NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY A DĚNÍ V OBCI ŠÁROVCOVA LHOTA

MĚSÍČNÍK PRO VŠECHNY OBYVATELE A CHALUPÁŘE
•

Vydává Starosta obce Šárovcova Lhota

Březnové listy

ročník XI•
číslo 3.
Březen 2006•

Schůze obecního zastupitelstva se konala 3. března v Obecní hospodě. Účast občanů byla
poměrně slušná přes 30 zájemců si našlo čas seznámit se s činností obecního zastupitelstva. Na této
schůzi byl schválen rozpočet, zhodnocen uplynulý rok a byly promítnuty snímky z vyhodnocení
soutěže Vesnice roku 2005 a přijetí místostarosty na Hradě .
Turnaj v mariáši se uskutečnil 17. března v Obecní hospodě. Zúčastnilo se 20 karbaníků, přijeli
přátelé „ďábelských obrázků“ z Mlázovic, Chotče, Bělohradu. Zvítězil Pavel Meduna, další naši
reprezentanti – Vladimír Fejfar st., Stanislav Vaníček, Jana Kadečková, Stanislav Rechcígl, Miloš
Čeřovský a Vladimír Hátle předvedli pěkné partie a umístili se v druhé polovině soutěžících.
Podkroví v hospodě je prakticky dokončené. Stavební práce udělala ve velmi dobré kvalitě firma
KU-KU Miroslav Beránek a Miroslav Vích , vodoinstalaci pánové Adlof a Šulc z Hořic,
elektroinstalaci Luděk Kolář ze Zem. a.s. Mlázovice, truhlářské práce Josef Podzimek a Emil Kútko,
plovoucí podlahu instaloval Milan Záveský, rovněž z Mlázovic.
České dráhy - do předčasného důchodu odešla Líba Víchová, místo ní k nám dojíždějí sloužit
pan Málek z Nového Bydžova, paní Jůzová z Ohnišťan, paní Pourová z Hoříněvsi a paní Pírková
z Čermné nad Orlicí.
České dráhy připravují od 10. 12. 2006 nový jízdní řád, který by měl pro nás zajistit lepší spojení
všemi směry. Každé dvě hodiny u nás bude zastavovat vlak, který bude navazovat na přípoj
v Ostroměři, Chlumci nad Cidlinou a Staré Pace. Návrh jízdního řádu najdete v příloze listů, případné
námitky nahlaste na obecní úřad do konce dubna.
Loučení s lyžařskou sezónou uspořádal Spolek KARAS v sobotu 18. března. Do Mezihoří
přišlo v sobotní odpoledne na 300 návštěvníků, z toho 51 maskovaných. Soutěžilo se o
Mezihořskou Kateřinu. Mohli jsme zde vidět Krakonoše, Čerta, Batmana, Sněhurku a sedm trpaslíků i
dámu točící kabelkou a mnoho dalších. Byla to úspěšná tečka za vydařenou lyžařskou sezónou ve
Skiareálu KARAS. Poděkování patří všem členům Spolku Karas , kteří zajišťovali provoz vleku a
chaty.
Maškarní bál se blíží, v pátek 31. března přivítá Obecní hospoda večer dospělé maškary, v sobotu
na 1. apríla odpoledne si zaskotačí děti . Přejeme hodně vyvedených masek a dobrou náladu !
Přísedící u soudu - Obecním zastupitelstvem byla schválena za naší obec paní Marie Zvoníčková.
Jako dlouholeté přísedící jí přejeme samé zajímavé kauzy.
Turistický region Podzvičínsko , jehož členem je i naše obec, vydal průvodce malebným
Podkrkonoším. Je přílohou březnových listů.
Informace k ptačí chřipce jste obdrželi poštou a jsou vyvěšeny na úřední desce.
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