OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE

OZNÁMENÍ
V pátek 21. července 2017 budou v naší obci probíhat
odečty plynu. Pracovník firmy zajišťující odečet žádá o
zpřístupnění plynoměrů.
SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO DĚTI
Vážení rodiče,
manželé Žemlovi, učitelé tělesné výchovy , pod záštitou Obecního úřadu ve Lhotě, nabízejí pro
Vaše děti nový způsob využití jejich volného času. Jedná se o kroužek nazvaný Sportovní aktivy.
Děti ve věku 7-14 let se budou věnovat různým sportovním činnostem: tenisu, míčovým hrám,
netradičním sportům, judu, pin pongu, gymnastice...Sportovní nářadí a náčiní bude k dispozici.
Tento kroužek bude v případě zájmu zahajovat svou činnost v září 2017.
Předpokládaný příspěvek za jedno dítě činí 200,-Kč na pololetí.
Informační schůzka pro děti a rodiče se bude konat ve čtvrtek 31.srpna 2017 v 18 hod v sále
obecního úřadu, kde se dozvíte mnohem více.
kontaktní osoba: Štefan Žemla, tel. č.: 737 517 990

SBĚR PAPÍRU
Máme tady první průběžného výsledky soutěže ve sběru papíru 2017/2018.
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Pírková Zuzana, Barborka, Gabriela
Rašková Sofie a Karolína
Zdráhal Jan a Tomáš
Kleiblová Vanesa a Tomáš
Jedličkovi Nikola,Lucie, Erika, Vojtěch
Nikos Vlachopulos
Černý Václav a Veronika
Neubauerovi David a Lukáš
Svoboda Michal
Kolodin Lukáš a Jůlinka
Krejčí Marek
Prokešová Nela a Václav
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Panák Patrik a Ema
Zámorský Jan a Nikola
Olenočinová Klárka a Bára
Frydrychová Gábinka aValinka
Jemelík Jiří
Müllerová Nikola
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Další svoz papíru, tetrapaku a drobného elektroodpadu se uskuteční ve středu 2.srpna
2017 v odpoledních hodinách.

PEDIKÉRKA A MASÉR V OBCI
V pondělí 31.července 2017 od 9,00 hod bude v naší obci na sále obecního úřadu přítomna
pedikérka.
V termínu úterý 15.srpna od 16,00 hod je možné objednat se na masáže poskytované
masérem Alešem Baďurou z Rakova. Masáže budou poskytovány v prostorách obecního
úřadu.
V případě zájmu o uvedené služby je nutno se objednat u paní Jany Kolodinové na tel.čísle
731591263.

CZECH POINT a OVĚŘOVÁNÍ
Výpisy, které můžete obdržet na Obecním úřadě Lhota
Výpisy z veřejných registrů
1. Obchodní rejstřík
(zapotřebí IČ organizace)
2. Katastr nemovitostí
(zapotřebí znát katastrální území, číslo listu vlastnictví)
3. Živnostenský rejstřík
(zapotřebí znát IČ podnikatele)
4. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
(zapotřebí znát IČ organizace)
5. Insolvenční rejstřík
(sebou platný občanský průkaz)
Výpisy z neveřejných registrů
1. Trestní rejstřík
(sebou platný občanský průkaz, cestovní pas)
2. Registr účastníků provozu modulu autovraky ISOH
(sebou platný občanský průkaz, cestovní pas)
3. Bodové hodnocení osoby - registr řidičů
(sebou platný občanský průkaz, cestovní pas a řidičský průkaz)
Poplatky:
1. str. 100,- Kč, každá další str.50,- Kč
Kvůli ověřování listin (vidimaci) a podpisů (legalizaci) už nemusíte chodit na úřad mimo
obec nebo shánět notáře. Vaše podpisy a listiny rádi úředně ověříme u nás na obecním
úřadě ve Lhotě.
Pokud máte zájem o ověření dokumentu, nemusíte přinést s sebou okopírovaný dokument,
kopii v maximálním formátu A4 vám zhotovíme u nás..

OBECNÍ ÚŘAD LHOTA-DOVOLENÁ
Obecní úřad Lhota oznamuje občanům, že z důvodů čerpání dovolené bude úřad zcela
uzavřen v době od 24.7.2017 - 4.8.2017.

KNIHOVNA LHOTA
Místní knihovna Lhota oznamuje svým čtenářům, že bude z důvodů dovolené uzavřena
v pátek 4.srpna 2017 a 11.srpna 2017.
Děkuji za pochopení, Vaše knihovnice Iveta

ZTRÁTY A NÁLEZY
Po sobotní akci pro děti (Promítání s Večerníčkem) zůstala na sále KD zimní červenočerná
bunda velikosti 104. Rodiče si ji mohou vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.

