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Hasiči. V minulém čísle Lhoteckých listů jsme
Vás informovali o okresním kole soutěže mladých
hasičů
u
nás
v Šárovcově
Lhotě.
Tentokrát
přinášíme výsledky z této akce. Naši hasiči se
v kategorii pětičlenných družstvech umístili
na
1.
místě.
Srdečně
jim
za
tento
úspěch
blahopřejeme a přejeme stejné umístění i v jarní
soutěži.
Oprava cesty.
V těchto dnech proběhla po dohodě se Správou a
údržbou silnic Nová Paka, částečná oprava cest po obci(na Vyšehradě)
a
přístupové asfaltové cesty, k osadě Libín. V jarních měsících
budeme v této opravě cesty pokračovat a to osadou dolů. Na tuto část
cesty bude použita frézovaná drť.
Drakiáda.
Na tento 3. ročník se za velice příznivých
povětrnostních podmínek slétlo 23 draků a dráčků, doprovázených 20ti dětmi a cca 30-ti rodiči z širokého okolí naší obce. Na nebi byly
k vidění různé tvary a obrazy těchto létajících „ příšerek“. Největší
uznání patří dvěma vlastnoručně vyrobeným drakům Adama a Milana
Krupkových. Děkujeme všem malým i velkým účastníkům této akce a
těšíme se opět za rok při 4. ročníku na Vaši účast.
Taneční zábava.
Hudba DJ Bohouše Šráma
přilákala plný sál
tanečníků. Z reproduktorů zněly písně interpretů napříč celým
stoletím, zlatavý mok i moravské vínečko teklo proudem a půlnoční
bohatá tombola poznala své majitele. Příjemně prožitý páteční večer.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří přispěli svým darem
do pěkné tomboly.
Hasiči. Sbor dobrovolných hasičů ze Šárovcovy Lhoty, zve všechny
své členy 23. listopadu 2007 od 19,30 hodin do Obecní hospody na
Valnou hromadu. Připomínáme placení poplatků za rok 2007 p.
Svobodové do konce
Listopadu.
Zajímavost
V měsíčníku
Chatař – chalupář
vyšlo
v zářijovém čísle povídání o
naší obci a v listopadovém
čísle o chalupě rodiny Lysých.
Text je doplněný fotografiemi
Františka Malého.
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Osvětlení. Po letním období nám elektrikář Jaroslav Bílek opravil
lampy veřejného osvětlení. Tentokrát jich bylo 11.

Kanalizace.
V současné době obec žádá u vodoprávního úřadu
Jičín o povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizační sítě do
vodního toku Javorky. V této souvislosti bych chtěl připomenout
majitelům nemovitostí, kteří nejsou připojeni na obecní kanalizační
řad, že si musí likvidaci odpadních vod řešit individuálně.

Odpady. Naše obec přistupuje od 1.1.2008 k třídění komunálního
odpadu. Z tohoto důvodu svolávám na pátek 16. listopadu od 19 hodin
v Obecní hospodě schůzi obce. Na tomto shromáždění bude vysvětlen
systém třídění odpadu, počet a velikost nádob na nemovitost,
poplatky a jejich placení. V současné době je na úřední desce
vyvěšena nová vyhláška k této problematice.

Brigáda. S končícím letním obdobím a hráčské sezóny plánujeme
úklid a zazimování tenisového a volejbalového hřiště na tuto sobotu
3. listopadu od 9 hodin. Brigádníci vezměte sebou lopatu a kolečko na
posypání antuky po čarách.

Koupaliště.
Přípravu na zimní provoz provedou hasiči při své
schůzce, kterou svolá velitel. Termín bude včas zveřejněn.

Hospoda.
Provozovatelka Obecní hospody paní Jana Lonerová,
oznamuje všem zákazníkům – v sobotu 10. listopadu bude v této
provozovně zavřeno.

Společenská rubrika
Dne 30. října 2007 se v naší obci přihlásili
k trvalému pobytu na čísle popisném 25
( Medunovo ), manželé Milan a Alice Krupkovi
se syny Adamem a Milanem.
V čísle popisném 83 ( Kadečkovo ) chalupáři
David a Karola Markovi s rodinou.
Chtěl bych je touto cestou přivítat mezi
Lhoťáky a popřát jim příjemné bydlení v naší
obci.
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