OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
PLES MIKROREGIONU ZÁHOŘÍ HELŠTÝN
Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Záhoří Helštýn Vás srdečně zve v sobotu 11. března
2017 od 20 hod na XII. reprezentační ples, který se koná v kulturním domě v Pavlovicích
u Přerova. K tanci i poslechu hraje skupina „Big Mžik“. Cena vstupenky činí 100,-Kč.
Předprodej vstupenek je na obecním úřadě Pavlovice u Přerova, případně telefonicky na
čísle 581 791 016.
Svoz autobusem – Soběchleby-19,23, Lhota-19,30, Týn nad Bečvou-19,35, Kladníky-19,45,
Hlinsko-19,50, Pavlovice u Přerova - 20,00

NÁLEZ KLÍČE
V ulici k Lipkám byl nalezen malý klíč s černou plastovou hlavičkou. Majitel si jej může
vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Dne 4.března 2017 se konal na kulturním domě ve Lhotě dětský karneval na téma „Ledové
království“ Všech 32 masek v doprovodu rodičů vítala při příchodu princezna Anna. Pro děti
byl připraven bohatý program plný tance, písniček,her a soutěží. O to, aby vše proběhlo jak
má, se postarali tři kamarádi Trolové. Z podia na všechno celé odpoledne dohlížel Olaf,
jenž měl za úkol také ohlídat celou malou i velkou tombolu. Program byl vyčerpán, lístky do
tomboly do posledního prodány, ceny rozdány a Velká tombola se tahala ze slosovatelných
vstupenek. Na děti čekaly ceny jako koloběžka, dort, plyšový hafan, skateboard, skákací
míč, koberec Mimoni, sedací pytel a další. Akce byla ukončena balónkovou diskotékou.
Pro všechny bylo přichystáno bohaté občerstvení.
Za pořadatele akce touto cestou ještě jednou děkuji všem dospělákům, kteří poskytli
věcný či finanční dar do malé i velké tomboly a udělali tak nemalou radost našim
dětem.
Na všechny naše příznivce se těšíme zase příští rok………..
Jana Skopalová

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA
Zveme Vás na zdravotní přednášku o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti
pohybového aparátu člověka, která se bude konat v pondělí 13.března 2017 od 17 hod
v sále obecního úřadu. Přednáší lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaurspolupracovník farmacie BIOMEDIKA Praha.
Tužky, papír na poznámky a dobrou náladu sebou.
PŘEDNÁŠKA JE ZDARMA.

NABÍDKA NOVÉ SLUŽBY PRO OBČANY

