Co bylo v I. čtvrtletí

Co je – co probíhá

Příští čtvrtletí

(k datu vydání)
OBEC PODHRADNÍ LHOTA

V I. čtvrtletí 2014 se v obci
uskutečnil:
- tříkrálový ples (11. 1.)
- dětský karneval (1. 2.)
- myslivecký ples (15. 2.)
- vodění medvěda (1. 3.)
- zájezd do divadla (11. 3.)
Dokončila
se
rekonstrukce
podlahy v kulturním domě.
Dořešila se dopravní zrcadla u
obecního úřadu.

Lhotský
čtvrtletník

I/2014

V roce 2012 obecní úřad doplácel
na likvidaci komunálního odpadu
93.000 Kč. Za rok 2013, po
navýšení poplatku a lepším jeho
třídění, obecní úřad doplácí
11. 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo
záměr a financování spoluúčasti
na nákupu zásahového vozidla
pro
hasičskou
zásahovou
jednotku z dotace Zlínského
kraje.
Zemřeli:
Oliva František - 2. 1. 2014
Narodili se:
Haluzová Nela - 21. 3. 2014
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Odstěhovali se:
Hábová Kateřina - 6. 1. 2014

Zpracovává se nahodilá těžba
v lese.
Vyměřují se části obecních
pozemků, které neoprávněně
užívají jiné osoby obce, z důvodu
jejich pronájmů, pachtů, případně
prodejů.
Provádějí se klempířské práce na
přístřešku vstupu do kulturního
domu.
Řeší se dotace na energetické
úspory budovy obecního úřadu.
Zpracovávají se možnosti dotace
na
vysazování
větrolamů, remízků a výstavbu
tůní jako krajinotvorných prvků.
Upravuje se pěší stezka z Nivy k
mostku přes Škvořatinu.
Řeší se instalace a výsadba
květinové výzdoby na veřejném
prostranství, položení věnce k
pomníku padlých vojáků.
Probíhá administrace žádosti na
dotaci na výstavbu rozhledny na
Kelčském javorníku v rámci
mikroregionu. V případě její
výstavby se obec bude na ní
finančně podílet.

Od 10. 4. budou v obci přistaveny
kontejnery na velkoobjemový
odpad.
10. května proběhne v kulturním
domě setkání zastupitelů obce
s důchodci naší obce.
Bude se řešit přístavba bočního
vchodu do kulturního domu (od
hřiště).
Bude se likvidovat starý obecní
rozhlas.
Proběhne
oprava
místních
(obecních) komunikací.

