OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
RYBÁŘSTVÍ TOVAČOV
bude v pátek 15.4.2016 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
pstruh -157,-Kč/kg
kapr výběr - 89,-Kč/kg
tolstolobik - 55,- Kč/kg

JARNÍ ZAHRADA PŘEROV
Ve dnech 15.4 -17.4.2016 se na výstavišti Přerov koná druhý ročník výstavy květin a rostlin.
Otevřeno bude pátek 10:00-17:00, sobota a neděle 9:00-17:00. Vstupné 50,-Kč, děti zdarma,
parkování v areálu 20,-Kč.
Srdečně zvou pořadatelé

AMATÉRSKÝ TURNAJ V ŠIPKÁCH
Hostinec ve Lhotě Vás srdečně zve na Amatérský turnaj v šipkách, který se bude konat
v sobotu 16.4.2016 od 14 hod. ve místním hostinci. Startovné činí 60,-Kč, ceny zajištěny.
Za příznivého počasí proběhne 1. jarní grilování makrel (od 16,00-20,00 hod).
Těší se na Vás Kristýna

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOMÁCÍ SLIVOVICI,
BÁBOVKU A CHLÉB
Hostinec ve Lhotě Vás na další prima akci, která se bude konat v sobotu 30.4.2016 od 14 hod
v místním hostinci. Bližší propozice budou uveřejněny v nejbližší době.
Všechny srdečně zve Kristýna

VODOVOD LHOTA
Vážení občané,
stavba Vodovod Lhota pokročila. V současné době je vybudován hlavní vodovodní řad po celé obci
vyjma tras od křižovatky u památníku padlým po konce dědiny směr Lipník nad Bečvou a směr
Pavlovice u Přerova. Tyto větve budou dokončeny do konce tohoto týdne tj. cca do 15.4.2016. Dále
byly osazeny hlavní uzávěry vody na trase A, tj. od KD, kolem bytovky a v uličce od č.p.57 po č.p.74.
Následovat bude osazování hlavních uzávěrů vody v místních komunikacích- ulička za obecním
úřadem a v týdnu od 25.4.2016 se začnou realizovat protlaky pod komunikacemi a osazování hlavních
uzávěrů na těchto odbočeních. Místa napojení (hlavní vod.řad-přípojky) jsou označovány na
komunikacích, chodnících atd. modrou barvou, jejich umístění vychází z projektové dokumentace pro
Vodovodní přípojky (Evidenční list přípojky byl předán vlastníku nemovitosti) nebo nahlášených změn.
Při značení se zaměstnanci VK AQUA Olomouc snaží kontaktovat majitele nemovitostí. Žádáme tímto
vlastníky nemovitostí, kteří nebudou kontaktováni a modře bude vyznačeno místo odbočení pro
jejich přípojku, aby se ujistili, že označení je správné a nahlásili případné požadované změny
v kanceláři OÚ nebo zástupci stavby. Prozatím takto byly vyznačeny odbočení přípojek v uličce od
KD, kolem bytovky po nemovitost č.p.74 a odbočení přípojek pro nemovitosti podél hlavní komunikace
od návsi po konec obce směr Soběchleby.
Pozn. Možný termín zahájení napojování přípojek na vodovodní řad bude včas a s časovou rezervou
oznámen a ke konci příštího týdne bude do obce dovezen materiál (potrubí) pro vodovodní přípojky,
který bude k dispozici občanům.

Pozn. Na internetových stránkách http://www.hzscr.cz/clanek/informace-pro-informacepro-obcany-informace-pro-obcany.aspx je možné získat kontakty na firmy, které se zabývají
otevíráním uzavřených prostor a dále na firmy specializované na likvidaci nebezpečného
hmyzu.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

