OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
ZÁVODY V POŽÁRNÍM SPORTU
SDH Lhota srdečně zve všechny příznivce požárního sportu na základní okrskové kolo
této soutěže. Akce se koná v neděli 15.5.2016 od 13,00 hod ve sportovním areálu Lhota.

SILNIČNÍ CYKLOMARATON
„MAMUT - TOUR 2016“
Cyklistický oddíl Miko Cycles pořádá
dne 14. května 2016 silniční cyklomaraton
s názvem „MAMUT - TOUR 2016“, jehož trasa vede obcí Lhota po komunikaci II. tř. 437 . Orientační
časy průjezdu prvního závodníka jsou 10:11, 11:38 a 13:56 hod. Další závodníci budou průběžně
projíždět.
Závod je zařazen do silničního 53x11 Marathon Cupu 2016 a patří mezi 5 největších silničních
maratónů v republice. Součástí závodu je i nadační jízda Nadace Mamut. Závod se jede pod záštitou
primátora města Přerova a Olomouckého kraje. Před cyklistickým pelotonem pojede z důvodu zajištění
bezpečnosti cyklistů motorka a vozidlo vodiče. Závod se jede za plného silničního provozu, ale
snažíme se pro bezpečnost udělat maximum.
Za cyklistický oddíl Miko Cycles Ing. Petr Růžička

SPORTOVNÍ HRY MIKROREGIONU
LIPENSKO
Dobrovolný spolek obcí mikroregionu Lipensko pořádá dne 21.května 2016 12. ročník
Sportovních her Mikroregionu Lipensko. Akce se koná v Oseku nad Bečvou od 8 hod.
Propozice:
Malá kopaná
5+1 hráčů
Nohejbal
3 hráči
Volejbal
6 hráčů, z toho nejméně 2 ženy
Stolní tenis
max. dvě dvoučlenná družstva
Podrobnosti jsou uvedeny na www.lhotaulipnika.cz
Pokud budete mít zájem přihlásit sportovní družstvo, můžete tak učinit do 17.5.2016 na
obecním úřadě Lhota, tel 734764716 (p. Skopalová).

DĚTSKÝ DEN VE LHOTĚ
Obec Lhota ve spolupráci s agenturou Chabi bude v neděli 22.5.2016 od 14 hod na
dětském hřišti za kulturním domem pořádat Májové skotačení s hosty z pohádek. Akce
bude spojena s vyhlášením soutěže ve sběru papíru. Těšíme se na všechny malé i velké
příznivce. Bohatý program je nachystán. V případě nepříznivého počasí se akce koná na sále
KD.
Papír do sběru je možný odevzdat nejpozději do čtvrtku 19.5.2016.
 OTOČ NA DRUHOU STRANU 

