé straně letáku uveřejňujeme v dostatečném
předstihu sice pracovní verzi plakátu na tuto akci, ale již dnes Vás všechny srdečně zvou
pořadatelé- Obec Lhota a SDH Lhota.
Obracíme se na Vás s prosbou o šíření informace o této akci a především o konání Srazu
rodáků, aby se u nás v neděli 21.6.2015 sešlo co nejvíce a dali jsme tak prostor ke společným
setkáním mnohých, kteří se dlouhou dobu neviděli, nepotkali a zavzpomínali tak na stará přátelství
a život strávený v naší obci.
Do konání akce může dojít k drobným změnám v programu a úpravě plakátu.

