OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Pod vedením paní Libuše Válkové se bude konat každé pondělí od 15,30-16,30 hod
na sále obecního úřadu cvičení pro správnou pozici těla, pro relaxaci těla a mysli, pro
uvolnění svalů a šlach, proti různým bolestem, nespavosti, depresím, stresu, pro lepší
dýchání, krásu těla a kůže, zdravé vlasy a zuby, odstranění blokád, lepší kvalitu krve, krevní
oběh atd. Vhodné pro muže i ženy bez rozdílu věku, zdravé i nemocné. Cvičení pro zdraví,
pro zlepšení kvality práce, výkonů, pro radost, štěstí, pro zkvalitnění života každého z vás,
kdo si udělá čas pro sebe. Cvičení vychází z ČI GONG a TAI ČI.
Poplatek za osobu a hodinu činí 30,-Kč pro seniory a 40,-Kč pro pracující. Platí se na
měsíc dopředu a v případě včasné omluvy se poplatek za hodinu převádí na další termín.
Těšíme se na hojnou účast

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Vážení rodiče, babičky a dědečkové, tetičky a strýčkové, všichni Ti, kteří se byť
přechodně starají o děti předškolního a školního věku. Obec Lhota by chtěla v roce 2017
realizovat na pozemku za kulturním domem výstavbu (obnovu) dětského hřiště, které by
naše děti zaujalo, bavilo a pravidelně se na něj vracely. Zároveň by se stalo místem
odpočinku i pro Vás dospělé, místem setkání a popovídání si o každodenních starostech i
radostech.
Jelikož se jedná o poměrně finančně náročný projekt, chtěli bychom využít dotačních
možností Ministerstva pro místní rozvoj, které v rámci dotačního titulu na takovouto akci
přispívá až do výše 70% uznatelných nákladů (max. 400 tisíc Kč). Termín odevzdání žádosti
je stanoven do 15. prosince 2016 a na projektu se již pracuje.
V rámci žádosti a projektu je nutné dle pravidel MMR doložit taktéž skutečnost, že do
plánování a přípravy akce byli zapojeny děti a rodiče. V návaznosti na tuto skutečnost se již
konalo setkání rodičů a dětí na místě samém a nyní bych Vás chtěla požádat, zda by Vaše
děti mohly nakreslit obrázek dětského hřiště (kolotoč, průlezky, skluzavky, houpačky) dle
jejich představ a věnovat nám ho. Obrázky budou zařazeny do projektu a budeme je
vybírat na obecním úřadě do 25.listopadu 2016, případně si ho osobně převezmeme na
adventní výstavě ve dnech 26.-27.11.2016.
Děkuji za pomoc a podporu!

7. ROČNÍK ADVENTNÍ VÝSTAVY VE
LHOTĚ
Rok se sešel s rokem a nastává čas opět myslet na adventní výstavu pořádanou Obcí
Lhota. Letos se můžeme těšit již na 7. ročník této akce, jež se bude konat tradičně
v prostorách obecního úřadu ve Lhotě v sobotu 26.11.2016 od 13,00 do 19,00 hod a
v neděli 27.11.2016 od 9,00 hod do 12,00 hod..
Zájemci, kteří se budou chtít podělit o kouzlo svých výrobků, budou mít možnost svá
díla předvést a případně i nabídnout k prodeji. Exponáty budou přijímány do čtvrtku
24.11.2016 v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny, případně po tel. dohodě kdykoliv
(734764716 –p. Skopalová, 581797326-p.Klimková). Prodej bude zprostředkován ze strany

OÚ, případná osobní přítomnost vystavovatele je možná. Výrobky určené k prodeji je nutno
opatřit cenovkou.
V rámci letošního ročníku bychom chtěli opět požádat všechny rodiče o podporu, která
spočívá v oslovení svých dětí s výzvou o namalování jakéhokoliv obrázku se zimní a
vánoční tématikou, případně o výrobu jakékoliv vánoční ozdoby na stromeček. Stromeček a
nástěnka pro vyvěšení těchto dílek bude přichystán a děti si je mohou sami vyvěsit.
Budeme se těšit.

PŘEHLED AKCÍ VE LHOTĚ DO KONCE ROKU 2016
Vážení občané, přinášíme Vám předběžné informace o společensko kulturních akcích,
které se budou konat v naší obci do konce roku 2016 a na přelomu 2016/2017. Jednotlivé
akce budou vždy upřesněny v dostatečném předstihu, mírná změna termínu je možná (ale
zatím se nepředpokládá). Již dnes se těšíme na Vaši hojnou účast.
13.11.2016
26.11.-27.11.2016
3.12.2016
31.12.2016

Posezení seniorů
Adventní výstava
Mikulášská besídka, rozsvěcení vánočního stromu
Rozloučení s rokem 2016

Ve smyslu ust. § 25 odst.3 písm.g)zákona č.458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele
dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU OD 15.LISTOPADU TOHOTO ROKU
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od
nadzemního vedení takto:
 u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230V) AC:
+ u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost
větví od holých vodičů 2m a od izolovaného a kabelového vedení 1,5m
+ u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost
větví od holých vodičů a od izolovaného a kabelového vedení 1,5m


u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV AC včetně:
+ u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví
od holých
vodičů
3,5m, od izolovaného vedení 2,5m a kabelového vedení 1,5m
+ u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých
vodičů a od izolovaného vedení a kabelového vedení 1,6m



u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV AC včetně:
+ u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých
vodičů a od izolovaného vedení a kabelového vedení 4,5m
+ u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých
vodičů a od izolovaného vedení a kabelového vedení 3m

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3m. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod
napětím uvedené v ČSN EN 50110-1 a na internetových stránkách http://www.cezdistribuce.cz. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou
vzdálenost ani nástroje,ani ořezané větve dřevin při pádu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem
dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost
osob a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, můžete provést pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že
vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji
ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo komunikace, budov,plotů apod.
V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992
Sb. v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.

