OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
GRILOVÁNÍ VE LHOTĚ
Hostinec Lhota Vás srdečně zve v pátek 20. srpna 2021 od 18,00 hod na grilovaný
steak a hermelín. Samozřejmě čepujeme dobré pivečko i nealko nápoje. 
Těším se na Vás Lukáš

SBĚR PAPÍRU
Za měsíc červen a červenec bylo v rámci 11. ročníku soutěže svezeno celkem 1126
kg tohoto odpadu. Následující sběr bude proveden ve středu 1.září 2021
v odpoledních hodinách. Společně s papírem je možné odevzdat drobný elektroodpad.
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Svoboda Michal
Frydrychová Valinka a Gábinka
Šarmírová Editka a Lucie
Pírková Zuzana, Barborka a Gabriela
Gajdošík Dominik
Zela Patrik
Černý Václav,Veronika a Anička
Vlachopulos Nikos a Markos
Sehnálek Eliáš

10 Kleiblová Vanesa a Tomáš
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Kleiblová Vanesa a Tomáš
Panák Patrik a Ema
Zdráhal Jan a Tomáš
Adámkovi Katka a Vašík
Tomíček Šimon
Neubauerovi David,Lukáš a Klárka
Olenočinová Klára a Bára
Kolodin Lukáš a Jůlie
Hlaváč Matýsek a Kubík

CELKEM

57
54
40
37
25
17
15
14
8

1126

ODEČTY ELEKTOMĚRŮ
Společnost ČEZ Distribuce a.s. bude ve 35. týdnu, tj. od
30. srpna do 3. září 2021 provádět v naší obci
odečty elektroměrů.

HRY MIKROREGIONU
ZÁHOŘÍ-HELŠTÝN
Hledáme zájemce, kteří by reprezentovali naší obec v sobotu 11.9.2021 na 15.
ročníku 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. Propozice ve zkratce uvádíme zvlášť.

Mikroregion Záhoří – Helfštýn
ve spolupráci s obcemi Bezuchov, Kladníky a Šišma
Vás srdečně zve

na XV. setkání obcí Mikroregionu Záhoří – Helfštýn
v sobotu 11. 09. 2021 v areálu hřiště v obci Bezuchov
Soutěže budou rozděleny do tří kategorií:
soutěže v netradičních disciplínách

Vaření , vědomostní soutěž, sportovně - recesní

Soutěžit budou pětičlenná družstva, která lze obměňovat. Každý soutěžící člen družstva musí mít
oblečené vylosované potištěné triko.
Vaření:

„Variace na kynuté knedlíky“, každé družstvo dostane k dispozici:
- 1 kg polohrubé mouky
- 3 vejce
- 10 dkg kvasnic
- 1 l mléka
- sůl, cukr krupice
Náplň dle vlastního uvážení. Fantazii se meze nekladou. Nelze vařit na elektřině, na otevřeném
ohništi pouze pokud bude ohniště nad terénem, možnost využít plyn či propan butan.
Vědomostní soutěž:
V první části budou otázky týkající se Mikroregionu Záhoří – Helfštýn a
v druhé části budou kladeny otázky týkající se členských obcí Mikroregionu Záhoří – Helfštýn.
Odpovídat na otázky budou všichni členové družstva.
Sportovně - recesní soutěže: K těmto soutěžím je třeba hlavně sportovní obuv a oblečení, plavky a
ručník.
Můžete se těšit na originální disciplíny, které nenajdete na žádné olympiádě. Jednotlivé soutěže
budou podrobně představeny při akci.
Program
09,00
- příjezd, příprava zázemí
09,30 - 10,00- slavnostní nástup a zahájení
10,00 - 12,30 - vaření na plynu nebo propan
butanu
12,30 - 13,00- hodnocení vaření - přestávka

13,00 - 16,00- soutěže v netradičních
disciplínách
16,00 - 16,30- příprava vyhlášení výsledků
16,30 - 17,00- vyhlášení výsledků
17,00 - …….- volná zábava

Bohatý doprovodný program a občerstvení zajištěno.
Nezapomeňte vzít s sebou vlajku obce, sportovní obuv, oblečení a dobrou náladu .
Těšíme se na vás.

„Když nezkusíš, nezjistíš“

DOTACE PRO OBEC LHOTA
V letošním roce naše obec podávala 3 žádosti o dotace. Podpořena byla ve dvou
případech a to:

1.

2.

3.

V případě třetí žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj na opravu
sociálního zařízení a části střechy na objektu kulturního domu a hasičské zbrojnice nám
vyhověno nebylo. V dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačním
titulu „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ bylo podáno celkově 847 žádostí
v objemu 3,927 miliardy žádaných korun českých a z toho bylo podpořeno 251 žádostí
v objemu 1,03 miliardy poskytnutých Kč.

VZÁJEMNÁ POMOC
PATŘÍ K ŽIVOTU LIDÍ
Jsem zastáncem názoru, že o dobrých věcech se má hovořit. A proto se vracím k události,
která se stala o posledním víkendu v červnu.
Na Zlatou farmu ve Vrbátkách-Štětovicích v neděli 27.6.2021 dorazilo pojízdné kadeřnictví.
Jediné v Česku. Kdo si nechal upravit účes v originální provozovně, nejenže udělal něco pro
svůj zevnějšek, ale zároveň pomohl lidem postiženým tornádem na Hodonínsku. Veškerý
výdělek ze stříhání a barvení vlasů putoval právě tam.
........ „Když jsme se ženou viděli rozsah katastrofy na Hodonínsku, hodně nás to zasáhlo.
Cítíme s těmi lidmi a chceme jim pomoci,“ svěřil se Tomáš Zela z kadeřnického studia, které
„parkuje“ ve Lhotě u Lipníku nad Bečvou....... (úryvek z článku Olomouckého deníku)
Celý článek si můžete přečíst zde: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/kadernictvi-nakoleckach-na-farme-vydelek-posle-postizenym-tornadem20.html?fbclid=IwAR1oPehY0OIlSojWsWwqIIgJeI6Xgt40tPRzb6t1rGdVLTsQu0S146fWdDw
Toto zajisté nebyl ojedinělý případ. Znám další konkrétní občany naší obce, kteří se
osobně vydali na Jižní Moravu pomoci postiženým rodinám. A určitě bylo mnoho dalších
bezejmenných, kteří přiložili ruce k dílu, poskytli finanční pomoc nebo přispěli jinou formou
pomoci. Všem, kterým není lhostejný osud lidí ze zasažených oblastí patří mé poděkování.
Jana Skopalová-starostka

UKONČENÍ
PRÁZDNIN
Obec Lhota společně s SDH Lhota budou
pořádat v neděli 29.8.2021
od 14 hod
společné ukončení prázdnin. Akce se bude
konat ve sportovním areálu a máte se na co
těšit. O zábavu dětí se postará agentura
Tomino, vyhlásíme výsledky soutěže ve
sběru papíru a zažijeme spolu spousty
zábavy. Doprovodný program připraven.
Samozřejmostí je bohaté občerstvení. Další
informace se dozvíte z našeho plakátu, který
bude včas uveřejněn.

