LHOTECKÉ LISTY
Prázdninové 2009

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník XIV. Číslo 4-5. Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.
Nejprve připomeneme dění v uplynulém měsíci.
Červen. Tento měsíc je již třetí rok spojený se vzpomínkou na
našeho rodáka Láďu Kadečku. Proto jsme i letos uspořádali na
jeho počest tenisový turnaj ve čtyřhře. Podle stejných pravidel
jako v předchozích letech, tedy součet věku a váhy spoluhráčů
vytvořil „handicap„ , který určil počáteční skóre vzájemných
duelů. Překvapení některých hráčů bylo, když po nástupu na
hrací kurt ( aniž by se dotkli míče ) již prohrávali s protihráči
2:0 v 1. sadě.
Letošního ročníku se zúčastnilo 20 hráčů, tedy 10 dvojic. Opět
zazněla jména teamů, jako jsou třeba Ledový vinný střik, Dvě
cihly, Modří ptáci, Bez ambice a jiné. Letošním herním
pavoukem prošli do finále teamy Lions a Dvě cihly. Tato
finálová bitva určila konečné pořadí letošního ročníku takto:
Pořadí
1.
2.
3.
4.

Název
Lions
Dvě cihly
Matoni
Tygři

Jména
Mečíř – Kulhánek
Bachtík – Jiránek
Turek – Zvoníček
Vích – Novák

AB team
Zelenáči
Pražské předměstí
Bez ambice
Modří ptáci

Němcová - Němec
Vamberk – Pecháček
Knížková – David
Kopysov – Podstata
Draštík – Šourek

Ledový vinný střik Svoboda - Šorm

Červenec.
Začátkem
prvního
prázdninového měsíce proběhl v naší
hospodě pondělní turnaj v šipkách. Ve
startovním poli složeném z 12 hráčů
místních, ale i z okolních obcí, jako je
Kovač, Konecchlumí a Tikov, skončili na
pomyslné vítězné bedně tito:
1. Saša Kopysov - Šárovcova Lhota
2. Milan Záboj
- Kovač
3. Miroslav Loner – Šárovcova Lhota
Šipky. Další možností využití volného času je účast v
„Prázdninovém turnaji v šipkách“. Tento turnaj se hraje
v hospodě průběžně a je stále možné se do něho přihlásit u
paní Lonerové. Systém hry je „každý s každým“ a hraje se o
hodnotné ( jak již to v hospodě bývá ) alkoholické ceny.
Rád bych poděkoval Všem pořadatelům těchto tří turnajů za
práci a čas věnovaný pro zpestření života a dění v obci.
Obecní úřad.
Prázdninové setkání. V období prázdnin se každoročně
scházíme ke společnému jednání s občany v jedné z našich
osad, buď na Tikovech nebo na Libíně. Pro letošek jsme
udělali výjimku a toto setkání přesměrovali do Lhoty.

Obec Šárovcova Lhota zve své občany a chalupáře
31. července 2009 od 19.00 hodin na

» Veřejné setkání «
Místo konání: U tenisového hřiště,
při nepřízni počasí v hospodě.

Obchod. Jak jste již zaznamenali došlo začátkem prázdnin
k úpravě provozní doby v místním obchodě s potravinami. Byla
přidána prodejní doba v neděli od 8.00 do 10.00 hodin. Věřím,
že využijete možnosti nákupu čerstvého pečiva k snídani a
hospodyňky k ingrediencím do nedělního oběda.
Hospoda. I v tomto zařízení došlo k úpravě provozní doby.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Červenec - Srpen
15.00 – 22.00 hod.
Zavřeno.
15.00 – 22.00 hod.
15.00 – 22.00 hod.
15.00 – 24.00 hod.
15.00 – 22.00 hod.
15.00 – 22.00 hod.
Společenské akce a hry.

Rozloučení s prázdninami. Toto dětské odpoledne se bude
konat v sobotu 22. srpna 2009 na návsi. Pro děti budou
připraveny hry a soutěže a možná i nějaké to překvapení.
Podrobnosti se dozvíte včas z plakátků umístěných v obchodě a
na vývěsce.
Jarmark. Město Miletín Vás srdečně zve u příležitosti 885 let
Miletína na Svatojakubský jarmark lidových řemesel, který se
koná v sobotu 25. července 2009 od 9.00 hodin do 18.00 hod.
v okolí kostela Nanebevzetí panny Marie.
Ostroměř. 1. a 2. srpna 2009 se konají Ostroměřské slavnosti.
V sobotu je na programu mimo jiné Tancování s Dádou,
Keltský tygr – Irské tance,… . V neděli odpoledne koncert na
hřišti „Eva a Vašek“.
Mlázovice. Kino Mlázovice připravilo o prázdninách pro své
diváky spoustu pěkných filmů. Program kina:

17. července
24. července
25. července
31. července
7. srpna
14. srpna
21. srpna
22. srpna
28. srpna

Normal
Jménem krále
Peklo s princeznou
Austrálie
Mamma mia
Nedodržený slib
Andělé a démoni
Madagaskar 2
Případ nevěrné Kláry
Na závěr opět něco pro nejmenší.

