OBEC PODHRADNÍ LHOTA

Co bylo v II. čtvrtletí

Co je – co trvá

Podepsána
smlouva
o
provozování vodovodního řádu
v části obce Niva se společností
VAK Kroměříţ.

(k datu vydání)

Jednotka SDH dostala pamětní
medaili od hejtmana Zlínského
kraje
a
poděkování
HZS
Zlínského kraje za mimořádné
úsilí a obětavost při likvidaci
poţáru
ve
firmě
Remiva
v Chropyni (účastníci: M. Rýc, J.
Šindelek ml., J. Švejda, V. Ţídek,
Z. Ţejdlík ml.)

Lhotský
čtvrtletník

II/2011

Vydal: Obecní úřad Podhradní Lhota
Dne 18. 7. 2011

Schváleno zadání územního plánu
obce a schválena smlouva o
svozu odpadů se společností
.A.S.A skládka B. p. H.
Schválen závěrečný účet obce za
rok 2010, závěrečný účet
Podhostýnského mikroregionu za
rok 2010 a závěrečný účet Svazku
obcí pro hospodaření s odpady za
rok 2010.

V části obce Niva je stále volný
jeden stavební pozemek (zájemci
se mohou hlásit na obecním
úřadě).
Probíhá úklid obce - sečení trávy,
úklid chodníků a místních
komunikací.
Občané Podhradní Lhoty mohou
ukládat bioodpad (trávu, listí,
plevel, větve) na skládku u
kovárny.
Jsou zřízeny webové stránky
obecní
knihovny:
www.podhradnilhota.webk.cz
Hledá se
domu.

správce

kulturního

Stále se hledá kronikář obce.

Příští čtvrtletí
Co bude
31. 7. 2010 bude ve farnosti
Rajnochovice a Podhradní Lhota
tradiční pouť na oslavu zasvěcení
barokního chrámu svaté Anně.
Provede se výměna odpadkových
košů na obci.
Významné narozeniny
Červenec:
88 - Ţejdlíková Marie
60 - Adamová Aneţka
50 - Hlobilová Ivanka, Hasal
Miroslav
Srpen:
84 - Kappl Václav
83 - Preislerová Aneţka
82 - Vičan Karel
60 – Strnadel Zdeněk
50 - Mohylová Elena, Tomášek
Petr

Provedena nahodilá těţba v
obecním lese, přiblíţení a prodej,
koncem června byla vymalovaná
část
kulturního
domu
po
vyplavení vodou.

Září:
82 - Měsíc Václav
70 - Novosadová Marie

Nebyla schválena dotace na
rekonstrukci dětského hřiště
u mateřské školy a úpravu
fotbalového
hřiště
(budou
posuzovány moţnosti z vlastních
finančních zdrojů).

Doplnění dopravního značení na
místních komunikacích.

Co se plánuje

Modernizace webových stránek
obce.

