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Pronájem 1 bytu v objektu Mateřské školy ve Vyšních Lhotách.
Obec Vyšní Lhoty vyhlašuje výběrové řízení na pronájem 1 obecního
bytu (2+kuchyňský kout) v objektu Mateřské školy Vyšní Lhoty č. 232, který
bude k dispozici od 1.8.2017 (případně od 1.9.2017).
Žádost o pronájem bytu musí obsahovat:
- osobní údaje žadatele (rodinné vztahy - počet členů domácnosti ap.)
- zdůvodnění podání žádosti a perspektivní řešení svého bytového problému
(uvést jakým způsobem hodlá žadatel tento problém řešit)
- požadovaná délka nájmu bytu (maximálně 3 roky).
Byt bude přednostně přidělen žadateli s trvalým pobytem v obci Vyšní Lhoty,
případně žadateli, který nemá v obci Vyšní Lhoty trvalý pobyt, ale provádí zde
výstavbu rod. domku a potřebuje přechodně řešit bytový problém.
Žádosti o pronájem obecního bytu doručte na Obecní úřad Vyšní Lhoty v
termínu nejpozději do 7.6.2017 do 12.00 hod. Na později podané žádosti
nebude brán zřetel.

Den obce Vyšní Lhoty
Při příležitosti 725 let obce Vyšní Lhoty Vás srdečně zveme dne 10.6. 2017
od 15.00 hod. do areálu Kamenité na Den obce Vyšní Lhoty.
Máme připraven bohatý kulturní program:
15.00 – 16.30 hod. Veselé odpoledne Bambuly a Lenivce
(soutěže, balónky, kouzla i skákací hrad)
16.30 – 17.30 hod. vystoupení René Souček a Marek Hlosta
18.00 – 19.00 hod. vystoupení kapely Michal Tučný Revival Band
19.30 – 20.30 hod. vystoupení kapely Elán Revival
20.50 – 21.40 hod. vystoupení kapely LUCIE revival
20.50 – 21.50 hod. YoYo band
Akce se koná za každého počasí. Vstup je samozřejmě zdarma, přijďte se
pobavit.

Letní kino Kamenité.
I v letošním roce pro vás připravujeme promítání letního kina v Kamenitém.
Promítat se bude vždy v pátek po setmění, a to v těchto termínech: 14.7.2017 a
11.8.2017. Na prvním promítání vás čeká česká komedie „Bezva ženská na
krku“, další teprve vybíráme. Sledujte plakáty a webové stránky obce.
Kulturní den Sdružení obcí povodí Morávky.
I letos pro vás SOPM připravilo Kulturní den SOPM v areálu Kamenité, a to
dne 13.8.2017 od 15.00 hod. . Program bude zveřejněn na plakátech a webu
obce. Obec nabízí svým občanům, méně zdravotně a fyzicky zdatným, dovoz i
odvoz na tuto akci. Zájem o zajištění odvozu nahlaste na obecní úřad do
9.8.2017 osobně nebo telefonicky na telefonní číslo 558 692 272.
Kontejner na biologický odpad.
Na základě požadavku občanů rozšiřujeme sběr biologického odpadu (trávy a
větví), a to o velkoobjemový kontejner, který bude umístěn a volně přístupný od
1.6.2017 v areálu družstva vedle obecního úřadu. Přesto prosíme občany, aby
trávu v co největší míře ukládali a kompostovali ve svých domácích
kompostérech. Zároveň žádáme občany, aby tento kontejner používali pouze
k ukládání uvedeného biologického odpadu.
Územní plán Vyšní Lhoty.
V nejbližších dnech bude zahájen sběr podkladů a požadavků na změnu našeho
územního plánu. Konkrétní termíny i formulář žádosti bude zveřejněn na webu
obce a v úředních dnech lze formulář vyzvednout i na obecním úřadě.
Zdravotně kondiční cvičení Kebbelts – pojďme pro sebe něco udělat 
Cvičení je určeno pro každého bez rozdílu věku, pohlaví, váhy
- je bez poskoků a nárazů
- pracujete s vlastní váhou těla
- obsahuje protažení zkrácených svalů
- posílení problematických partiií břicho, hýždě, stehna, paže
- korekce cviků po celou dobu cvičení
- relaxační a dechová cvičení pro uvolnění.
Cvičíte s lektorkou Romanou Andělovou, tel. 722 223 003, info@aqua-fitness
www.aqua-fitness.cz
Místo: sál restaurace Maryčka
Kdy: 31.5., 6.6., 14.6., 20.6., 28.6.2017. Dále po domluvě a dle zájmu účastnic.
Pravděpodobně od září do listopadu 2017. Den úterý/středa: podle časového
harmonogramu. Čas: 19.15 hod. – 20.10 hod. , cena 50 Kč/os.
S sebou: vodu, ručník, karimatku.

,

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VYŠNÍ LHOTY
Vás srdečně zve na:

Kácení Máje
které proběhne 27.5.2017 od 15:00 v naší hasičárně.
Zajištěno bohaté občerstvení včetně čepovaného piva. Pro děti i rodiče jsou
přichystány různé soutěže jako střelba ze vzduchovky, zabíjení hřebíků, tombola
a další. Přijďte se k nám pobavit s celou rodinou. Na vaši návštěvu se těší hasiči
z Vyšních Lhot.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VYŠNÍ LHOTY
Vás srdečně zve na 4. ročník noční soutěže:

„Pohár FireTV a Pohár hory Prašivé“
v požárním útoku mladých hasičů
Soutěž se uskuteční 23. června 2017 v kulturním areálu
Kamenité ve Vyšních Lhotách
Kategorie: mladší žáci, starší žáci
Začátek: 19.30 hod

Přijďte podpořit naše týmy v konkurenci nejlepších týmů našeho
kraje!
Více na www.sdhvysnilhoty.cz
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INZERCE:

Právní záležitosti pro občany a podnikatele:
poradenství, sepisování listin, žaloby, smlouvy kupní,
darovací, převody nemovitostí, věcná břemena - výminky,
rodinné právo

Každou středu 15 – 16.30 hod.
v zasedací místnosti v přízemí Obecního úřadu
v Raškovicích.
Během týdne můžete kdykoliv telefonovat na číslo
603 447 219

Advokátní kancelář JUDr. Marcela Žoričová
Na Fojtství 8, 736 01 Havířov

Chcete zdarma kotel ?
Využijte právě probíhající Kotlíkovou dotaci,
určenou jen pro 6000 zájemců!
www.dotacnikotle.eu tel. kontakt: 777 698 398

