OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
HOSTINEC LHOTA
Hostinec Lhota Vás srdečně zve v pátek
1.června 2018
od 19,00 hod na
laserovou střelnici. Nejlepší střelci získávají
originální ceny.
Zároveň Vás chceme pozvat následující
pátek 8.června 2018 cca od 19,00 hod
na grilované makrely. Samozřejmostí je i
dobré pivečko a nealko nápoje pro děti 
Těší se na Vás Lukáš

DĚTSKÝ DEN VE LHOTĚ
Obec Lhota ve spolupráci
s agenturou TOMINO pořádají v sobotu 2.6.2018
od 14,30 hod na dětském hřišti za kulturním domem Dětský den.
Akce bude spojena s vyhlášením soutěže ve sběru papíru. Těšíme se na
všechny malé i velké příznivce. Čeká Vás bohatý program a hodnotné ceny za
sběr papíru. V případě nepříznivého počasí se akce koná na sále KD.

.

VÝZVA OBČANŮM
Obec Lhota, která provozuje obecní kanalizaci a čistírnu odpadních vod
žádá své občany, aby nevhazovali do WC a následně do kanalizace žádné cizí
předměty. Jedná se především o různé igelitové obaly, drátěnky, hadry,
žíňky a především vlhčené hygienické ubrousky. To vše patří do
komunálního odpadu. Tyto věci jsou schopné projít česly a způsobit výpadek
kalových čerpadel. Každý takový výpadek má vliv na správnou funkci ČOV a
kvalitu vypouštěné vody do vodoteče Šišemka.
Děkujeme.

SPOLEČNÉ HRANÍ DĚTÍ
KAŽDÝ PÁTEK OD 16 HOD
V MĚSÍCI ČERVNU
1.6. 2018 – PROCHÁZKA K LESU
Pokud nám to tentokráte počasí dovolí, tak
se projdeme k lesu, kde se blíže dozvíme
něco o Záhoří s vypravěčem panem Honem.
Čekají nás hádanky, odměny i malé
překvapení.

8.6. 2018 FOTBAL,
HÁZENÁ,BASKETBALL??
Tak
si
to
vyzkoušíme
na
Multifunkčním hřišti. Uvidíme, zda se nám
podaří dát nějaký ten koš či branku?!

15.6.2018 PŘEKVAPENÍ
Překvapení bude připraveno pro táty, které
sebou děti přivedou na hřiště. Oslavíme
s nimi jejich svátek a zahrajeme si s nimi
naše oblíbené hry.

22.6.2018 VELKÁ VODNÍ BITVA
Vezmi si sebou kyblík, vodní pistoli,
náhradní oblečení a hra Fer Play může začít.

29.6.2018 HURÁ NA PRÁZDNINY
Rozlučkové hraní před velkými
prázdninami, tak se domů spěchat
nebude!! Celé odpoledne plné zábavy a her.
Večer si uděláme táborák a odvážní si
vezmou na cestu domů i baterku.
V případě nepříznivého počasí budeme na sále OÚ nebo na sále KD.
Společné hraní o prázdninách nebude, začínáme opět 7. září 2018

