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Šachový turnaj o Lhoteckého krále přilákal 36 šachistů ze všech koutů republiky. Předběžných
přihlášek přišlo 62 , ale na poslední chvíli hodně účastníků svoji účast odřeklo.
Sjezd Javorky 29. dubna se vydařil. Javorku sjelo i přes nízký stav vody přes 30 vodáků a 15 lidí je
doprovodilo na kolech a v autech. Sjezd byl již tradičně zakončen na rybníku v Oboře, kde se pod
hrází opékaly buřty a zhodnotilo se vodácké odpoledne.
Čarodějnice byly pro velké sucho na poslední chvíli přesunuty na hřiště. Oheň připravený Mirkem
Lonerem přilákal malé i větší čarodějnice ke svému rejdění, posléze k opékání buřtů.
Zvičina byla letos jubilejní. 40. ročník běhu, 29. ročník pochodu a 3. MTB časovky cyklistů přilákal
velký počet sportovců.
K běhu bylo přihlášeno 142 závodníků. Nejrychlejší doběhl v čase 56 min 37 vteřin junior Ondřej
Fejfar, druhý Milan Janata v čase 57 min 21 vteřin a třetí Martin Cupák v čase 57 min 31 vteřin.
MTB časovku cyklistů vyhrál Jiří Lukeš v čase 49 min 35 vteřin, druhý Jakub Holas v čase
51 min 20 vteřin a třetí Luděk Votoček v čase 52 min 58 vteřin. Kompletní výsledkovou listinu najdete
na stránkách www.zvičina.cz.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu závodu, úklidu obce před i
po závodu.
Sběrný dvůr - opět se plní kontejner na směsný odpad věcmi, které tam nepatří (papír, dřevo a
spalitelné odpady). Tím se zvyšuje četnost vývozu a tedy i částka na jeho likvidaci. Jestli tato situace
bude pokračovat i nadále, dojde k navýšení ceny za odpad.
Koncem měsíce budou odvezeny staré lednice ze sběrného dvora Technickými službami Jičín.
V současné době jich je 30, přičemž za likvidaci jedné lednice zaplatí naše obec 300,- Kč, celkem tedy
9 000,- Kč. Do budoucna chceme upozornit, že každý při nákupu nového elektrospotřebiče platí i
recyklační poplatek a prodejce je povinen starý spotřebič od Vás odebrat.
Dětské hřiště - na tomto dětském koutku byla vyměněna lana a houpačky. Chtěl bych upozornit
všechny uživatele (malé i velké), že dětská houpačka (modrá) je pouze pro děti do 20 kilogramů.
Rodiče, kteří doprovázejí své ratolesti žádáme, aby v případě zjištění závady na tomto zařízení ihned
informovali kteréhokoliv zastupitele.
Plánované akce na květen
• 19. května od 17. hodin v Obecní hospodě proběhne další ročník Lhoteckého mariáše.
Organizátorem této akce je Miloš Čeřovský. Přihlášky a dotazy směřujte na něho.
• 19. května v 13. hodin proběhne soutěž SDH našeho okrsku. Soutěž se uskuteční v Mlázovicích
na hřišti. Přijďte fandit našim hasičům.
• 26. a 27. května se uskuteční soutěž mladých hasičů v Miletíně.
• Výlet dětí do skály v Ostroměři se plánuje na rozhraní měsíce května a června. Tuto akci
organizuje Jana Lonerová.
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