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Na začátek dalšího, již 13-tého ročníku Obecních listů, bych chtěl
ještě jednou popřát všem čtenářům hodně zdraví a spokojenosti v roce
2008.
Ohlédnutí za událostmi uplynulého měsíce:
Od 1. ledna se nám rozjel nový systém likvidace odpadu. Firma
Severočeské komunální služby z Jablonce nás zařadila na stejný
svozový termín jako jsme měli doposud. Tedy každou sudou středu
v odpoledních hodinách. V této době provádí firma svoz po celé obci,
vTikovech a Bertoldce z odpadových nádob a likvidaci bílých pytlů na
netříděný odpad. Osada Libín prozatím ještě není vyřešena. Ostatní
barevné pytle se separovaným odpadem noste každou sudou sobotu
na sběrný dvůr, který bude prozatím otevřen od 14 – 16 hodin. Zde
budeme v kolně tento odpad shromažďovat do doby, něž si pro něj
přijede firma.
Chtěl bych připomenout termín podání přihlášek do konkurzu na
post zahradníka obce. Tento termín je do 20. února. Jedná se o
zahradnické práce, údržba obce a drobné práce zadané obcí. Podmínky
pro tento post jsou: schopnost fyzicky i technicky zvládnou zahradní
techniku jako je traktor na sekání trávy, sekačku, křovinořez,
plotostřih, postřikovač a jiné drobné nářadí. Smluvní vztah bude
zajištěn „dohodou o provedení práce“ a částkou 60,- korun na hodinu.

Plánované akce
O začátek plesové sezóny se v naší obci již tradičně postarají místní
hasiči. Tento ples je naplánován na 29. února 2008 od 20 hodin
v Obecní hospodě. K tanci Vám bude hrát p. Pokorný z Jičína. Tak
jako každý rok Vás přijdou hasiči pozvat osobně. Chtěl bych Vás touto
formou požádat a zároveň poděkovat za příspěvek do tomboly.
Další pozvánkou na zábavný večer v Obecní hospodě je Valentýnská
zábava s vystoupením TRAVESTI SHOW,které se koná 15. února 2008
od 19 hodin. Podrobnosti o této akci zjistíte u provozovatelky Jany
Lonerové v hospodě.
Firma KUKU pořádá 7. března 2008 od 17 hodin „Vepřové hody“.
Místem konání je Obecní hospoda a v jídelníčku nebudou chybět
tradiční výrobky domácí zabíjačky. Zájemci o celou tlačenku se musí
přihlásit do 5. března u Miroslava Vícha.
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Novopacký fotoklub pořádá u příležitosti svého 75. výročí založení
fotosoutěž s názvem „Mladýma očima“. Podmínky soutěže a přihlášku
n a j d e t e n a i n t e r n e t o v ý c h s t r á n k á c h http://fotoklubnp.futuranp.eu .

Městský úřad Lázně Bělohrad upozorňuje občany na možnost podání
daňového přiznání k dani z příjmu, a to v zasedací místnosti
Městského úřadu v Lázních Bělohradě. Úřední hodiny pro podání jsou
pondělí 10. a 17. března od 9 – 13 hod., středa 12. a 19. března od 13 –
17 hod a středa 26. března od 9 -17 hodin. Formuláře si můžete
vyzvednout již nyní.

Obecní úřad Šárovcova Lhota zve občany ve středu 27. února 2008
od 19,30 hodin do Obecní hospody na „Veřejnou schůzi“.
Programem této schůze je schválení rozpočtu obce na rok 2008. Plán
rozpočtu obce Šárovcova Lhota je vyvěšen na úřední desce a
i n t e r n e t o v ý c h s t r á n k á c h o b c e www.sarovcova-lhota.cz .

Společenská rubrika :
V závěru loňského roku se 3. prosince 2007 narodila manželům
Janě a Radkovi Kadečkovým již čtvrtá dcera Petra, měřila 50 cm a
vážila 3,18 kg. Přejeme hodně zdraví a štěstí do života. Zároveň se
omlouvám za opožděné sdělení této radostné noviny.
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