OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
PLÁN AKCÍ
V naší obci se snažíme, aby se stále něco dělo. Nastává podzim…………. chystáme
dřevo na topení, zazimováváme truhlíky, v zahrádkách se pracuje na plné obrátky,
kontrolujeme svá obydlí, jen aby bylo vše hotové do příchodu zimy. A až toto vše budeme
mít za sebou, čekají nás jiné věci.
První vlaštovkou bylo sobotní posezení (20. 10. 2018) našich seniorů, které se celkově
vydařilo. O hudbu a pěkné písničky u harmoniky se postarali otec a syn Foltýnkovi, o
zábavu zase Babinec z Týna nad Bečvou a co se umí naučit za triky pes, nám předvedla
Kateřina s fenkou Dragoslavou. Poseděli jsme i zatancovali, zazpívali jsme si i pobesedovali
se sousedy a večer jsme se rozešli k domovům.
A co nás čeká dále??
24. -25. 11.2018
Adventní výstava
8. 12. 2018
Mikulášská besídka
31. 12. 2018
Rozloučení se starým rokem
leden (únor?) 2019
Vítání občánků
23. 2. 2019
Dětský karneval
2. 3. 2019
Vodění medvěda

UKONČENÍ SBĚRU TETRAPAKU
Společnost SUEZ v současné době nemá odběratele na Tetrapak, a proto byl svoz
této komodity v naší obci ukončen. Žádáme občany, aby s tímto odpadem nakládali jako
s tuhým komunálním odpadem.
Děkujeme za pochopení.

PEDIKÉRKA A MASÉR V OBCI
V pondělí 12. listopadu 2018 od 9,00 hod a případně (při větším zájmu) v úterý
13. listopadu 2018 bude v naší obci na sále obecního úřadu přítomna pedikérka Dáša .
V případě zájmu o její služby je nutno se objednat u paní Jany Kolodinové na tel. čísle
731591263.
V termínu úterý 20. listopadu 2018 od 16,00 hod je možné objednat se na masáže
poskytované masérem Alešem Baďurou z Rakova.
Masáže jsou poskytovány
v prostorách obecního úřadu (kancelář OÚ).

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A EEZ ODPADU
VČ. VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Na základě oznámení společnosti SUEZ (SITA) bude svoz výše uvedeného odpadu
proveden v termínu 24. – 25. listopadu 2018. Svozová firma provede nakládku odpadu na
návsi a kontejner na velkoobjemový odpad bude přistavěn na obvyklém místě.

