Co bylo ve IV. čtvrtletí
OBEC PODHRADNÍ LHOTA

Prováděla se údržba kolem cest,
v obecním lese se provedly
pěstební práce a nátěr stromků
proti okusu zvěří.
Uskutečnil se sběr nebezpečného
odpadu.
Podaly se výpovědi nájmů
obecních zemědělských pozemků
z důvodu nových smluvních
podmínek.
Probíhalo
také
vyměřování,
přeměřování
a
rozdělování
několika vybraných obecních
pozemků za účelem jejich prodeje
nebo jejich částí.

Lhotský
čtvrtletník

IV/2013

Skončily
pracovní
smlouvy
dělníkům, pracujícím na obecním
úřadě prostřednictvím úřadu
práce.

Narodili se:
Hošák Karel, Sobek
Pešoutová Nikol.

Pavel,

Co je – co probíhá
(k datu vydání)

Projednávají se další nájmy
obecních pozemků, případně
prodeje, které užívají jiné osoby.
Řeší se prodej obecních pozemků
v chatové oblasti na Baště.

Z přidělené dotace se nakoupilo
další vybavení pro jednotku
hasičů JPO III.

Do pracovního poměru byl
k obecnímu úřadu přijat nový
pracovník.

Obec Podhradní Lhota se zařadila
do územní působnosti MAS
(Místní
akční
skupiny)
Podhostýnska
(mimo
jiné
možnost jednoduššího čerpání
finančních dotací).

Od 1. 1. 2014 je nový nájemce
prostor v požárním domě.

Dne 1. prosince vpodvečer
proběhlo na návsi rozsvícení
vánočního stromu.
Vydal: Obecní úřad Podhradní Lhota
Dne 28. 1. 2014

Zemřeli:
Měsíc Václav – 14. 10. 2013
Ing. Kundrát Rudolf – 28. 10.
2013
Smékalová Eliška – 16. 11. 2013
Hasal Václav – 28. 11. 2013

14. prosince se konal v kulturním
domě turnaj ve florbalu, 21.
prosince turnaj v nohejbalu.

Probíhá tvorba povodňových
digitálních map a povodňového
plánu obce.
V lednu 2014 obecní úřad vyplatil
dotaci ve výši 20.000 Kč Farnímu
úřadu Rajnochovice na renovaci
sochy.
Taktéž v lednu 2014 obecní úřad
schválil a poskytl dotaci 2.000 Kč
na výstavbu baby boxu ve
Valašském Meziříčí.

Příští čtvrtletí
Bude dokončena rekonstrukce
podlahy v kulturním domě.
1. února se uskuteční tradiční
dětský karneval.
15. února se uskuteční rovněž
tradiční myslivecký ples.
1. března
medvěda.

proběhne

vodění

11.
března
obecní
úřad
spolupořádá zájezd do divadla
v Brně.
Plánuje se již jarní úklid (podle
počasí) a likvidace starého
obecního rozhlasu.

