OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
SVOZ TETRAPAKU A PAPÍRU
Obecní úřad Lhota provede první svoz Tetrapaku, starého papíru a elektroodpadu ve středu
3.ledna 2018 v odpoledních hodinách.
Termíny svozu na 1. pololetí 2018

3. ledna, 7. února, 7. března, 4. dubna,
2. května a 6. června 2018

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HRAD
HELFŠTÝN
6. leden 2018 od 8:00 - 16:00 se mimořádně
otevřou brány hradu
Helštýn, aby přivítaly
účastníky tradičního
novoročního výstupu.
Srdečně zveme občany obce Lhota ke
společnému výšlapu. Odcházíme v 9,00 hod
od autobusové zastávky ve Lhotě.
Na hradě bude vybíráno jednotné vstupné ve výši 20,-Kč pro razítko a upomínkový předmět si
můžou účastníci zimního výstupu přijít do H – studia na hradním nádvoří. Kromě těchto prostor ale
nebude otevřena žádná ze stálých expozic.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
VE LHOTĚ
Již po osmnácté můžete v našich městech a
vsích potkat od 1. do 15. ledna 2018 na čtyřicet tisíc
charitních koledníků v kostýmech Tří králů. V
návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu k
domu nebo koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky poté
Charita Česká republika celoročně pomáhá těm, kdo
si sami pomoci nedokáží.
Charita Hranice je pověřena Charitou ČR
realizací celorepublikové Tříkrálové sbírky ve městě
Lipník nad Bečvou a jeho okolí.
V obci Lhota budou v rámci Tříkrálové sbírky chodit koledníci v neděli 7. ledna 2018
v odpoledních hodinách.

MÍSTNÍ KNIHOVNA VE LHOTĚ
Místní knihovna ve Lhotě oznamuje svým čtenářům, že od pátku 12.ledna 2018 mohou
hradit povinný registrační poplatek pro rok 2018 ve výši 20,-Kč za jednoho čtenáře.
Má-li někdo z občanů či dětí zájem stát se našim novým čtenářem, stačí za námi přijít do
knihovny na obecním úřadě kterýkoliv pátek v době od 16-17 hod. Na přivítanou ho čeká
malý dárek.

PLATBA POPLATKŮ NA ROK 2018
Poplatky občanů za rok 2018 budou vybírány v kanceláři obecního úřadu od 1. února 2018
do 27.dubna 2018 v úředních hodinách.
Jedná se o poplatky :
• za svoz komunálního odpadu 450,-Kč za osobu a rok
• za odvádění odpadních vod 684,- 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.

-

DĚTSKÝ KARNEVAL - výzva
Vážení občané, rodiče, prarodiče a ostatní příznivci dětské
zábavy.
I letos bude Obec Lhota pořádat v měsíci únoru karneval pro děti,
jehož součástí bude velká a malá tombola. S dostatečným
časovým předstihem se na Vás obracíme s žádostí o malý
sponzorský dar ve formě věcné ceny či malého finančního
obnosu. Vaše štědrost bude odražena v radosti dětí z těchto cen.
Ceny do tomboly je možné donést do kanceláře obecního
úřadu, případně domů k paní Janě Kolodinové nebo Janě
Skopalové.
Potencionálním sponzorům děkujeme a těšíme se již dnes na každého, kdo se přijde
pobavit s námi.

……..a máme na Vás ještě jednu prosbu. Máte-li někdo v úmyslu vyhodit
starý umělohmotný vánoční stromeček jakékoliv velikosti (bez ozdob) a
nahradit si ho novým, případně leží-li Vám takový na půdě a nevíte, co
sním, pak ho zkuste darovat nám. Udělá nám velkou radost , neb
poslouží k výzdobě sálu KD či OÚ v rámci různých dalších akcí pro děti i
dospělé.
Předem děkujeme……

VÝZVA PRO VČELAŘE
Společnosti Agrochov Jezernice, a.s., ZD Podhradí Týn nad Bečvou, Hranicko a.s.
a
Drahotuše zemědělská a.s., které hospodaří na pozemcích katastru obce Lhota a sousedních
katastrech, žádají včelaře o nahlášení počtu včelstev a jejich umístění a to do konce února 2018.
Hlášení je nutno odevzdat na obecním úřadě Lhota.

