OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
III. reprezentační PLES MR Lipensko
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko pořádá v sobotu 5.března 2016 od 20 hod
v Domě kultury a sportu v Jezernici III. reprezentační ples. Vstupné 60,-Kč, místenka 40,-Kč. K tanci a
poslechu hraje skupina GRADACE.

VODOVOD LHOTA
V týdnech od 7.3.2016 do 20.3.2016 bude realizována výstavba vodovodního řadu
větve A2 v uličce k Lipkám. Stavba bude převážně řízeným protlakem, kdy v trase stavby
budou otevřeny pracovní jámy, ale může se vyskytnout také otevřený výkop.
Žádáme tímto vlastníky motorových vozidel, aby parkovali svá auta výhradně na
svých pozemcích (vjezdech) mimo komunikaci. Nevhodné parkování osobních automobilů
ztěžuje zhotoviteli stavby průjezdnost, omezuje pracovní a manipulační prostor a zvyšuje
nebezpečí poškození odstavených vozidel. Návoz vody do domácností, který probíhá vždy
v úterý nebude omezen.
Děkuji za pochopení

XI. reprezentační PLES MIKROREGIONU
ZÁHOŘÍ-HELŠTÝN
Mikroregion Záhoří-Helštýn Vás srdečně zve na XI.reprezentační ples, který se bude konat dne
12.března 2016 ve 20 hod v Kulturním domě v Pavlovicích u Přerova. K tanci a poslechu hraje
„BigMžik“. Vstupné 100,-Kč, předprodej místenek na OÚ v Pavlovicích u Přerova (tel. 581791016),
svoz zajištěn z obce Lhota v 19,30 hod z autobusové zastávky.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
ELEKTROODPADU A VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
Firma SITA CZ a.s. zajistí v sobotu 19.3.2016 v době od 8,55-9,25hod sběr a svoz
nebezpečného a EEZ odpadu. Odpad je možné odevzdat na návsi do přistaveného auta svozové
firmy.
Zároveň bude v termínu pátek 18.3.2016- pondělí 21.3.2016 na návsi umístěn kontejner na
velkoobjemový odpad.

JARNÍ POSEZENÍ
Jaro a Velikonoce se blíží !!!!! Obec Lhota bude v neděli 20.března 2016 v odpoledních
hodinách pořádat na obecním úřadě jarní posezení spojené s velikonočním zdobením.
Těšíme se na všechny zájemce, především děti, maminky, babičky, tetičky a ostatní, kteří mají
chuť posedět, povykládat si se sousedy, vytvořit si velikonoční aranžmá a nachystat se na příchod jara
a Velikonoc. V rámci akce proběhne malá módní přehlídka. Více se dozvíte z pozvánky v následujícím
týdnu.
Zveme především Lhotské klapotáře- budeme vytvářet velikonoční výzdobu na vrbu u Prádla,
kterou si nazdobíme ve čtvrtek 25.3.2016 v rámci prvního klapotání.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH
VOZIDEL
Školení řidičů motorových vozidel se bude konat v pátek 18.3.2016 v 17 hod na sále
obecního úřadu ve Lhotě. Jedná se o cca 2 hod školení určené pro každého vlastníka
řidičského oprávnění, který se chce seznámit s novinkami v silničních pravidlech, s novými
dopravními značkami a situacemi, které jej mohou na cestách potkat. Nejedná se o školení
profesionálních řidičů, ale o školení pro širokou veřejnost. Instruktorem bude pan Petr
Budkovič.

SBĚR PAPÍRU ke dni 3.3.2016
Přinášíme Vám další průběžné výsledky sběru papíru v roce 2016 a těšíme se i nadále
na další tuny této suroviny.
Zdráhal Jan a Tomáš
Prokešová Nela
Pírková Zuzana a Barborka
Černý Václav
Nikos Vlachopulos
Rašková Sofie
Olenočinová Klárka a Bára
Krejčí Marek
Müllerová Nikola
Kolodin Lukáš
Urbánková Nela
Coufalíková Veronika + Jakub

č.p.58 1260 Maťová Gábinka
č.p.24 1237 Kleiblová Vanesa a Tomáš
č.p.
103
912 Panák Patrik a Ema
č.p.16
709 Jemelík Jiří
č.p.55
534 Jedličkovi Nikola,Lucie, Erika
č.p.123 470 Dudíkovi Adélka a Jakub
č.p. 42
453 Zámorský Jan a Nikola
č.p.49
453 Adam Aisa
č.p.85
446 Svoboda Michal
č.p.69
294 Neubauerovi David a Lukáš
č.p.108 291 Zámorská Elena
č.p.108 187

Poláková Jolanka

č.p.121

185

CELKEM

182
139
č.p.111
č.p.112
č.p.110

103
98
88
82
77
55
49
33
20

č.p.109
č.p.70
č.p.79
č.p.61
č.p.84

8357

Příští plánovaný svoz papíru a tetrapaku je ve středu 6.dubna 2016.
Zároveň upozorňujeme občany, aby popelnice na TKO chystaly ke svozu tak, aby byly
v den svozu připraveny již ráno. Společnost Sita CZ a.s. nemá stanovenou hodinu
svozu, může jezdit kdykoliv v průběhu dne.

PLATBA POPLATKŮ NA ROK 2016
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.

SJEZD LHOT A LEHOT V OSTROŽSKÉ LHOTĚ
Letošní sjezd Lhot a Lehot se bude konat ve dnech 30.6.-3.7.2016 v Ostrožské Lhotě
na Jižní Moravě. Jelikož by Obec Lhota chtěla zajistit hromadnou dopravu autobusem,
žádáme všechny vážné zájemce, kteří se chtějí akce zúčastnit v sobotu 2.7.2016, aby se
přihlásili do 30.4.2016 na OÚ osobně, telefonicky či oznámením do schránky.
Společná doprava bude zajištěna v případě naplnění 2/3 kapacity autobusu.

