OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
ROZVOZ VODY
SDH Lhota oznamuje občanům změnu ve způsobu objednání si návozu
užitkové vody. Návozy vody budou prováděny jako doposud a to každé úterý od
16 hod. Objednávku je nutné provést vhozením lístku se jménem do schránky,
která je umístěná na hasičské zbrojnici. K této úpravě dochází z důvodů střídání
se strojníků-řidičů a zajištění maximálního předání informací.
Děkujeme za pochopení.

OSTATKY 2016 VE LHOTĚ
SDH Lhota bude v sobotu 13.2.2016 pořádat v rámci Ostatků 2016 Vodění medvěda a
Ostatkovou zábavu s pochováním basy.
Tímto zveme všechny zájemce o účast v průvodu masek při Vodění medvěda. Sraz masek
bude v sobotu ve 12,30 hod u hasičské zbrojnice a těšíme se na všechny.
Večer od 20 hod bude následovat Ostatková zábava, hrají GRADACE.
Podrobnější informace budou uvedeny v pozvánkách.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Obec Lhota bude v neděli 28.února 2016 od 14,30 hod pořádat dětský karneval na téma „Z
pohádky do pohádky“. Na účastníky letos opět čeká odpoledne plné her a zábavy. Bližší informace
budou uveřejněny v rámci pozvánek.
Výzva: I v letošním roce bude pro děti přichystána pohádková tombola. Obracíme se tímto na
občany obce, rodiče a prarodiče, kteří se chtějí do tomboly zapojit 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 královskou cenu. Ceny do tomboly je možné donést do
čtvrtku 25.2.2016 do kanceláře obecního úřadu, případně domů k paní Janě Kolodinové nebo Janě
Skopalové. Všem sponzorům již nyní děkujeme.

PLATBA POPLATKŮ NA ROK 2015
Poplatky občanů za rok 2016 budou vybírány v kanceláři obecního úřadu od 1. února 2016
do 30. 4. 2016 v úředních hodinách. Jedná se o poplatky :
- za svoz komunálního odpadu 450,-Kč za osobu a rok
- za odvádění odpadních vod 563,50 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.

