OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
PRODEJ ZELENINY
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude v pondělí 29.6.2015 od 13:20 do 13:40
hod prodávat nové brambory ze Znojma, novou cibuli, nový česnek, jablka, meruňky
z Jižní Moravy, čerstvou hlívu ústřičnou a žampiony, domácí slovenské rajčata,
papriky a okurky, další ovoce a zeleninu.
Dále nabízí český med a olejové svíčky za 10 Kč/ks.

VÝSTAVA O OBCI
Zveme všechny občany do prostor obecního úřadu, kde bude ve dnech
29.6.2015- 10.7.2015 pro veřejnost přístupná výstava
o obci, která byla
prezentována v rámci oslav 120 let založení SDH Lhota a 740 let založení obce.
Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kroniky obce, seznámit se s historií i
současností obce, prohlédnout si různou fotodokumentaci a odnést si propagační
předměty – brožury: Obec Lhota-proměny v čase a 120 let Sboru dobrovolných
hasičů Lhota. Taktéž nabízíme v prodeji stolní kalendář na rok 2016 věnovaný obci a
hasičům v ceně 100,-Kč za kus.
Srdečně zve Obecní úřad Lhota

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KE TVORBĚ
STRATEGIE
Obecní úřad Lhota ve spolupráci s ing. Janou Vrublovou zve občany obce na
veřejné projednání ke tvorbě strategie, které se bude konat ve čtvrtek 2.7.2015 v
18.00 hod v sále obecního úřadu? Výsledky veřejného projednání budou
zapracovány do strategického dokumentu Program rozvoje venkova. Jedním
z podkladů pro zpracování této strategie bylo i dotazníkové šetření, které proběhlo
v květnu.

XXXV. STRETNUTIE LHOT A LEHOT
XXXV. setkání Lhot a Lehot se letos koná v Lehotě u Nitry (SK) a to
v termínu od pátku 3.7.2015 do neděle 5.7.2015. Bližší informace na
http://www.lehota.sk/.

HOSTINEC LHOTA
Hostinec Lhota zve občany v sobotu 4.7.2015 od 18,00-21,00 hod
na grilované makrely a steaky a v neděli od 16,00 do 21,00 hod na
grilované makrely.
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