OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
CHARITA HRANICE
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE LHOTĚ
Již po šestnácté od 1. do 14. ledna můžete v našich městech a vsích potkat na
čtyřicet tisíc charitních koledníků v kostýmech Tří králů. V návaznosti na starou lidovou
tradici chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky poté Charita
Česká republika celoročně pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží.
Charita Hranice je pověřena Charitou ČR realizací celorepublikové Tříkrálové
sbírky ve městě Lipník nad Bečvou a jeho okolí.
V obci Lhota budou v rámci Tříkrálové sbírky chodit koledníci v sobotu 9.
ledna 2016 od 13,30 hod.
Děkujeme za Vaši přízeň

ROZVOZ UŽITKOVÉ VODY
Vážení občané,
rozvoz užitkové vody do domácností bude zajišťován členy SDH Lhota pravidelně dle
dohodnutého rozvrhu a to 1x týdně vždy v úterý od 16 hod. Návozy je nutno
dohodnout u strojníka Martina Jemelky, tel.č. 736131156.

PEDIKÉRKA V OBCI
V pondělí 25. ledna 2016 od 9,00 hod bude v naší obci na sále obecního úřadu
přítomna pedikérka. V případě zájmu o její služby je nutno se objednat u paní Jany
Kolodinové na tel.čísle 731591263. Zároveň je možné u paní Jany Kolodinové projevit
zájem o masérské služby. Pokud bude více zájemců, bude dohodnut taktéž termín pro
maséra, který přijede do naší obce. Masér své služby poskytuje u zákazníka doma.

OZNÁMENÍ
Firma KRMIVA Přerov s.r.o. oznamuje občanům, že v úterý 19.ledna 2016 v
době od 10:05-10:15 hod se do obce dostaví pojízdná prodejna prodávající kvalitní
krmiva pro psy, kočky, a hospodářská zvířata od české firmy BOCUS a vykupující králičí
kůže za průměrnou cenu 100-120kč/kg. Přijďte se prosím přesvědčit o našich
bezkonkurenčních cenách. Prodej ve Vaší obci se bude uskutečňovat pravidelně jednou
za měsíc ve stejný den a čas na stanovišti na návsi. Nabídka našeho sortimentu je
vylepena na místní zastávce BUS.
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