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Setkání na Tikovech 28. července proběhlo v přátelské atmosféře. Sešlo se nás 57.
Nejmladší účastnici byla. Anežka Chaloupková ( 11 měsíců). Pochutnali jsme
si .nejen na.klobáskách, ale i na koláčcích, které napekla pro tento účel nová paní
mlynářka. Vzorně nás obsluhovaly mladé servírky: Klárka Šlechtová a Monika
Holoušová. Děkuji Tikovákům touto cestou za pěkný džbán.
Odpadové hospodářství se stále potýká s nekázní našich občanů. Odpad se netřídí,
spoustu materiálu by se dalo spálit, ve stavební suti se objevují shnilá jablka atd.
Bude-li tento stav nadále trvat, dojde ke změně, která se projeví ve zvýšení poplatku
pro každého z nás.
Pěkné posezení před obchodem zhotovil Pavel Vích. Stůl i lavičky slouží nejen pro
návštěvníky obchodu, ale i pro rodiče, kteří hlídají své děti na hřišti.
Společenská rubrika
- 6. srpna zemřela paní Marie Sýkorová (maminka paní Paličkové ). Zemřela
týden před svými 90. narozeninami. Čest její světlé památce !
- 7. srpna zemřela v Brně ve věku 86 let paní Věra Jičinská, posledni
spolumajitelka statku. I jí věnujme tichou vzpomínku!
Diamantová svatba se uskutečnila 26. srpna v kostele Všech svatých v Lázních
Bělohradě. Manželé Marie a Josef Podzimkovi si s rodinou připomněli své životní
rozhodnutí před šedesáti lety. Podzimkovým samozřejmě gratulujeme a přejeme do
dalších let hodně zdraví a pohody. Diamantovou svatbu oslavili v minulých letech
manželé Popkovi ze Lhoty a Záveských z Mlázovic.
Rybářská sezóna je letos pro vyznavače Petrova cechu velice úspěšná. VIáďa Hátle
chytil na Dvoreckém rybníku u Robous dva sumce, 190 a 140 cm. Mirek Vích se
zaradoval na stejném lovišti nad sumcem 142 cm dlouhým. Blahopřejeme k
úlovkům, možná i ochutnáme?
Houbařská sezóna je také v plném proudu, co letos roste pravých hřibů se jen tak
nevidí.
Posilovna bude díky našim mladým po stavebních úpravách školy znovu
zprovozněna. Místnost vymalovali a uklidili: Šárka Víchová, Jirka a Veronika
Svobodovi, Milan Fejfar, Honza Dobeš a Péťa Šíp. V dohledné době v místnosti
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položí Milan Záveský nové lino.
Volby do zastupitelstva obce se pomalu blíží (20. - 21. října). Zastupitelstvo bude
sedmičlenné. Na registračním místě - Městském úřadě Lázně Bělohrad se
zaregistrovalo 7 kandidátů: Ing. Pavel Draštík, Jiří Holouš, Michal Hrníř, Hana
Hvězdová, Miroslav Loner, Ing. Miroslav Svoboda a Pavel Vích.
Žižkův stůl je upomínkou na tažení Jana Žižky přes naši obec na Mlázovice, kde
vypálil tvrz zemana Černína. Plochý kámen pískovce jsme získa1i od vedoucího
lomu v Podhorním Újezdě Václava Vojtěcha z Mlázovic. Vlastní nápis vysekal
Jindra Kyncl, za technické pomoci Jirky Sehnala. Vlastní osazení do terénu ke
studánce hejtmana Žižky provedla firma KU-KU.
Brigáda na dokončení výstavby volejbalového hříště se uskuteční pravděpodobně v
sobotu 16. září od 8.00 hodin. Chtěli bychom položit antuku, provést drobné zemní
práce okolo kurtu.. Vezměte sebou lopaty, hrábě, kolečka. Těšíme se na Vaši účast,
malé pohoštění bude připraveno.
Turnaj v ruských kuželkách pořádala hostinská Jana Lonerová u Obecní hospody.
V kategorii dětí zvítězila Karolína Šormová, z dospělých Jana Kadečková.
Prázdniny končí, škola začíná - všem školákům a studentům přejeme dobrý start do
nového školního roku. Zvlášť pěkný první školní den přejeme našim prvňákům:
Michalce Lonerové, Denise Kadečkové, Irence Pulcové a Honzovi Víchovi.

Přišlo nám psaní:
Tikováci !
Ve čtvrtek 27. července 2006 k nám došlo pozvání k Vám na páteční již deváté
setkání občanů, chalupářů a chatařů se zástupci OÚ Šárovcova Lhota.
Přes prázdninový čas, čas dovolených, bylo toto setkání velmi milým i přátelským
posezením pod krásnými starými lípami, pod kterými je možné se skrýt před
letošním horkým létem.
Uvítání bylo milé, limo pěkně vychlazené, pivo jako křen, buřty na ohni do zlatova a
nálada skvělá. Výhled do kraje poskytoval pohled na Lázně Bě1onrad, Byšičky,
Zvičínu, Krkonoše.
Prostě v dnešním uspěchaném světě jsme se zastavili a společně strávili překrásný
večer. Děkujeme pořadatelům i Vám všem a přejeme si, aby Vám u nás za rok při již
10. setkáni bylo taky tak dobře.
Děkuji a přeji krásný den.
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Marie Botková ze Sluníčka.
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