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Úřední hodiny Obecního úřadu Šárovcova Lhota jsou každé úterý od 17 do 19 hodin.
Schůze obecního zastupitelstva se konala 9. března v Obecní hospodě. Účast občanů byla
velmi vysoká, téměř 50 občanů si našlo čas seznámit se s činností obecního zastupitelstva. Na této
schůzi byl schválen rozpočet, zhodnocen uplynulý rok a podány upřesňující informace o veřejném
vodovodu.
Maškarní bál
se letos nepodařil tolik rozparádit, účast byla menší. Velice nápaditá byla
„kadibudka“ v podání Jany Kadečkové. Dětského karnevalu se zúčastnilo 32 dětí, pouze 12 v
maskách. Nejlepší maskou byla vyhlášena Natálka z Hamerského mlýna jako kouzelnice, druhý byl
Ondra Vích jako zahradník a třetí příčku obsadil Lukášek Haltuf jako pirát. Za uspořádání děkujeme
Petře Vaničkové, Monice Hátlové a Veronice Krausové.
Návštěva ZOO Liberec - 13. března podnikla početná skupina dětí v doprovodu rodičů (24) výlet
vlakem do ZOO Liberec. Za pěkného počasí si prohlédly cizokrajná zvířátka. Při odchodu nikdo
nechyběl ani nepřebýval.
Hasičská schůze - 14. dubna od 20 hodin se v místní restauraci bude konat členská schůze SDH
Šárovcova Lhota. Programem jednání je zhodnocení plesové sezóny a volba velitele jednotky.
Společenská rubrika
- Dne 9. března v 15 hodin se v Hradci Králové narodila manželům Rejmanovým dcera Agáta.
Vážila 2810 g a měřila 47 cm. Přejeme hodně zdraví.
- Jedna smutná zpráva : 15. března zemřela naše nejstarší obyvatelka, paní Marie Hypiusová.
Dožila se požehnaného věku 99 let a 2 měsíců. Čest její světlé památce !
Poděkování patří

Vladko Víchovi za prořezání stromořadí a úklid větví k Tikovům.

Velikonoce se blíží, určitě se vytvoří slovutná komise na hodnocení velikonočních vajíček, proto
neváhejte a začněte se zdobením. Hodnocení proběhne již tradičně v Obecní hospodě. Pokud se komise
nedočkáte doma, přineste své krasličky do 17 hodin do hospody. Všechny soutěžící exponáty budou
poté vystaveny k prohlédnutí v obchodě U Víchů.
Tradiční sjezd Javorky – parta ostřílených vodáků vypluje na naši divokou vodu 29.dubna v ještě
nespecifikovanou denní hodinu. Plavba peřejemi bude zakončena táborákem.
Slet čarodějnic - jako již tradičně 30. dubna u vodárny. Přijde i letos nějaká?
Brigáda na úpravu okolí tenisového a volejbalového hřiště se uskutečnila v sobotu 31. března,
zúčastnili se jí převážně naši mládežníci.
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Brigádu na přípravu tenisového hřiště plánujeme na 21. dubna od 9 hodin. Vezměte s sebou nářadí
na úpravu antuky ( hrabičky ). Je třeba uválcovat antuku, upravit lajny a natáhnout krycí sítě.
Zvičina – s blížícím se závodem na Zvičinu ( 5. května ) bychom chtěli požádat občany o úklid v okolí
svého bydliště. Jubilejní 40. ročník běhu jistě přiláká do naší obce větší množství lidí, a proto si
myslíme, že vesnice roku 2005 by měla svým vzhledem reprezentovat.
Šachový turnaj - mistři šachu se sejdou 14.dubna v Obecní hospodě. Strategie a rozum vítězí v tomto
sportovním klání.
Motýlkáři v hospodě - v sobotu 27.dubna nás opět navštíví parta recesistů. Letos však v jiném
převleku. Přijďte se pobavit a zazpívat si při kytarách.
Poplatky – využijte možnost zaplacení poplatků na obecním úřadě v době úředních hodin. Poplatky za
vodu, odpady a psy vybírá paní Víchová v úterý 10. dubna od 17 – 19 hod. Pro chalupáře je možnost
zaplatit v sobotu. S sebou vezměte opsaný stav vodoměru. Po zaplacení poplatku obdrží každá
domácnost klíč od sběrného dvora.
Sběrný dvůr – opět apeluji na občany k udržování pořádku a správné třídění odpadu do určených
kontejnerů.

Trocha statistiky v naší obci Trvale hlášených osob je 200 + 2 cizí státní příslušníci
Do obce z různých koutů země přijíždějí do svých chat a chalup chalupáři přibližně v tomto počtu
• Šárovcově Lhotě 97
• Libín 31
• Tikov a Bertoldky 28
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