Lhotecko – horácký
zpravodaj

vydává Obecní úřad Lhotka u Litultovic

1/2019

Vážení občané,
chtěli bychom Vám úvodem popřát do roku 2019 pevné zdraví, štěstí, hodně radosti
a spokojenosti, rodinnou i osobní pohodu.

Dostáváte do ruky první číslo zpravodaje ve volebním období 2018 – 2022.
Nejedná se o žádnou novinku. Obdobné periodikum jako „občasník“ párkrát vyšlo už ve volebním
období 1990 - 1994, podstatně větší počet čísel vyšel pak v období 2010 - 2014 z iniciativy
Evy Maislové.
Záměr vydávání periodika v novém volebním období byl ve volebním programu kandidátky č. 3.
Jeví se jako rozumný, proto jsme se rozhodli jej realizovat a vydávání zpravodaje obnovit.
Zpravodaj bude vydáván čtvrtletně s uzávěrkou k 15. dni předcházejícího měsíce před vydáním.
Občas mohou vyjít i mimořádná čísla, bude–li pro jejich vydání důvod.
V tomto prvním čísle Vám přinášíme harmonogram akcí kulturního výboru a sborů dobrovolných
hasičů pro kalendářní rok 2019. Sestavili jsme jej a zveřejňujeme s předstihem proto, aby si
každý, kdo má o akci zájem, mohl upravit svůj rodinný program.
Nebráníme se případným návrhům na doplnění zařazených akcí o něco nového (pište, volejte,
vymýšlejte). Vaše návrhy rádi uvítáme a popř. zrealizujeme.
Závěrem nabízíme všem, kteří chtějí na katastru obce a pro její občany pořádat kulturní,
sportovní či společenské akce, zveřejnění termínů, případně i stručné charakteristiky takovýchto
akcí, v kterémkoli z následujících čísel.

za OÚ Jan Houdek, starosta

za KuV OÚ Jiří Opatřil, předseda

Kalendářní přehled kulturních akcí
18. 1. 2019, 19:30 hod.

Hasičský ples – SDH Lhotka u Litultovic

leden/únor 2019

Sáňkování na čemkoliv na Kyselce

16. 2. 2019, 19:30 hod.

Maškarní hasičský bál – SDH Životské Hory

23. 2. 2019, 14:30 hod.

Dětský maškarní karneval

22. 3. 2019, 18:00 hod.

Noc s Andersenem (akce pro děti v obecní knihovně s nočním spaním)

18. 4. 2019, 18:00 hod.

Zelený čtvrtek v garážích

21. 4. 2019, 10:00 hod.

Velikonoční pochod

květen 2019

Den matek

květen 2019

Soutěž lhoteckých a horáckých hasičů o pohár starosty

8. 6. 2019, 15:00 hod.

Den dětí, smažení vajec

červen, červenec, srpen

Letní kino

5. 7. – 7. 7. 2019

Sraz Lhot a Lehot – Lhota pod Horami

srpen 2019

Benátská noc u garáží

23. 8. – 24. 8. 2019

Rozloučení s prázdninami se stanováním

20. 10. 2019, 14:00 hod.

Drakiáda

listopad 2019

Bowling

1. 12. 2019, 14:30 hod.

Zahájení adventu s rozsvěcením vánočního stromu
a vánoční tvořivá dílna nejen pro děti

7. 12. 2019, 17:00 hod.

Mikuláš a probouzení čertů u garáží

28. 12. 2019, 19:00 hod.

Vánoční překvapení

(datum oznámeno 10 dní před konáním v závislosti na sněhových podmínkách)

O případné změně termínů plánovaných akcí budete předem informováni.

Pozvánky

Společenská kronika
Leden:
Klossová Anna
Čermínová Marie

18. 1. 2019
26. 1. 2019

Únor:
Haninčáková Marie 18. 2. 2019

75 let
70 let

65 let

Milé jubilantky,
přejeme Vám k narozeninám mnoho zdraví, štěstí,
rodinnou pohodu a veselou mysl.

Statistika obyvatel v roce 2018
Kategorie

Počet

Dospělí

169

Dospělí – muži

87

Dospělí – ženy

82

Děti do 18 let

32

Celkem obyvatel

201

Průměrný věk obyvatel

39,7 let

Nejstarší občan

Věra Müllerová

Nejmladší občan

Štěpán Kinšt

Obecní úřad informuje
Kontakty OÚ Lhotka u Litultovic:
Telefon: 721 815 898
Email: lhotkaulitultovic@mujbox.cz
ID datové schránky: vybb23u
Úřední hodiny
Po ----Út 9:00 - 12:00
St ----Čt 16:00 - 20:00
(každý čtvrtek od 18:00 do 19:30 starosta, místostarosta)
(každý sudý čtvrtek všichni členové zastupitelstva obce)

Pá ----Starosta: Jan Houdek
Místostarosta, předseda kulturního výboru: Jiří Opatřil
Předseda finančního výboru: Miloš Hanák
Předseda kontrolního výboru: Marek Maisel
Předseda přestupkové komise: Bc. Lenka Benková
Členka zastupitelstva obce: Eva Maislová
Člen zastupitelstva obce: Miroslav Laš
Člen zastupitelstva obce: Josef Mazur
Sekretariát: Helena Lhotská
Pozvánka:
Starosta obce zve všechny občany na zasedání Zastupitelstva obce
Lhotka u Litultovic, které se bude konat 21. 3. 2019 v 19:00 hodin
v Kulturním domě ve Lhotce u Litultovic.
Program jednání bude uveden na pozvánce a zveřejněn obvyklým
způsobem ve vývěskách obce.
Poplatek za psa:
Poplatky za psy uhraďte do konce března 2019.

Služby občanům
Odvoz odpadu:
LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

2. 1. 2019

12. 2. 2019

12. 3. 2019

15. 1. 2019

26. 2. 2019

26. 3. 2019

29. 1. 2019

Ordinační hodiny praktických lékařů:
MUDr. Jiří Šváb, zdravotní středisko Litultovice
telefon: 553 668 222
Po

10:00 – 16:00

Út

8:00 – 10:00

St

8:00 – 13:00 (11:30 – 13:00 objednávky)

Čt

13:00 – 18:00 (15:00 – 18:00 objednávky)

Pá

8:00 – 11:00

MUDr. Eva Brožová, zdravotní středisko Litultovice
telefon: 553 668 380
Po

12:00 – 14:00

Út

12:00 – 14:00

St

8:30 – 10:30

Čt

ordinace Melč

Pá

8:00 – 10:00

Ze života obce
Turnaj v bowlingu:
Turnaj se konal 16. 11. 2018 v Raketě v Opavě. Bylo veselo. Lhotka obsadila
všechny dráhy. Dvouhodinové zápolení s chvilkami radosti i vzteku přineslo
velkou radost naší absolutní vítězce Ivě Štrbíkové.
Pánové, trénujte!!! Žena vám to nandala.

Mikuláš, rozsvěcení vánočního stromu:
Jaké je to, když chodí Mikuláš s čerty?
Nás se neptejte! Ptejte se dětí!
Mikuláši, Mikuláši,
kdo to tady děti straší?
Kdo to řinčí řetězem......

V době adventu proběhla ve Lhotce
vánoční tvořivá dílna pro děti. V ní zdobily
perníčky a vyráběly vánoční ozdoby.
Odpoledne bylo završeno rozsvěcením
vánočního stromu před kulturním domem.
I na Horách se rozsvěcení stromu vydařilo
a všichni společně mohli „nasávat“ tu
správnou vánoční atmosféru.

