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Ročník XV. Číslo 3. Vydává starosta Obce Šárovcova Lhota.
Obecní úřad.
Rozpočet obce. Na veřejné schůzi 24. února 2010 byl v Obecní hospodě za pěkné
účasti 35 občanů schválen zastupitelstvem obce obecní rozpočet na letošní rok. Jeho
příjmové a výdajové položky zůstaly nezměněny, tedy v podobě, v jaké jsme je
představili v minulém čísle listů. Poté jsme seznámili občany s plánem činností
pro letošní rok a starosta obce vysvětlil některé položky rozpočtu, jako je financování
vody, odpadů a jiné. V následné diskusi byly projednány některé další návrhy občanů
pro zkvalitnění života v obci.
Poplatky. Připomínám občanům platbu poplatků. Po následné diskusi jsme prodloužili
výběr plateb na celý březen, vždy v úterý v úředních hodinách.
Voda. Zásoba pitné vody ve vodojemu je po nedávných haváriích asi na ¼. Vyzývám proto Vás, všechny občany,
k šetření s vodou. S blížícím se jarem nastanou práce na zahrádkách a přílišné zalévání z vodovodního řadu stavu
vody příliš nepomůže. Našim prvním úkolem v tomto roce je posílit současný zdroj vody a zajistit tak její dostatek.
Ordinace. V Mlázovicích začal opět ordinovat zubní lékař MUDr. R. Janeba.
Ordinační hodiny jsou ve středu a v pátek od 9.30 do 18.00 hod. Telefonní
kontakt do ordinace zůstal stejný 493 697 212 a mobil 722 966 266.
Doklady. Výzva k povinné výměně řidičských
průkazů. Majitelé řidičských průkazů vydaných
mezi 1. lednem 1994 až 31. prosincem 2000
jsou povinni si je vyměnit do 31. prosince 2010.
Rozhodující pro jejich výměnu je datum vydání
nikoliv typ průkazu. Tento obrázek je typ
současného průkazu.
Nebezpečný odpad. Jarní svoz nebezpečného komunálního odpadu proběhne
v naší obci 11. dubna 2010 v odpoledních hodinách. Využijte tedy předchozí sobotu 3. dubna k odevzdání těchto
složek odpadu do sběrného dvora. Jedná se o chemikálie, barvy, domácí elektro, léky, oleje atd..
Akce v obci.
Maškarní bál. V pátek 19. března 2010 od 20 hodin pořádají v hospodě místní hasiči Maškarní bál. Přijďte si
zadovádět v masce při hudbě DJ Jirky Čeřovského. Nejhezčí maska bude tradičně oceněna dortem.
Maškarní rej. Den poté, tedy v sobotu 20. března se bude na stejném místě konat
maškarní rej našich nejmenších. Začátek je v 15.30 hodin a na programu jsou hry,
soutěže a samozřejmě i soutěž o nejhezčí masku. Do rytmu tance Vás opět roztočí DJ
Jirka a o hry se postarají naše maminy. Vstupné je dobrovolné, bohatá tombola a pití
dostatek. Takže děti, hurá do masek. Kolik asi bude princezen a králů, nebo nějaké další
pohádkové postavy?
Aloe Vera. Působivé povídání pana Paličky o této královně léčivých rostlin,
pocházející z jižní Afriky, vyslechnete ve středu 24. března od 19.00 hodin v sále
Obecní hospody. Zájemci o tuto přednášku nahlaste předem počet účastníků paní Janě
Lonerové.
Velikonoce. Tradičně vyhlašuji soutěž o velikonoční vajíčko. Hodnotíme nápad a zpracování. Hodnocení exponátů
proběhne v hospodě v 18.00 hodin zvolenou komisí.

Zapomenutý čert. Koncem února se konal v hospodě 5. ročník mariáše „Zapomenutý čert“. V účasti 20 hráčů
měla naše obec pěkné zastoupení 6 hráčů. Turnaj hrající se na 5 kol skončil okolo půl noci, a jak se lidově říká, na
bedně se umístil i náš hráč.
1 Boháč
7 Čeřovský M. 13 Rechcígl
19 Novotný
2 Vích J.

8

Januš

14 Čeřovský

3 Vaniček

9

Řitka

15 Lukeš

4 Rohlík

10 Hátle

16 Kubíček

5 Pekař

11 Fikar

17 Ulvr

20

Fejfar

6 Horčička
12 Kraus
18 Ramšák
Děkuji všem pořadatelům tohoto turnaje za perfektní přípravu.
Jízdní kolo. V katastru obce Mlázovice bylo nalezeno poměrně drahé horské kolo ve velice dobrém stavu. Pokud se
Vám, nebo někomu z Vašich známých ztratilo, je toto kolo uloženo na Obecním úřadě
Mlázovice. Tento obrázek neodpovídá skutečnosti a je pouze ilustrační.
Volby. Na podzim letošního roku se budou konat volby do obecního zastupitelstva.
Občané, kteří chtějí kandidovat do obecního zastupitelstva žádám, aby do konce června
kontaktovali některého ze současných zastupitelů.
Statistika obce. K 1.1.2010 žilo v naší obci a
osadách Libín, Radov, Tikov a Bertoldka 205
trvale přihlášených občanů. Z tohoto počtu je 86
mužů, 91 žen a 28 dětí do 18 let. Důchodců ( tedy
počítáno osoby s věkem nad 60 let ) je 58.

Na závěr omalovánka pro nejmenší.

