OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
UDÁLOSTI MINULÉHO TÝDNE
Obcí Lhota se v úterý 6.srpna 2019 v čase 16,35-17,00 prohnala bouřka se srážkovým
úhrnem 50mm, která měla za následek mohutnou erozi půdy na pozemcích osetých kukuřicí
v lokalitě za obcí směr křižovatka u Cyrila a Metoděje a od domu Patrmanových směrem k dubu.
Z těchto polí byla půda splavována do vodotoče Šišemka, jejíž koryto nestíhalo pojmout toto
množství vody a došlo k zaplavení sportovního areálu včetně multifunkčního hřiště a dětského
hřiště, centrální části návsi, ČOV a dále k zaplavení dvou RD včetně pozemků. V různých částech
obce bylo dále vyplaveno několik sklepů a garáží. Taktéž bylo poškozeno vedení kabelů CETIN
(telefon). Na odstraňování vzniklých škod se postupně pracuje.

PODĚKOVÁNÍ OBCE LHOTA
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala členům JSDH Lhota, JSDH
Pavlovice u Přerova, SDH Lhota, členům zastupitelstva a taktéž ostatním občanům
obce, kteří se dne 6. 8. 2019 podíleli na odstraňování následků bleskové povodně,
pomáhali při záchraně majetku našim spoluobčanům a zároveň byli nápomocni při
úklidu komunikací, odklízení materiálů z mostních konstrukcí a úklidu vyvrácených
stromů. Z jejich strany bylo prokázáno, že lidem nejsou lhostejné události, jež nás
postihly a že stále funguje solidarita, sousedská výpomoc a lidská pospolitost.
Ještě jednou všem veliké DĚKUJI. Jste lidé na správném místě!

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ V OBCI
Vážení uživatelé multifunkčního hřiště v obci Lhota. Bohužel jsme byli nuceni po úterní
povodni 6. 8. 2019 hřiště do odvolání uzavřít. Došlo k jeho zaplavení nejen vodou, ale především
bahnem a je nutné ho nechat vyschnout a udělat generální očistu umělého koberce a nové
zapískování. Předpokládaná doba uzavření je 4 týdny a bude dále upřesněna.
Děkuji za pochopení.

SBĚR PAPÍRU
Sběr papíru v měsíci srpnu se uskuteční ve středu dne 14. 8. 2019 v odpoledních hodinách.
Společně s papírem je možné odevzdat drobný elektroodpad. Výsledky ve sběru papíru budou
uveřejněny v týdnu od 19. 8. 2019.

HRY MIKROREGIONU
ZÁHOŘÍ-HELŠTÝN
Jak jsme Vás již informovali v sobotu 31. 8. 2019 se v naší obci uskuteční 14. ročník her
Mikroregionu Záhoří Helštýn. Tým pro dopolední soutěž ve vaření již máme zajištěn, chybí nám tým
pro odpolední soutěžení. V místním pohostinství je vyvěšena prezenční listina, na kterou se mohou
zájemci o tento druh zábavy zapsat. Družstvo musí být min. 5 členné, max. počet není limitován.
V rámci soutěží se mohou členové střídat. Těšíme se na Vás.

