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Milý jubilante,
přejeme Vám k narozeninám mnoho zdraví, štěstí,
rodinnou pohodu a veselou mysl.
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Pozvánka:
Starosta obce zve všechny občany na zasedání zastupitelstva obce
Lhotka u Litultovic, které se bude konat 19. 9. 2019. Čas, místo a program
jednání bude uveden na pozvánce a zveřejněn obvyklým způsobem
ve vývěskách obce.
Rodinné pasy:
Projekt je založen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do
věku 18 let. Účast v projektu a využívání slev je pro rodiny díky podpoře ze strany
Moravskoslezského kraje bezplatná. Držitelům karty vzniká u vybraných poskytovatelů
nárok na slevu ve výši 5–50 %. Projekt využívá nejen slev na volnočasové aktivity, ale i široké
spektrum oborů a služeb. Registrovat se je možné on-line na webových stránkách
www.rodinnepasy.cz, e-mailem msk@rodinnepasy.cz či zasláním formuláře na adresu
kontaktního centra.

POZVÁNKY

SDH Lhotka u Litultovic pořádá dne 17. 8. 2019 „Benátskou noc“ v 20:00 hodin
u garáží ve Lhotce u Litultovic.

SLUŽBY OBČANŮM
Odvoz odpadu:
Červenec
2. 7.
16. 7.
30. 7.

Srpen
13. 8.
27. 8.

Září
10. 9.
24. 9.

Upozornění pro občany
Prosíme občany, aby ke kontejnerům na sklo a papír neukládali tašky s rozbitým sklem
ani jinak neskladovali odpad v blízkosti kontejnerů.
Do pytlů na plast patří jen malý plastový odpad. Pytle s takovýmto odpadem uzavřete,
nenechávejte otevřené. Je zakázáno do garáže ve Lhotce u Litultovic, která je určená na
sběr plastových pytlů, skladovat ostatní velký plastový odpad nebo jiné nepotřebné věci.
Děkujeme za pochopení.

ZE ŽIVOTA OBCE
Zelený čtvrtek a velikonoční pochod
Jarní svátky Velikonoce jsme ve Lhotce zahájili na „zelený“ čtvrtek v garážích u zeleného piva.
Naše oslava svátku jara pokračovala na velikonoční neděli, kdy jsme se v hojném počtu
73 občanů setkali v garážích ve Lhotce, kde jsme společně posnídali a poté jsme se vydali na
velikonoční pochod. Cestou děti plnily úkoly. Společné posezení a výtvarné dílničky pro děti
připravil kulturní výbor ve škole na Životských Horách. Zábava se nesla do večerních hodin.

Den matek 18. 5. 2019
U příležitosti „Dne matek“ zavítal do kulturního domu
ve Lhotce u Litultovic se svým vystoupením muzikant
a vypravěč pan Kolovrat. Ve svém příběhovém pásmu
„Buď láskou a změníš svět“ vyprávěl příběh člověka
od jeho narození až po zralý věk. Vyprávění bylo
propojeno hudebními skladbami a monologem
vyprávěným nářečím. Po vystoupení byl našim maminkám
a babičkám předán starostou a místostarostou malý dárek
s kytičkou.

Den dětí a smažení vajec 8. 6. 2019
Sobotní odpoledne jsme zahájili oslavou „Dne dětí“. Sportovní
stanoviště, na nichž děti plnily úkoly, doplnily dva skákací
hrady, řetízkový kolotoč a stánek se sladkou cukrovou vatou.
Od 17 hodin se začala již tradičně smažit vajíčka. Dvakrát
smažená vaječina z 308 vajec všem chutnala. Vyhlášenou soutěž
na odhad, kolik bylo použito vajec, vyhrál pan Pavel Šusták
(Gratulujeme, dobrý odhad! ☺).

