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Dětský den - Letošní Dětský den, pořádaný v sobotu 9. června na našem všesportovním
stadiónu „ Lhoteckými maminami “ , přilákal velký počet malých i větších dětí (31) , pro které
bylo připraveno 12 dovednostních i rychlostních soutěží. Za získané Lhotecké groše si děti
mohly koupit mlsoty v připraveném stánku. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
organizaci pěkného odpoledne.
Otevření sportoviště - Za slušné účasti místních i přespolních diváků proběhlo 23. června
slavnostní otevření sportoviště. Za účasti náměstka hejtmana Královehradeckého kraje, pana
Petra Kuřika, byla slavnostně přestřižena stuha a otevřeno sportoviště. Po prvním podání
pana Kuřika se odehrál mač přirozenin a naplavenin, o uzenou kýtu darovanou místostarostou
Hankou. Z vítězství tohoto lahodného pokrmu se po vyrovnaném boji radovaly přirozeniny.
Poté byl vítěz vyzván mažoretní skupinou ArtRose k dalšímu zápasu. I tento mač s odřenými
zády vyhrály přirozeniny.
Vesnice roku 2007 V letošním roce se do této soutěže přihlásilo 21 obcí
z Královehradeckého kraje. Vítězem krajského kola se stala obec Havlovice na Trutnovsku,
která tímto postupuje do celostátního kola. Přejeme jim hodně úspěchů a co nejlepší umístění
v republikovém kole.
Obecní vodovod - Po neshodách a několikaleté spolupráci s firmou Vodohospodářské
služby RT s.r.o. z Vrchlabí, měníme provozovatele našeho vodovodu. Novým provozovatelem
bude firma KALVODA paní Kalouskové z Hradce Králové. Předpokládáme, že ještě letos
dojde k technickým úpravám ve vodojemu a odstranění překročených hodnot prvků. Během
prázdninových měsíců proběhne vyčištění vodojemu, což by nemělo být znatelné na dodávce
vody do domácností.
Obecní hospoda - V anketě Jičínského deníku „O nejhezčí hospodu okresu“, se naše
hospůdka umístila na krásném 7. místě. Vítězem tohoto kola se stala Ostroměřská hospoda
„ U Maxe “. Ve stále probíhajícím kole patří naší hospodě prozatím krásné 19. místo. Kdo
chcete změnit toto pořadí, pošlete svůj hlas. Kupóny najdete v Jičínském deníku.
V každém kole se losuje výherce, který získá sud piva Prémium. Vítězem tohoto kola se stal
náš občan pan Tomášek. Gratulujeme.
Zároveň Vás zve hospodská Jana Lonerová na první grilování u hospody, kde se již zmíněný
sud piva, darovaný panem Tomáškem, vypije. Letošní grilování a rožnění pro Vás připravuje
Láďa Šťovíček.
Setkání na Libíně - Letošní výjezdní zasedání obecního zastupitelstva s občany a
chalupáři bude 27. července od 19. hodin na Libíně u chaty „ Sluníčko“ pani Botkové.
Tenisový turnaj - 14. července proběhne v našem sportovním areálu turnaj na počest
tenisového nadšence Laďky Kadečky.
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Společenská rubrika - dne 19. června se narodil naší rodačce Veronice Procházkové
(Měšťanové) v Jičínské nemocnici syn Daniel. Váha 2950 g a délka 50 cm. Přejeme hodně
štěstí a zdraví.
Na závěr přeji všem dětem krásné, slunečné a dlouhé prázdniny.
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•

Obec Havlovice
Zlatá stuha - vítěz krajského kola

•

Obec Suchý Důl
Modrá stuha za společenský život

•

Obec Olešnice v Orlických horách
Bílá stuha za činnost mládeže

•

Obec Česká Čermná
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

•

Obec Holovousy
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského
subjektu.
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