OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
SVOZ PAPÍRU A TETRAPAKU
Obecní úřad Lhota bude provádět ve středu 4. září 2013 v odpoledních hodinách pravidelný
svoz papíru a Tetrapaku.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve čtvrtek 5. září v 18,30 hod se bude konat v sále obecního úřadu zasedání Zastupitelstva
obce Lhota. Pozvánka s programem je uveřejněna na úřední desce a na www.lhotaulipnika.cz .

PROVOZ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
V současné době obec Lhota nastavuje systém provozu sportoviště a technicky zajišťuje uložení
sportovního náčiní tak, aby bylo přístupné všem. Než se tak stane, bude sportoviště otevřené pro
každého po celý den od 8,00-20,00 hod a půjčení sportovního náčiní (tenisová sada-sloupky, síť
případně volejbalová sada- sloupky, síť) je možné po vyzvednutí klíče od buňky u p. Skopalové
(7347674716) nebo u Martina Černého (608277754). Cca do 14 dní bude zajištěn stabilní systém i
možnost rezervace sportoviště na daný den a hodinu, o kterém Vás budeme informovat.
Pozn. Na plochu hřiště je povoleno vstupovat v jakékoliv sportovní obuvi mimo kopaček a treter.
Zároveň žádáme občany, aby využívali přístupové chodníky, před vstupem si řádně očistili obuv a na
hřišti neodhazovali odpadky a žvýkačky. Čím lépe se budeme o sportoviště starat, tím déle nám bude
sloužit.

VÝZVA ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA
Vedení ZD Záhoří se obrací na občany obce Lhota s výzvou týkající se zákazu vyvážení
zeleného a jiného odpadu na pozemky obhospodařované ZD. V rámci neuváženého ukládání tohoto
druhu odpadu dochází ke škodám na již zasetých kulturách. Děkujeme za pochopení.

DOŽÍNKY 2013 PŘEROV
Vážení přátelé, milí zemědělci, příznivci venkova, vážené dámy a pánové,
dovolujeme si vás pozvat na 1. ročník akce s názvem DOŽÍNKY 2013 PŘEROV, která se koná ve
dnech 6.září 2013 od 17,00 hod a 7.září 2013 od 10,00 hod. v areálu Výstaviště Přerov. Pro všechny
příznivce je přichystán bohatý program. 7. září 2013 tak bude mít možnost si široká veřejnost v Přerově
na Výstavišti vyslechnout největší hity skupiny CHINASKI, jako hlavního hosta prvního ročníku
Dožínkových slavností, dále pak vystoupí skupina TURBO, ARRYTHMIA, D.U.B. a spousta dalších
regionálních kapel. Program začíná již v 10:00 dopoledne s dechovou hudbou VĚROVANKA a vyvrcholí
v 18:15 předáním dožínkových věnců nejlepším zemědělcům okresu Přerov primátorem města Přerov,
1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje a mou osobou. Pro všechny návštěvníky je připravena
spousta rožněných specialit, jídla a pití.
Budete-li mít zájem o jakékoliv doplňující dotazy, zde je kontakt na hlavního organizátora:
Jaroslav Urbanec,tel.: +420774222568,e-mail: jarda.urbanec@seznam.cz
http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/na-dozinkach-v-prerove-zahraji-chinaski-verovanka-i-bumbrlici-20130815.html
http://www.prerov.eu/cs/turista/mestske-informacni-centrum-mic/predprodej-vstupenek/aktualni-predprodej-vstupenek-naakce-v-prerove-a-okoli.html

