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Zdarma

Vážení spoluobčané, dámy a pánové.
Dovolujeme si Vás oslovit na začátku nového funkčního období zastupitelstva obce
Lhotsko.
Nové zastupitelstvo začalo pracovat v novém sloţení. Chceme navázat na vše dobré,
co se v minulých obdobích v naší obci podařilo. Připravujeme a konkrétně provádíme
některé kroky, které by měly vést k dalšímu zkvalitnění ţivota v naší obci. O některých z nich
budete informování na stránkách Lhocánku, na www.obeclhotsko.cz a na úředních deskách.
Také jste zváni na veřejná zasedání zastupitelstva. Se svými návrhy nás můţete osobně
navštívit, nebo je zaslat e-mailem.
Chceme Vám popřát do nastávajícího svátečního času vše dobré. Doba adventu,
vánočních svátků a vstupu do nového roku je pro kaţdého z nás, naše rodiny a celou obec
příleţitostí k mnoha projevům vzájemné úcty, vděčnosti a lásky.
S přáním radostných svátků
zastupitelé obce Lhotsko
Jana Horčicová – starostka
Mgr. Petr Ţůrek, ST.D. – místostarosta
Radek Čajan – člen zastupitelstva
Ing. Jiří Friedl – člen zastupitelstva
David Singer – člen zastupitelstva
Členové finančního výboru
Ing. Dušan Ševčík
Margita Ţaludková
Členové kontrolního výboru
Hana Gerţová
Daniela Gerychová

Mikuláš na Lhotsku!
Mikulášská besídka se uskuteční uţ
v sobotu 4. prosince v 17:00 hodin
v Kulturním domě.
Zveme všechny děti, rodiče, babičky a dědečky a kaţdého, kdo se chce
spolu s ostatními podělit o radost blíţících se svátků.
Rozsvítíme spolu vánoční stromek, přivítáme Mikuláše, (uvidíme, jestli
se ukáţou čerti), zbude i na dárky.
Přijďte, jste srdečně zváni!
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Úmrtí v naší obci za rok 2010
Pan Bohumil Václavík, Lhotsko 6
Paní Marie Pekařová, Lhotsko 71
S úctou vzpomínáme
Narozených v naší obci za rok 2010
23. 07. 2010 Patrik Pšenčík, Lhotsko 47
Novému občánkovi přejeme vše dobré, hlavně zdraví.

Tříkrálová sbírka na Lhotsku, koledy a koledníci
Váţení spoluobčané,
podpořte největší dobrovolnickou aktivitu v naší zemi, kterou je tříkrálová sbírka,
tentokrát s letopočtem 2011.
Naši koledníci se zastaví u kaţdého domu v sobotu 8. 1. 2011.
Začátek podle počasí předpokládáme okolo 9 hodiny. I malý dar je kapkou
v moři velkého milosrdenství.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka – SDH Lhotsko a JDH obce Lhotsko,
Vás zve na hasičský ples, který se koná dne 12. 2. 2011 v sále Kulturního domu.

Ohlédnutí:
Pohádkový les – se uskutečnil dne 28. 8. 2010
Lampionový průvod – se uskutečnil dne 6. 11. 2010
Beseda s důchodci – Harmonika Duo Renáta a Josef Pospíšilovi - dne 9. 11. 2010
Touto cestou chceme poděkovat rodičům dětí, SDH Lhotsko a zastupitelům
obce Lhotsko za to, ţe věnovali přípravě svůj volný čas a finanční prostředky.
Věříme, ţe naše děti a seniorští občané strávili pěkné chvilky při těchto akcích.

Sepsali: Mgr. Petr Žůrek ST.D., - místostarosta obce Lhotsko, prosinec 2010.
Jana Horčicová - starostka
Uzávěrka dalšího čísla: 1. 3. 2011
Příspěvky zasílejte na adresu pzurek@seznam.cz.
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