Co bylo v I. čtvrtletí
OBEC PODHRADNÍ LHOTA

Od 1. ledna je v pondělí změna
úředních hodin starosty: od 13:00
do 15:00 hod.
V lednu do jídelny nastoupila
nová kuchařka (Jana Fialová).
Byl zpracován návrh zadání
nového územního plánu obce.
Byly vydány 3 obecně závazné
vyhlášky
obce
o místních
poplatcích za odpad, ze psů,
za užívání veřejného prostranství.

Lhotský
čtvrtletník
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Knihovna a zasedací místnost na
obecním úřadě byly upraveny
k využití pro dětskou poradnu (1.
úterý v měsíci), ke konání mší
(každá středa).
Výročí
Leden:
89 let – Rudolf Tomčák
80 let – Eliška Valová
60 let – Marie Chvatíková (č. p.
183)
Únor:
80 let – Marie Dubjáková (č. p.
12)
70 let – Josef Haluza
60 let – Jaroslav Novosad
Březen:
70 let – Josef Holub
70 let – Miroslav Gajdušek
Narození
Leden: Tereza Pazderová

Co je – co trvá

Příští čtvrtletí

(k datu vydání)

Co bude

Jednání
o
provozování
vodovodního řádu v části obce
Niva.
Jednání
o
změně
provádějící svoz odpadů.

firmy,

Pokračují práce na vytvoření
nového územního plánu obce.
V části obce Niva je volný jeden
stavební pozemek (zájemci se
mohou hlásit na obecním úřadě).
Je podána žádost o dotaci na
rekonstrukci dětského hřiště u
mateřské
školy
a
úpravu
fotbalového hřiště.
Od 1. března je u obce zaměstnán
jeden pracovník na dobu určitou,
od 1. dubna další pracovník.

Kontakty na obecní úřad
Tel.: 573 391 273
E-mail: podlhota@knet.cz

Od 1. května knihovna otevřena
vždy ve středu od 15 do 17 hod.
V týdnu od 2. 5 do 6. 5. bude na
železniční trati výluka v úseku
Bystřice p./H. – Loučka. Ve
stejném
týdnu
proběhne
humanitární sbírka Diakonie
Broumov ve spolupráci s obecním
úřadem.
11. května odpoledne nebude
MUDr. Hradilová
ordinovat
v Rajnochovicích.
21. 5. v 8:25 - 8:55 bude v obci
sběr nebezpečného odpadu.
Další práce na vytvoření nového
územního plánu obce.
Výročí
Duben:
70 let – Růžena Žídková
50 let – Jana Gomolová
Květen:
80 let – Jaroslava Rajnochová
Co se plánuje
Dokončení rekonstrukce dětského
hřiště u mateřské školy a úpravy
fotbalového hřiště.
„Inzerát“
Obecní úřad hledá do budoucna
kronikáře obce.

