Aktuality 2015

Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Zářecké Lhoty

Informace pro občany - archiv aktualit 2015

Prosinec
-

Vánoční přání
Kdyby v Betlémě měli facebook :-)
Vánoční zpívání a Silvestrovské bruslení
Ceny vodného na rok 2016
Informace o Rybářském kroužku pod vedením Jiřího Rychtaříka
Informace o ukončení lékařské činnosti Mudr. Filippovové

1/5

Aktuality 2015

-

Ordinace Mudr. Filippovové &nbsp;v prosinci 2015
Odstávka systémů pro výdej dokladů totožnosti

Listopad
- Pozvánka na prosincové zastupitelstvo (obecně je vždy na elektronické i klasické
vývěsce)
- Husobraní se koná 28.11. v 18:00&nbsp;
- Aktuální záměr modernizace železničního úseku Choceň - Ústí nad Orlicí
- Kotlíková dotace - jak ji získat poradí ve Vysokém Mýtě 30.11. v 16:00
- Tříkrálová sbírka 2016
- Informace z FÚ k placení daně z nemovitostí přes SIPO
- Vánoční jarmark bude 4.12. v 17:00
- Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Říjen
-

Oslava ocenění Bílé stuhy v Orlickém deníku + fotografie p. Bečičky
Světýlkování letos bude 1.11. v 17:00 hod
Povinnost nahlásit dočasně vložená vozidla &nbsp;do depozitu je do konce roku 2015

Září
- Ples Mikroregionu bude 21.11.2015 v Dobříkově, zájemci o lístky kontaktujte V. Kazdovou
do 6.11.
- Přednáška o nových poznatcích v lokalitě Hrádníky 12.11. v 17:00 hod. Muzeum Choceň
- Přijďte s námi oslavit ocenění Bíle stuhy dne 17.10. 2015 od 16:00 hod na hřišti
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- Rybářské závody jsou 3.10. 2015 od 8:00 pod vedením J. Rychtaříka
- Kontroly nebo čištění komínů budou v pátek 9.10. po domluvě s p. Kubasou na tel. 777
268 443 nebo e-mail pkubasa@seznam.cz, je možné domluvit i jiný termín.
Ceny jsou stejné jako loni, kontrola 300 Kč, čištění 100 Kč
- Zrušena všechna omezení odběru vod
- Sběr kovů

Srpen
- Akce pro děti 6.9. na hřišti
- Svoz nebezpečného odpadu bude 24.9. 17:20-17:35
- Vyhlášení Vesnice roku na V1 + fotografie z udělení bílé stuhy
- Diplom bílé stuhy udělený naší obci + šek v hodnotě 100 000 Kč! :-)
- Ukončení období nebezpečí vzniku požárů
- Prosba o šetření pitnou vodou
- Zvýšené nebezpečí vzniku požárů
- Veřejná vyhláška, zákaz užívání povrchových vod
- Kotlíková dotace pro domácnosti
- Pozvánka na nohejbalový turnaj 15.8.2015
- Tisková zpráva FÚ o zrušení pokladen

Červenec
- Omezení ve spotřebě pitné vody pominulo od 8.7.2015
- VAK nás prosí o šetření vodou, omezení zalévání a napouštění bazénů až do odvolání
- V rámci standardů Ekoly rozdává Mgr. Lenka Částková známky na svoz odpadů, vylepte
je na víko
popelnice
- Rybářské závody v Zářecké Lhotě se konají 11.7.2015

Červen
-

Pozvánka do Oucmanic na Cyrilometodějský den řemesel 5.7.2015
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- Turnaj v malé kopané 27.6.2015
- Na základě usnesení zastupitelstva jsme se účastnili dražby akcií Vaku. Vítěz nabídl vyšší
cenu, než byl náš limit.
- Po těžkém boji na Sanitárním dnu ve Slatině ve slunečních tropech se náš tým umístil na
krásném 7 místě.

Děkujeme Kristýně Süsserové, Ondrovi a Michalovi Kaplanovým, Petrovi Vyhnálkovi a Pepovi
Brožkovi.

-

Informace o ceně vody

Květen
- Trosečníci získali ocenění v soutěži Vesnice roku píše dnes Orlický deník&nbsp;
- Bílá stuha za činnost mládeže v soutěži Vesnice roku 2015 je naše!!!
- Přijeďte podpořit naše družstvo na Sanitární den Mikroregionu do Slatiny 6.6. od 13:00
- Orlický deník o soutěží Vesnice roku v Zářecké Lhotě
- Schůzka s širokou veřejností a ředitelem společností VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. Ing.
Vaňousem

se bude konat u nás na OU 22.5. v 18:00 hod.

(Téma: nákup akcií Vaku, vodovod a kanalizace v obci Zářecká Lhota)
- Veliké díky všem kdo jste pomohli s přípravou soutěže Vesnice roku . Jaké si to uděláme,
takové to máme :-)
- Návštěva hodnotící komise v soutěži Vesnice roku bude 13.5. 16:00-18:00 hod.
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Duben
- P ozvánka na Vraclav na přednášku o vesmíru
- Aktualizována vývěska, pozvánka na zastupitestvo + vyhláška Finančního úřadu
- Nahlášení pálení pomocí webu Hasičského záchranného sboru
- 10. ročník MTB CROSS okruhy Choceňsko - Zářecko Lhotské, 23.5. 2015
- Podpořte Oblastní charitu účastí na koncertě skupiny Traband v Lanškrouně 21.6.2015
v&nbsp;17 hod.
- Ministerstvo dopravy - registrace vozidla
- Ministerstvo dopravy - odhlášení/přihlášení osobního vozidla
- Pozvánka na pálení čarodějnic
- Prosíme o účast na jarní brigádě 18.4., bioodpad, nedělní klid
- Výkup byli n
- Jarní slevy uhlí
- 6.4.2015 Máme nové stránky :-)

5/5

