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NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY A DĚNÍ V OBCI
ŠÁROVCOVA LHOTA

MĚSÍČNÍK PRO VŠECHNY OBYVATELE
A CHALUPÁŘE
Vydává Starosta obce Šárovcova Lhota

ročník XI

Dubnové listy

číslo 4
duben 2006

Šachový turnaj O Lhoteckého krále se bude konat v Obecní hospodě 29. dubna od
9,00 hodin. Letos šachisté budou moci využít i podkrovní místnosti.
Sjezd Javorky připadá letos také na 29. dubna. Start je plánován na 11,00 hodin,
snad počasí vyjde jako loni.
Pálení čarodějnic se uskuteční, jak jinak než 30. dubna nad Pourovými, zatím není
hromada roští nikterak veliká. Snad to ale nebude bránit dobrému proletu nad
Lhotou. Krkcnoše jsou stále pěkně zasněžené, přijďte obdivovat krásná panoramata,
nebudete-li létat.
Společenská rubrika
Ze Lhoty se odstěhovala k dceři do Mostku u Dvora Králové paní Jarmila Hrnčířová,
patří jí veliký dík za práci, kterou pro obec vykonala.
Prodejna smíšeného zboží - ke konci dubna konči s pronájmem obecní prodejny
paní Věra Pu1cová ( odchází na místní poštu). Obecní zastupitelstvo oslovilo
prostřednictvím úřední desky případné zájemce. Přihlásili se dva paní Šikulová
(přítelkyně Mirka Tulky z Černína) a místní Vladimír Šťovíček ml. Obecní
zastupitelstvo vybralo Vladimíra Šťovíčka.
Věrce Pulcové děkujeme za devítiletou práci v prodejně, Vláďovi Štovíčkovi
přejeme dobrý start v prodejně. Vás zákazníky žádáme o podporu místního obchodu
a za počáteční shovívavost, než se obchod zaběhne. Otevírací doba by měla být v
pondělí - pátek 7,30 - 10,30 hod., odpoledne 14,00 - 17,00 hodin, v sobotu 7,30 11,00 hodin.
Zvičína je naplánovaná letos na 6. května. Start pro pochodníky a cyklisty-turisty je
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.
Návštěva ministra - nestává se běžnou záležitostí, aby naši obec navštívil nějaký
ministr. Na Velký pátek přijel do naší obce ministr pro místní rozvoj pan Ing. Radko
Martínek. Přijel v doprovodu poslankyně Parlamentu ČR Ing. Ivy Šedivé a volebního
lídra ČSSD Hany Orgoníkové. Po krátkém přivítání ( kytičkami bledulek
aranžovaných od Jitky Chaloupkové) na obecním úřadě si prohlédl železniční
zastávku, malé pohoštění bylo v obecní hospodě.
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Podepsal se nám do obecní kroniky a kroniky Karase, moc mu chutnaly koblihy od
paní Dobšové, výborná byla i pizza od Jany Lonerové. Moc se mu líbily dárky turbopomlázka a košíček od Ládi Johna, košíček využije prý i k houbaření. Na závěr
nám pan ministr přislíbil finanční podporu šachového turnaje a závodu na Zvičínu.
Brigáda na tenisové hřiště je naplánována na 8. květen od 8.00 hodin. Věříme, že
všichni tenisté přijdete připravit kurt na sezónu, práce bude dost pro každého.
Na závěr vyřizujeme pozdrav všem od Laďky Kadečky a posílá nám jeden z jeho
jarních receptů:
Česnekové kuře
1 kuře, 3 lžíce oleje, 15 stroužků česneku, 2 feferonky,
3 lžíce medu, 2 dl vinného octa, 1/2dcl sojové omáčky
Olej rozehřejeme v pánvi. Kuře rozdělíme na porce a v
silně rozehřátém oleji je ze všech stran opékáme.
Když je kuře zlatohnědé, přidáme do pánve oloupané a
hrubě rozsekané stroužky česneku a jemně nakrájené
feferonky. Zmírníme plamen, kuře zalijeme sojovou
omáčkou, v níž jsme rozmíchali med a ocet. 10 minut
dusíme. Nejprve vybíráme porce, na nichž je bílé maso,
porce s tmavým masem necháme v omáčce o něco déle.
Podáváme s vařenými těstovinami nebo rýží.
Dobrou chuť přeje Vlaďka.

Velikonoční vajíčka Šárovcova Lhota 2006
Číslo

Jméno

Specifikace

1

Víchovi st.

ze mlejna

2

Víchovi st.

ze mlejna

3

Pourovi

4

Kadečkovi

5

Kynclovi

6

Máslovi

7

Trnkovi

8

Lonerovi

9

Novotní

10

Svobodovi

hospoda
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11

Víchovi

u hřiště

12

Víchovi

místostarostovi

13

Knězáčkovi

14

Folprechtovi u starostů

15

Dobšovi

16

Frýzlovi

u Dobšů

17

Katerincovi

u Dobšů

18

Dobšová st.

Hodnotící komise:
předseda: Vích Pavel
nosič:
Draštík Pavel
členové: Loner Mirek, Lonerová Jana, Voňka Josef, Šorm Jaroslav, Hvězdová Hana,
Kosejk Václav, Dobšová Marcela, Šormová Lenka, Vích Mirek, Trnková
Milena, Svobodová Marcela, Kadečka Radek, Dobeš Václav, Kadečková Jana,
Svobodová Verunka, Víchová Šárka.
Pořadí: Číslo

Vajíčko

1.místo

14

Folprechtovi

2.místo

8

Lonerovi

3.místo

4

Kadečkovi
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