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NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY A DĚNÍ V OBCI
ŠÁROVCOVA LHOTA

MĚSÍČNÍK PRO VŠECHNY OBYVATELE
A CHALUPÁŘE
Vydává Starosta obce Šárovcova Lhota

ročník X

Dubnové listy

číslo 4
duben 2005

České dráhy hlásí změnu. Z naší zastávky odešla do důchodu paní Jaroslava
Hamplová. Místo ní nastupuje paní Milena Schovánková, která k nám bude dojíždět
z Chlumce nad Cidlinou.
Brigádu na úpravu okolí hospody vyhlašujeme na tuto sobotu 23. dubna od 8,30
hodin. Chtěli bychom provést terénní úpravy a výsadbu zeleně na prostranství kolem
této budovy. Vezměte sebou lopaty , hrábě. Bude-li nás více, můžeme zahájit i
přípravu tenisového hřiště, kde chceme letos vyměnit lajny, takže práce na kurtu
bude trochu více než jiné roky.
Vlastní brigádu na tenisové hřiště vyhlašujeme na sobotu 30. dubna od 8,30 hodin.
Turnaj v křížovém mariáši v Mlázovicích 2. dubna vyhrál domácí Luboš Holeček.
Hned na 2. místě se umístil Pavel Meduna, 10. byl Standa Rechcígl. Celkem mastilo
karty 24 mariášníků. Pěkný výsledek naší malé výpravy – gratulujeme !
Šachový turnaj o lhoteckého krále přilákal 59 šachistů ze všech koutů republiky.
Zúčastnilo se hodně mladých vyznavačů královské hry. Hospoda praskala ve švech,
organizačně dobře zvládli Pavel Meduna, Bohouš Kroužek, Jana Kadečková a Ing.
Ladislav Mach z Lužan s počítačem. Lonerovi připravili bohaté pohoštění.
Společenská rubrika
10. dubna se narodil manželům Vaníčkovým syn Ondřej (3,51 kg, 50 cm), první náš
letošní občánek.
Gratulujeme a přejeme do života jen to dobré !
11. dubna zemřel v jičínské nemocnici pan Vlastimil Erben. Odešel ve věku
nedožitých 57 let. Ztrácíme v něm dobrého kamaráda, souseda, člena volebních
komisí. Čest jeho památce !
Sjezd Javorky letos posunuje skupina vodáckých nadšenců na 30. dubna. Start se
počítá od 10.00 hodin od splavu. Přijďte zvolat Ahóój na most, třeba zde i zaprší.
Čarodějnice se budou pálit tradičně 30. dubna nad Pourovými. První prolet je
plánován kolem 20.00 hodin. Připravte si řádně košťata a s dobrou náladou si
vyběhněte nad Lhotu, možná, že spatříte ještě zasněžené Krkonoše.
Zvičína je naplánovaná letos na 7. května. Start pro pochodníky a cyklisty-turisty je
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průběžný od 8,00 do 10,00 hodin. V 11,00 start cyklistů MTB časovky, start běhu ve
13,30.
Věříme, že každý uděláte maximum pro pořádek ve svém okolí.
Připravuje se na květen






14. května od 10.00 odhalení pomníčku účastníkům II. Odboje – Rudolfu
Drbohlavovi a Františku Fišerovi - u zastávky ČD
14. května od 14,00 odemykání Javorky pro obce ležící na říčce - organizují
Holovousy, pod osadou Libín
21. května oslavy 110. let hasičů v Šárovcově Lhotě od 9,00 hodin cvičení
dorostenců, od 13,00 hodin cvičení dospělých u koupaliště, potom kulturní
program - country hudba

file://D:\Šárovcova%20Lhota\noviny\2005\duben_05.htm

26.8.2005

