LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník IX

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 6.

Obecní úřad.
Obecní úřad. Již avizované omezení provozu Obecního úřadu
z důvodu realizace dotace na opravu budovy začne od pátku 28.
listopadu 2014. Po tuto dobu bude třeba si schůzku se
starostou sjednat osobně nebo telefonicky. Věřím, že po dobu
rekonstrukce budovy zvládneme provoz i v tomto režimu.
Ustanovující schůze OZ. Po složení slibu všech nově
zvolených zastupitelů naší obce následovala veřejná volba do
funkcí úřadu, byly schváleny odměny zastupitelů a proběhla
diskuse k současnému dění v obci a připravovaných akcích.
Pro následující čtyřleté obdoby byli do vedení obce zvoleni tito
zastupitelé:
1. Starosta – Pavel Vích
2. Místostarosta – Ing. Miroslav Svoboda
3. Předseda finančního výboru – Ing. Marcela Dobšová
 Členové FV: Ing. Marcela Svobodová a Ing. Eva Draštíková
4. Předseda kontrolního výboru – Ing. Šárka Víchová
 Členové KV: Ing. Václav Dobeš a Ing. Liboslav Knězáček
Členové obou výborů nejsou z řad zastupitelů, ale občanů naší
obce. Ustanovujícího zasedání se zúčastnilo 40 občanů.
Schůze OZ. Na prvním zasedání Zastupitelstva obce, konaném
dne 18. listopadu 2014 byla zastupiteli schválena rozpočtová
změna č. 2, finanční dar městysu Mlázovice na opravu hřbitova
ve výši 25 000,- Kč, kalendář obce na rok 2015 a vzato na
vědomí plnění rozpočtu obce, průběh započatých prací na
dotačních akcích a přestavbě školy. Dále byl projednán
pronájem obecního bytu ve škole a možnost návštěvy občanů
divadelního představení v Praze.

Kultura a sport
Advent.
V sobotu
29.
listopadu 2014, tedy před
první
adventní
nedělí
ozdobíme
a
slavnostně
rozsvítíme vánoční stromek
před Obecním úřadem a
otevřeme slaměný betlém na
nádraží, vytvořený panem
Kynclem. K dobré náladě a
předvánoční pohodě přispějí vánoční koledy a vůně svařeného
vína. Začátek je v 16 hodin u Obecního úřadu.
Mikuláš. Zveme všechny hodné, ale i ty trochu zlobivé děti
v pátek 5. prosince 2014 od 17 hodin do Obecní hospody na
mikulášskou nadílku. Je připravena spousta her a soutěží,
prima muzika a nějaké dobroty. K hodným dětem přijde
Mikuláš a pro ty zlobivější možná čert.
Hasiči. Sbor dobrovolných hasičů ze Šárovcovy Lhoty srdečně
zve své členy v sobotu 13. prosince
2014 od 19 hodin na valnou hromadu,
která se koná v sále Obecní hospody.
Programem této schůze jsou volby do
funkcí výboru: starosta, náměstek
starosty (velitel), revizor účtů, jednatel
a pokladník. Dalším bodem programu
bude činnost sboru v roce současném
a nastávajícím, zpráva pokladníka a
delegáta okrsku.
Dětský Silvestr. Tradiční rozloučení našich nejmenších
spoluobčánků s koncem letošního roku se koná v úterý 30.
prosince 2014 od 16 hodin v Obecní hospodě. Čeká vás
diskotéka, hry, sladkosti a večer zakončený párem rachejtlí.
Přijďte si zaskotačit.
Silvestrovské posezení s přáteli. Rozloučení s končícím
rokem pořádá pro dospělé i provozovatelka místní Obecní

hospody a srdečně zve hosty na přátelské posezení a
„poklábosení“ nad sklenkou dobrého pití. Návštěvníci
Silvestrovského večera si mohou přinést drobné mlsoty a
dobroty na vidličku a špejli sebou.
Divadlo. Dle přání našich spoluobčanů jsme připravili na 15.
ledna 2015 zájezd do pražského „Divadla v Dlouhé“ na hru
„Naši furianti“. Námětem hry je spor o místo ponocného.
Vysloužilý
voják
Bláha
žádá
starostu Dubského
o místo ponocného.
O místo se hlásí i
krejčí
Fiala……
V hlavní
roli
se
představí
jako
starosta
Miroslav
Táborský,
dále
Ilona
Svobodová,
Jan
Meduna
a
další.
Vstupenka na tuto
hru stojí 250,- Kč a je nutné si místo objednat a zároveň i
zaplatit do 10. prosince 2014 u starosty. Dle počtu přihlášených
lidí budeme objednávat dopravu, kterou uhradí našim občanům
obec, ostatní si k ceně lístku připlatí 200,- Kč. Přednostní právo
účasti mají občané naší obce a chalupáři. Máme rezervováno 40
lístků a čas odjezdu z obce plánujeme na 13 hodinu. Po příjezdu
k divadlu (cca 14,30 hod.) bude v Praze rozchod a opětovný sraz
před vystoupením u divadla, které začíná v 19 hodin a trvá 140
minut. Předpokládaný návrat je v cca 24 hodin.
Kalendář 2015. Jako již každý rok vydává obec ve spolupráci
s grafickým studiem JAZZ-art pana Rejmana ze Svatojánského
Újezdu svůj kalendář. Pro letošní rok jsme zvolili obrázky
„dětských malířů“ a kalendář opět doplnili důležitými
informacemi o dění v obci jako jsou schůze OZ, odvoz
komunálního odpadu, sběr tříděného odpadu, nově se jménem

služby v daném měsíci a akce pořádané v obci. Kalendář vyjde
v nákladu 250 kusů.
Rozhlas. Obecní úřad nabízí možnost zasílání SMS zpráv o
obsahu hlášení veřejného rozhlasu naší obce. Pokud o tuto
službu máte zájem, nahlaste číslo mobilního telefonu, na který
chcete tyto zprávy doručovat starostovi obce nebo paní
Kopysové v obchodě.

Veselé vánoce, hodně štěstí a zdraví
v Novém roce 2015
Vám přejí zastupitelé obce Šárovcovy Lhoty.

