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Stop přehradě - Ministerstvo životního prostředí opět začíná prosazovat tendenci,
zařadit do plánu v rámci České republiky vybudování 201 přehrad. Mezi nimi je i v
minulosti uvažovaná přehrada v Šárovcově Lhotě. Jsme přesvědčeni, že tento
megalomanský návrh nemá v našem případě žádné rozumné opodstatnění, proto jsme
zaslali záporné stanovisko.
Tenisové hřiště bude zapotřebí po sezóně zazimovat. Brigáda je naplánována na
sobotu, 4. listopadu, od 8,30 hodin. Rádi bychom udělali pořádek i okolo nového
altánu. Vezměte sebou hrábě, kolečka, lopaty.
Poděkování patří Jaroslavu Novému, Miloši Palasovi a Františku Malému za
odstranění starého elektrického vedení včetně sloupů na Vyšehradě. Nefunkční
vrchní vedení od Dobšových k Draštíkovým se po mnohých urgencích konečně
odstraňuje.
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva jsou následující: Voleb se zúčastnilo 66
% voličů, jednotliví kandidáti dostali následující počet hlasů: Miroslav Loner 76, Jiří
Holouš 70, Hana Hvězdová 69, Pavel Vích 66, Ing. Miroslav Svoboda 60, Michal
Hmčíř 52, Ing. Pavel Draštik 49. Všem gratulujeme ke zvolení!
Ve středu, dne 1. listopadu, od 19 hodin, se v Obecní hospodě uskuteční ustavující
zasedání, kde bude zvolen starosta a místostarosta.
Společenská rubrika
- 23.září zesnula ve věku nedožitých 94 let paní Miroslava Jelínková, o kterou se
starala její dcera, paní Jitka Medunová. Věnujme jí tichou vzpomínku!
- 17. října zemřel v Hradci Králové ve věku 73 let pan Miloš Vích, zahradník,
lhotecký rodák. Zasloužil se o realizaci zeleně u školy, pomníku padlých a v okolí
prodejny. Čest jeho světlé památce!
Místní lidová knihovna - stávající knižní fond (sovětská literatura, dílo Aloise
Jiráska, K. V. Raise apod.) bude převezen do městské knihovny v Lázních
Bělohradě. Stíny nad Lhotou - kolem 25. října nám neznámý zloděj ukradl budku na
zimní posyp cesty na Libín. Určitě dobrý počinek pro začínajícího cestáře, či
kynologa.
Připravuje se v Obecní hospodě -17. listopadu se uskuteční 1. pyžamový bál. Provětrejte své šatníky, hospoda bude
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příjemně vyhřátá,
- rodina Šanderova (naši chalupáři) připravuje na začátek prosince přednášku o
významu obojživelníků v přírodě, o termínu konání budete včas informováni,
- vánoční koncert Bělohradského ženského sboru s poezií Vlastimila Čaňka je
naplánován mezi vánočními svátky.
Rybářská oslava ulovení sumce, uspořádaná 27. září se vydařila, hospoda praskala
ve švech. Také Václavové (Dobeš a Kosejk) se nechali vidět, nejen pěnivý mok tekl
proudem. Článkem z Nových novin se vracíme k této významné události.
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