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NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY A DĚNÍ V OBCI
ŠÁROVCOVA LHOTA

MĚSÍČNÍK PRO VŠECHNY OBYVATELE
A CHALUPÁŘE
Vydává Starosta obce Šárovcova Lhota
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Silvestr pro děti se povedl, přišlo méně domácích dětí. Pyrotechnici Pavel Vích a
Mirek Svoboda předvedli dětem krásný ohňostroj.
Silvestr pro dospělé měl slušnou účast přespolních, bělohradští účastnící využili
dobrého ranního vlakového spojení.
Ke zdevastovanému křížku na Chlum jsme dorazili s Karlem Lonerem, z Holovous a
Chodovic přišlo 26 občanů.
Vánoční stromky, které byly vyřezány nad Dobšovými, znamenaly přínos do obecní
pokladny 6 900 Kč. Dle sdělení lesního hospodáře Pavla Draštíka budou muset být
vyřezány stromky pod elektrickým vedením.
Hasičský bál se uskuteční v pátek, 24. února, v Obecní hospodě. K tanci a poslechu
hraje Jaroslav Batěk. Hasiči děkují občanům za finanční podporu na vybíraném
vstupném při návštěvách v domácnostech. Pokud chcete podpořit hasičský bál
nějakým příspěvkem do tomboly, předejte ho, prosím, Janě Lonerové. I za tuto
podporu hasiči předem děkují.
Vodovod - dle sdělení našeho provozovatele, Vodohospodářských služeb RT
Vrchlabí, bude rok 2006 náročný na rozborování vzorků pitné vody. Lze tudíž
očékávat, že stoupne cena vodného.
Vandalismus prvního stupně se ukázal zase před vánočními svátky na soše sv. Jana
Nepomuckého v Mezihořském údolí. Neznámý sprejer nastříkal podstavec sochy
nápisem satan s křížem černou barvou. V co doufat, že snad si pro něho jednou satan
přijde!
Dočasné přestěhování nám nahlásila paní Jarmila Hrnčířová, a to k dceři na Mostka.
Moc všechny Lhoťáky pozdravuje a my pevně věříme, že s příchodem jara se do
Lhoty vrátí a bude se zase vzorně starat o kytičky před hospodou.
Finanční úřad v Hořicích od začátku roku 2006 končí se správou našich daní a jako
obec přecházíme pod finanční úřad v Jičíně.
Počet obyvatel trvale žijících v obci se nám malinko zvyšuje. K 1. lednu máme 196
obyvatel, loni to bylo 195.
Vykácení doprovodné zeleně podél komunikace na Svatojánský Újezd provedla
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Správa a údržba silnic. Zvlášť dobré je odstranění mohutných švestkových keřů,
které se stávaly místem pro odložení odpadků automobilistů.
Naši jubilanti jsou tentokrát přílohou listů. Nejstarším občanem je paní Marie
Hypiusová, která 13. ledna dovršila požehnaných 98 let.
Gratulujeme! Poděkování v současné době patří Mirkovi a Janě Lonerovým, kteří
paní Hypiusové zajišťují základní servis (potraviny a topení). Nejmladším (trochu
utajeným) občánkem je holčička Renaty Plaché (Erbenové) Barborka, která se
narodila 2. listopadu 2005.
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