OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
HOSTINEC LHOTA
Hostinec Lhota Vás srdečně zve
v pátek 31.ČERVENCE 2020
od 19,00hod
na grilované makrely. Samozřejmostí je i dobré pivečko a
nealko nápoje pro děti.
Těší se na Vás Lukáš

PEDIKÉRKA A MASÉR V OBCI
Ve středu 5. srpna 2020 od 16,00 hod je možné objednat se na masáže poskytované
masérem Alešem Baďurou z Hranic. Masáže jsou poskytovány v prostorách obecního úřadu
(kancelář OÚ).
V pondělí 24. srpna od 9,00 hod a v úterý 25. srpna 2020 bude v naší obci na sále
obecního úřadu přítomna pedikérka Dáša .
V případě zájmu o uvedené služby je nutné se objednat u paní Jany Kolodinové na tel. čísle
731591263.

SBĚR PAPÍRU A KARTONU
V současném období je obnoven sběr kartonu. Občané mají možnost odkládat a odevzdávat
k likvidaci tuto komoditu společně s ostatním papírem. Žádáme pouze občany, aby kartony
ukládali odděleně, neboť společnost Modit Pavlovice u Přerova vykupuje karton za jinou cenu než
novinový papír a musíme jej třídit. Svozy budou probíhat stejně a to každou první středu v měsíci, tj.
následující bude ve středu 5.srpna 2020.
Od 3.srpna 2020 bude na návsi trvale přistaven malý kontejner (1100l zelený) na papír pro ty
občany, kteří nemají možnost využívat mobilních svozů 1x za měsíc.

CHATA HUBERT
Srdečně Vás zveme na mysliveckou kuchyni NA CHATĚ HUBERT. Vaříme v sobotu 22. srpna
2020 od 9,00 do 18,00 hod (do vyprodání).
Speciality: myslivecký guláš, dančí roštěná, pečený divočák, dietní letní salát
Občerstvení: točené a dobře chlazené pivo a kofola
Rádi Vás uvidíme - chata Hubert

UKONČENÍ PRÁZDNIN
Obec Lhota společně s SDH Lhota budou pořádat rozloučení s prázdninami. Akce se bude
konat v neděli 30. srpna od 14 hod ve sportovním areálu. Těšit se mohou všichni.
Pro milovníky pohádek budeme mít přichystanou pohádkovou cestu, pro sportovně založené
vodní fotbálek a pro všechny i další zábavu - trampolínu, střelecký koutek, malování na obličej,
skákací hrad a mnoho dalšího.
Samozřejmostí bude příjemné posezení a bohaté občerstvení-klobásky z udírny, makrely z grilu a
dobré chlazené pivečko. Odpolednem Vás provede DJ Milan.
Nezapomeneme ani na vyhlášení soutěže ve sběru papíru.
Pozn. Příspěvky jsou řazeny chronologicky, nikoli dle důležitosti.

