OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
PRODEJ ZMRZLINY
Provozovatelka hostince Lhota zahajuje od čtvrtka 30.4.2015
prodej kopečkové zmrzliny a srdečně zve
všechny malé i velké příznivce této pochoutky.

RYBÁŘSTVÍ TOVAČOV
bude ve čtvrtek 30.4.2015 prodávat na tržním místě ( tel. budka) živé ryby a to v době od
9.00 do 9.20 hodin.
Prodávat se bude:
kapr 1.tř
- 82,-Kč/kg
tolstolobik - 55.-Kč/kg
kapr výběr - 89,-Kč/kg
pstruh
-149,-Kč/kg

MÍSTNÍ KNIHOVNA LHOTA
Místní knihovna Lhota oznamuje svým čtenářům změnu výpůjční doby:
pátek 1.5.2015
OTEVŘENO od 16-17 hod
pátek 8.5.2015
ZAVŘENO

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
V PÁTEK 1.května 2015 od 11,00 do 11,45 hod bude MVDr. Arnošt Zbořil provádět
očkování psů proti vzteklině. Cena vakcinace je 110,-Kč, očkují se psi od 3 měsíců stáří.
Vezměte sebou očkovací průkaz psa a vodítko. Je možné souběžně vakcinovat psy proti
psince, inf. hepatitidě, parvoviróze a leptospiróze. Dále budou v prodeji odčervovací tablety a
prostředky proti klíšťatům a blechám. Zároveň je možné objednat si očkování králíků a prasat.

NÁLEZ ODRÁŽEDLA
Začátkem měsíce dubna zůstalo na dětském hřišti plastové odrážedlo - motorka. Je
žluto modré s červenými plasty na řidítkách. Vlastník si jej může vyzvednout na obecním
úřadě.

AUTHOR ŠELA MARATHON 2015
Jako každý rok, tak i letos se koná v Lipníku nad Bečvou AUTHOR ŠELA MARATHON,
který bude hostit v sobotu 2.4.2015 závodníky na startu z náměstí T.G.M.
AUTHOR ŠELA MARATHON nabízí mnoho kategorií, které jsou rozděleny mezi tři trasy
s rozdílným převýšením a délkou závodu. Kancelář závodu se bude opět nacházet v dvorním

traktu Městské knihovny.
Nejkratší trasa s délkou 26km a převýšením 676m je především určena kategorii starším
žákům a žačkám, kadetům a kadetkám. Střední trasa nabídne 49km dlouhou jízdu závodu s
převýšením 1299m, která bude nově věkově ohraničena spodní hranicí ročníky 1998 a starší.
Nejdelší trasa 93km s převýšením 2160m je rozdělena na náročnější jednu polovinu, která se
řadí mezi maratonské cross country, zatímco druhá polovina nabídne táhlé výjezdy z
otevřených luk u Uhřínova výhledy do Beskyd, Hostýnských vrchů a Bílých Karpat.
Parkování aut v rámci AUTHOR ŠELA MARATHONU je zajištěno na hradě Helfštýně za
40kč/auto na celý den, kdy lístek platí i v případě, že s autem odjedete a znovu budete
parkovat na hradě bez opětovného placení.
Pro občany obce Lhota neplynou z konání této akce žádné omezení na území
obce.
Více informací ohledně akce http://www.selasport.cz/
Srdečně zvou pořadatelé

PASPORT A MONITORING KANALIZACE
V OBCI LHOTA
V obci Lhota bude v týdnu od 4.5.2015 do 7.5.2015 probíhat pasportizace a monitoring
veřejné kanalizace. Tyto práce budou provádět studenti VUT FAST Brno pod vedením ing.
Petra Hluštíka a spočívají v kompletním zaměření kanalizace, kanalizačních šachet a
především v provedení kontroly technického stavu inženýrské sítě.
Žádáme občany naší obce o součinnost spočívající v umožnění vstupu na soukromý
pozemek (vyskytuje-li se zde veřejná kanalizace, případně její součást) a poskytnutí maxima
informací týkající se především napojení domovních kanalizačních přípojek, zaústění svodů
dešťové vody a funkčnosti septiků včetně jejich zaústění do kanalizace (jsou-li vlastníkům
přípojek známy). Oceníme taktéž informace o zaslepených šachtách, poklopech atd., které
historicky existovaly a nejsou nyní v terénu vidět.
V případě jakéhokoliv dotazů týkajících se výše uvedených prací se obracejte v týdnu od
4.5.-7.5.2015 na ing. Hluštíka (736 215 657) případně na kancelář obecního úřadu - ing.
Skopalová (734764716, 581797326).
Děkujeme za pochopení a
pomoc.

