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Příspěvek starosty a místostarosty
Vážené dámy, vážení pánové,
je tady doba adventu a blíží se jedny z nejkrásnějších církevních
svátků Vánoce. Je to období, na které se všichni těšíme, především
naši nejmenší – děti. Udělejte si čas sami na sebe, na své blízké,
na své přátele i známé. Přejeme vám všem klidné prožití tohoto
celého adventního času a celé vánoční svátky prožijte v radosti a
v rodinné pohodě.
Do roku 2020 vám přejeme pevné
zdraví, štěstí, lásku, osobní a pracovní
spokojenost, toleranci a porozumění.

Jan Houdek, Jiří Opatřil

Pozvánka:
Kulturní výbor ve spolupráci s obcí Lhotka u Litultovic pořádá dne 15. 12. 2019
(třetí adventní neděle) zájezd autobusem na vánoční trhy do Olomouce.

Tříkrálová sbírka 2020:
V termínu od 1. ledna do 14. ledna bude v naší obci probíhat Tříkrálová
sbírka, pořádaná Charitou Opava.
Výnos z Tříkrálové sbírky 2020 bude určen:
 na poskytnutí služeb pro nemocné seniory a pacienty v terminálním
stádiu,
 pro zaměstnance znevýhodněné na trhu práce svým handicapem, kteří
nacházejí práci v chráněných dílnách,
 na rekonstrukci domu pro osoby s mentálním a zrakovým postižením,
jimž je Charitou poskytnuto chráněné bydlení,
 pro poskytnutí diskrétního prostoru pro lidi, nacházející se v krizové
situaci.

Oznámení občanům Lhotky u Litultovic:
Na základě informace od Severomoravských vodovodů a kanalizací
oznamujeme, že cena vody pro rok 2020 bude 47, 27 Kč / 1 m3.

Oznámení občanům Životských Hor:
Upozorňujeme občany Životských Hor, že je zakázáno odpalovat
zábavní pyrotechniku před budovou školy, autobusovou zastávkou a
v jejich blízkém okolí.

ZE ŽIVOTA OBCE
Drakiáda
V neděli 20. října 2019 odpoledne
na obloze nad polem mezi Lhotkou
a Horami se vznášeli různě velcí
a barevní draci. Svá dětská léta
si užívaly nejen děti, ale i dospěláci.
Vítr foukal a ani jeden drak nelenošil.
V letošním roce nám počasí na
drakiádu přálo.

Bowling
V pátek 15. listopadu 2019 se Lhoťáci a Horáci
utkali v bowlingovém turnaji v Raketě Opava.
Tento turnaj se stal již tradiční akcí. Svou roční
vládu předávala paní Ivana Štrbíková novému
borci
v bowlingovém
turnaji
panu
Milošovi Hanákovi. Ten se stal prvním
bowlingovým borcem z Hor.
Milošovi všichni gratulujeme.

