OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
UKONČENÍ SBĚRU VRŠKŮ
Knihovnice Iveta oznamuje občanům ukončení sběru plastových i ostatních
druhů vršků. V současné době se velmi těžko hledají pro tento druh suroviny
odběratelé a finanční náročnost sběru je mnohonásobně vyšší než jejich výkupní
cena.

VŠEM, kteří se několik let podíleli na této činnosti,
jež přinášela dobro potřebným, DĚKUJEME !!!

MÍSTNÍ KNIHOVNA LHOTA
Vážení čtenáři, od pátku 27. listopadu 2020 je v naší knihovně umožněn výdej
objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko, tj. „ve dveřích prostor
knihovny“. Žádáme čtenáře, aby do budovy vstupovali jednotlivě, měli nasazenou
ochranu úst a nosu a při vstupu používali dezinfekci rukou.
Telefonní kontakt: Iveta Zdráhalová 608 620 645

BLÍŽÍ SE MIKULÁŠ ?!
Blíží se nám svátek sv. Mikuláše a s ním i otázka: „Jak to bude letos?“.
Společnou Mikulášskou besídku s nadílkou uspořádat nemůžeme a proto jsme se
rozhodli, že pokud to bude jen trochu možné, bude Mikuláš chodit v sobotu 5. 12.
2020 dědinou. Víme, že rozhodnutí padne až těsně před daným víkendem, ale
připravit se musíme již nyní.
Takže, jako každý rok bude přichystána nadílka pro děti do 10 let s trvalým
pobytem v obci. Pro děti přespolní (ve věku do 10 let), které budou v sobotu 5. 12.
2020 ve Lhotě, budou nahlášené v kanceláři OÚ a bude za ně zaplacen symbolický
poplatek ve výši 50,-Kč, bude nadílka připravena také. Tel. č. do kanceláře je
581797326, případně volejte Jana Skopalová 734764716, piště SMS, nechejte
zprávu na FB či piště email na starosta@lhotaulipnika.cz.
Mikuláš bude procházet obcí v sobotu mezi 17-20 hod. a nechávat nadílku za
oknem. Pokud budou do soboty uvolněná vládní opatření, určitě se s ním děti potkají.
Stačí vyhlížet za oknem.

Výzva pro děti
Přichystej pro Mikuláše pěkný obrázek a nechej ho za oknem. Určitě
ho potěší tak jako Vás jeho nadílka.

