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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

Květnové listy

číslo 5
květen 2006

Prodejna smíšeného zboží - všechno je jinak, než jsem uvedl posledně, že nájemci
obchodu budou Šťovíčkovi. Ti však svou žádost stáhli. V dalším kole se o
provozování obchodu přihlásila Jitka Víchová.
Obecní zastupitelstvo podpořilo její žádost, v pátek 12. května bylo poprvé otevřeno.
Prodejna byla upravena jako samoobsluha. Věříme, že pomůžete podpořit místní
obchod a budete zpočátku shovívaví k některým nedostatkům, které se při začátcích
vyskytují.
Prodejní doba "Smíšeného zboží U Víchů" bude následující :
Pondělí a středa 7,30-11,00, 14.00-17.00, úterý a čtvrtek 7.30-10.00, 14.30-17.00,
pátek 7.30-11.00, 14.00-17,30, sobota 7,00-10,30.
Šachový turnaj o Lhoteckého krále poctilo účastí 55 šachistů, výsledková listina je
součástí listů. Hlavnímu organizátorovi Pavlu Medunovi pomohl opět s počítačem
Ing. Ladislav Mach z Lužan.
Sjezd Javorky ze Lhoty do Obory absolvovalo 12 lodí. Počasí bylo nepříznivé,
chladné. Kromě staré gardy z Tikov letos osádky zaznamenaly silné omlazení. Pěkné
vodácké ponaučení na cestu všem připravil Mirek Svoboda.
Tenisové hřiště na sezónu přišlo připravit 26 tenistů, přišli mezi nás i tenisté z
Hořic, kteří zajistili na utužení povrchu hřiště vibrační válec. Tenisová sezóna může
začít.
Zvičína - s počasím jsme měli letos štěstí . Pěkné slunečné počasí přilákalo 280
pochodujících a 109 běžců, na cyklistickou časovku nastoupilo 22 odvážných jezdců.
Z domácích se závodu zúčastnil Marek Hlavatý , který získal putovní pohár.
Organizátoři děkují všem sponzorům za poskytnuté příspěvky. Výsledky letošního
závodu si můžete přečíst na vývěsce OÚ.
Poděkování - Jana Lonerová touto cestou děkuje Líbě a Mirkovi Víchovým,
Vláďovi a Petře Šťovíčkovým, Jardovi Šormovi, Pavlu Víchovi, Vládovi Fejfarovi
ml. , Janu Měšťanovi, Zdenku Glovanovi, Věrce Průchové, Petře Hátlové, Mirku
Majksnarovi, Soně Šípové a Lucce a Petře Cikrýtovým z Mlázovic za pomoc při
malování a úklidu v hospodě.
Prodej zmrzliny byl zahájen v obecní hospodě, přijďte ochutnat ze 6 až 8mi druhů.
Prodejní doba v Obecní hospodě je rozšířena, otevřeno je již od 15.00.
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Úklid břehů Javorky od mezihořské továrny po libínský most udělala paní Marie
Zvoníčková, zbavila břehy plastů a dalších odpadků.. Děkujeme !
Odemykání Javorky pro obce ležící na této říčce letos organizuje obec Sobčice .
Vlastní zahájení je v sobotu 20. května ve 14.00 hodin na mostě v Sobčicích .
Dopravu letos máme k dispozici, pojede autobus(Mirek Votruba). Odjezd ze Lhoty
od prodejny ve 12,30, přes Pecku , Hořice, Chodovice do Sobčic . Bližší bohatý
program najdete na vývěsce OÚ.
Ze sportu - s mírním zpožděním se nám dostala zpráva , že 82. ročníku populárního
Vasova běhu na lyžích ve Švédsku na 90 km dlouhé trati se zúčastnil Honza Draštík
a dosáhl času 10:08:17 hod. Dodatečně gratulujeme ke zdolání tohoto lyžařského
maratonu.
Veřejná zeleň - došlo k několika změnám. Před hospodou umístily Jana Lonerová s
Líbou Víchovou surfínie. Jezberovi osázeli kontejnery maceškami. U studánky
hejtmana Žižky zasadili Mirek Vích a Mirek Beránek vlastní výpěstek platanu
javorolistého. Pavel Matura ořezal borovičky před obecním úřadem. Kynclovi ořezali
živý plot u náhonu, Jarda Hrnčíř zajistil odstranění pařezů na šibenici a u váhy.
Vladko Vích a Pavel Matura sekají veřejná prostranství. Všem patří poděkování.
Okrskové cvičení hasičů (dospělých) proběhne tuto sobotu, 20. května v Lužanech
na hřišti . V sobotu 13. května soutěžili naši dorostenci v Chomuticích. Ze šesti
družstev byli druzí. Dobrý výkon podali : Jirka a Veronika Svobodovi, Vláďa a Jirka
Pulcovi, Leoš Vonka, Pavla Drašťíková a Eliška Víchová.
Gratulujeme a přejeme podobný úspěch dospělým v Lužanech.
Volby do Parlamentu ČR se blíží, termín voleb je 2. června od 14.00 do 22.00
hodin a 3. června od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost je tradičně na obecním
úřadě. Zapisovatelkou je paní Libuše Mizerová. Do volební komise usednou Marie
Bajerová, Helena Vobořilová a Líba Víchová.
Připravuje se na červen - v rámci mistrovství světa v kopané v Německu bude pro
sledování televizních přenosů instalována v Obecní hospodě velkoplošná projekce.
Přijďte fandit k pěnivému moku !

Květnový recept našeho lázeňského šéfkuchaře Vladimíra Kadečky :
Polévka z jarních bylinek
Hrst lístků chudobek, řebříčku, petrželky, jahod, 3 l vývaru, 20 g másla, 50 g mouky,
2 lžíce smetany, popř. 1 žloutek, sůl, pepř
Hrst mladých lístků chudobky, řebříčku,petrželky a jahod dobře opereme, rozkrájíme
a podusíme na másle. Zasypeme moukou a za stálého míchání a po částech
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přidáváme vývar. Vaříme na mírném plameni 20 minut. Před podáváním dáme do
polévky smetanu (v níž můžeme ještě i rozkvedlat žloutek) a okořeníme solí a pepřem.
Všechny Lhoťáky
zdraví Vlaďka
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