OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
POJÍZDNÁ PRODEJNA MASA
– ŘEZNICTVÍ KUNOVSKÝ
Řeznictví Kunovský s.r.o., Bohuslávky oznamuje občanům, že pojízdná prodejna masa přijede
do obce Lhota každé úterý v 16,15 hod. Nabízí k prodeji čerstvé maso a masné výrobky: domácí
jitrnice, jelítka, ovar, klobásy, párky, tlačenka, uzené speciality, polévky a jiné.

OBLASTNÍ VÝSTAVA LETNÍHO OVOCE A
ZELENINY
ZO ČSZ Osek n.B., obec Osek n.B., ZD Podhradí Týn n.B a Osecký klub pořádají v osecké sokolovně
v neděli 25. srpna 2013 od 9.00 do 17.00 hod pod záštitou ÚS ČSZ Přerov a KÚ Olomouc OBLASTNÍ
VÝSTAVU LETNÍHO OVOCE A ZELENINY. Přebírka vzorků je v sobotu od 15.00-17.00 hod
v sokolovně. Vstupné dobrovolné.

UKONČENÍ PRÁZDNIN
Obec Lhota společně s SDH Lhota bude v sobotu 31.8.2013 od 15 hod. pořádat v rámci
ukončení prázdnin zábavné odpoledne spojené se slavnostním otevřením nového víceúčelového hřiště.
Pro děti a mládež budou připraveny mnohé atrakce- skákací hrad, malování na obličej, poníci,
trampolína a další zábava.
Dospělé zveme na fotbalový, případně volejbalový turnájek. Občerstvení po celé odpoledne
zajištěno.
Fotbalové nebo volejbalové týmy žádáme o nahlášení se na obecním úřadě do čtvrtka
29.8.2013, případně stačí SMS na tel.č.734764716 (Skopalová).
Pozvánky s podrobným programem budou doručeny do schránek, plakáty vyvěšeny. Případně
sledujte www. lhotaulipníka.cz či facebook.
Těšíme se na Vás.

OZNÁMENÍ ČEZ
Společnost ČEZ oznamuje občanům obce Lhota, že odečty elektroměrů budou provádět
pověřené osoby ČEZ v 35. týdnu, tj. od 26.8.2013-1.9.2013 a žádá o zpřístupnění elektroměrů.

3. DOŽÍNKY MAS MORAVSKÁ BRÁNA
V rámci 3. DOŽÍNEK MAS MORAVSKÁ BRÁNA, které v letošním roce probíhají v Soběchlebích, Vás
žádáme o účast v soutěži o ceny:
Soutěž o nejlepší koláč
Každý soutěžící odevzdá 25.8.2013 od 10,00 do 12,00 hodin v Pohostinství U kostela v Soběchlebích vzorek koláče, který bude možné rozdělit na 8 - 10 malých kousků (cca 3 x 3 cm - kousek).
Vzorky budou označeny pouze čísly, takže hodnocení bude zcela anonymní.
Vyhlášení soutěže bude v rámci programu Dožínek v cca 18,00 hodin.

