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Vydává starosta obce Šárovcova Lhota

Nejprve přeji všem čtenářům hodně zdraví v Novém roce 2009.
Kalendáře. Pro letošní rok 2009 jsme pro Vás připravili nástěnný
kalendář kulturních a společenských akcí, které se konají v naší obci.
Každá akce je zakroužkována modrým kroužkem v kalendáři. Dále je
v něm znázorněna každá středa svozu komunálního odpadu a sobota,
ve které je otevřen sběrný dvůr pro sběr tříděného odpadu. Kalendář
byl vydán v 250-ti kusovém vydání a dodán do každé domácnosti.
Grafický návrh a tisk kalendáře pro nás zpracoval a zajistil pan René
Rejman ze Svatojánského Újezdu. Chalupáři, kteří nebyli přítomni v
obci při distribuci si mohou kalendář vyzvednout na obecním úřadě.
Pašíkova sobota. Pod vedením zkušeného
řezníka pana Vícha z Bělohradu, KUKU a
sehraného teamu pomocníků, bylo ze dvou
pašíků o celkové váze 250 kg vyrobeno 430
světlých a tmavých jitrnic, 55 kusů tlačenek,
20 kg. prejtu a krup. Dále zabíjačkový guláš, ovar, škvarky a
polévka. V tomto výčtu výrobků předčila letošní zabíjačka tu loňskou
a tak pevně věřím, že se z tohoto loňského „hecu u piva“ stane
tradiční lednová akce v naší obci.
Obecní úřad.

Spojovačka pro nejmenší čtenáře listů. Spoj postupně body čísel
od 1 do 41. Kdo je na obrázku?

Voda. V první polovině měsíce února dojde ke krátkodobému
uzavření hlavní vodovodní sítě. Důvodem je drobná oprava hlavního
potrubí ve vodárně. Den uzávěry se v současné době nedá přesně
určit, proto o tomto termínu budete včas informování rozhlasem
obce.
Vzorky vody. Již téměř více jak ¾ loňského roku splňujeme limity
mezních hodnot prvků, pro které jsme museli žádat KHS Hradec

Králové o výjimku k provozu našeho vodovodu. Jedná se o prvky
hořčík, vápník, mangan a hliník, které se podařilo snížit odstavením
některých pramenů z provozu. Zůstává nám pouze nižší hladina Ph.
Tento problém tížící většinu provozovatelů vodovodů v zemi,
budeme řešit při úpravě vodojemu v letošním roce. Každý výsledek
odebraných vzorků si můžete prohlédnout na úřední desce a na
internetových stránkách obce.
Sběrný dvůr. Od 1. února 2009 měníme provozní dobu sběrného
dvora. Zůstává každá sudá sobota, jako tomu bylo doposud, ale mění
se čas a to od 13.00 do 14.00 hodin. Věřím, že tuto změnu uvítají
všichni návštěvníci tohoto zařízení.
Veřejná schůze. Obecní úřad Šárovcova Lhota zve občany na
veřejné zasedání obce, které se koná ve středu 25. února 2009 od
18.30 hodin v sále Obecní hospody. Programem této schůze bude
schvalování rozpočtu obce a diskuse
s občany na téma rozvoj a investice
obce.
Hasiči. Sbor dobrovolných hasičů
Šárovcovy Lhoty si Vás dovolují
srdečně pozvat v pátek 20. února
2009 na Hasičský ples, který se koná
od 20.00 hodin v sále Obecní
hospody. K tanci a poslechu hraje
Michal Habich.

Společenská rubrika.
28. ledna 2009 se do
Hamerského
mlýna
narodila
Veronice
Jirsákové a Romanu
Šatavovi. 3750 g vážící
a 49 cm měřící dcera
Šárka
Rozálie.
Blahopřejeme
a
přejeme jí hodně zdravý
a štěstí do života a
rodičům spokojenost při
výchově.
Sport. Každou první středu v měsíci hraje naše obec přátelské
utkání s Ostroměří ve volejbale smíšených družstev. Utkání se hrají
v létě u nás na antukovém hřišti na Lipové návsi, v zimě pak
v tělocvičně základní školy v Ostroměři. Současná bilance
vzájemných utkání je příznivá pro naše barvy. Ze 17 vyrovnaných
utkání jsme 9x vyhráli, 6x prohráli a 2x remizovali.
Mariáš. V pátek 13. února 2009 se v Obecní hospodě uskuteční
další ročník karetního turnaje „Zapomenutý čert“ v červené čtyřce.
Podrobnosti o tomto turnaji Vám sdělí páni Čeřovský nebo
Rechcigl.
Statistika obce.

Hasiči. Vedení SDH žádá své členy
i příznivce o věcný příspěvek do
tomboly.
Tombola
se
bude
shromažďovat v hospodě u paní
Lonerové. Za váš příspěvek Vám
hasiči předem děkují.
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