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Tenisový turnaj Memoriál Laďky Kadečky proběhl za zdařilého počasí a velice slušné účasti 9-ti
hráčských párů a skalních fandů tohoto sportu. Tento lehce handicapový a svými pravidly ojedinělý
turnaj, doprovázený jemnou vůní grilovaného vepřového a chlazeným zlatavým mokem, skončil ve
spárech dvojice Tygrů ze Lhoty Jana Měšťana a Pavla Vícha. Na druhém místě se umístila dvojice
Lions - Petr Kulhánek a Pavel Mečíř a třetí byl pár Trafica - Pavel a Zbyněk Jiránkovi. Putovní pohár
vítězů si můžete prohlédnout v Obecní hospodě. Věřím, že jsme tímto turnajem založili další tradici
v naši obci a vzdali hold našemu kamarádovi Láďovi Kadečkovi.
Setkání s chalupáři proběhlo 27. července tentokrát v osadě Libín u chaty Sluníčko paní Botkové.
Již tradičně bylo hojně navštíveno občany ze všech našich osad. Probrali jsme dobré i špatné věci, které
nás tíží a projednali jejich možné řešení. Paní Botková nás požádala, abychom otiskli její poděkování:
„Děkuji touto cestou všem, kteří při výjezdním zasedání obecního zastupitelstva na Libíně, pomáhali
s obsluhou účastníků a zajištěním všeho potřebného. Samozřejmě také všem, kteří sem přišli za
zábavou a sousedským poklábosením. Pokud jsem dobře počítala, sešlo se nás i s dětmi 73. Do té doby
než se zase setkáme, přeji všem jen samé štěstí.“
Sdělení pro členy SDH. Žádáme členy SDH Šárovcova Lhota, aby se v době úředních hodin ve
dnech 21.8. a 28.8. 2007 dostavili na obecní úřad zaplatit členské příspěvky na rok 2007. Členský
příspěvek činí 100,- Kč. Členské příspěvky je také možné zaplatit mimo tyto termíny ve večerních
hodinách, mezi 19–20 hodinou pokladníkovi SDH p. Svobodové.
Sběrný dvůr. Stále se nelepšící situace na sběrném dvoře nás nutí přijmout rázná opatření. Proto
dojde v brzké době k několika změnám. Stále se zvyšující počet naplněných kontejnerů a nepořádek
kolem nich nemůžeme donekonečna přehlížet.
Výzva spoluobčanům. Obecní zastupitelstvo vyzývá občany, aby nepálili posekanou trávu. V
poslední době se množí stížnosti na zamoření dýmem nejen v obci, ale i v našich osadách. Posekanou
trávu a jiný biologický odpad lze jednoduše zkompostovat nebo odvézt na určené místo. V obci je toto
místo za cihelnou. Bude-li třeba, určíme toto místo i v osadách Libín a Tikova. Prosíme vás,
mějte ohled na své spoluobčany.
Připravujeme. Rozloučení s prázdninami. Máme tu nepříjemnou zprávu pro naše školáky. Prázdniny
se přehouply do své druhé poloviny a pomalu, ale jistě, se blíží ke svému konci. Proto jako malou
náplast na tuto nepříjemnou zprávu, uspořádáme na našem všesportovním stadiónu sportovní
odpoledne zakončené pořádným táborákem. Přijďte, ukončíme to nicnedělání a s radostí se vrhnete do
školních lavic!
Společenská rubrika. Chtěli bychom mezi námi přivítat nově přistěhovanou rodinu Kopysových.
Manželé Oleksandr a Lenka (za svobodna Bejrová) se synem Filipem bydlí společně s rodiči
v rodinném domku Bejrových. Srdečně je vítáme mezi námi „Lhoťáky“.
Obecní hospoda. S koncem prázdnin dojde k úpravě otevírací doby v tomto zařízení. Provozní dobu
včas uveřejní provozovatelka Jana Lonerová na své vývěsce.
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Krásné prožití zbytku prázdnin a případné dovolené přeje Obecní zastupitelstvo Šárovcovy
Lhoty.
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