NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY A DĚNÍ V OBCI ŠÁROVCOVA LHOTA

MĚSÍČNÍK PRO VŠECHNY OBYVATELE A CHALUPÁŘE
Vydává starosta obce Šárovcova Lhota

Březnové listy

ročník XIII••
číslo 3.
Březen 2008••

Na začátek listů se nejprve vrátíme k událostem z minulého měsíce:
„Zapomenutý čert“ – S účastí 20-ti hráčů se 14. března konal
v hospodě mariášový turnaj v červené čtyřce. V pozdních nočních hodinách
doznal svého vítěze. Stal se jím pan Kudlička z Mlázovic. Na druhém místě
Miloš Čeřovský ze Lhoty a třetí pan Zapadlo z Chotče.
„Podkrovní smeč“ – I tento turnaj ve stolním tenise dvouher se rozjel
na plné obrátky. Stále je ještě možnost, přihlásit se k cca 20 hráčům,
kteří již odehráli své první zápasy.
Velikonoce – Do letošního ročníku soutěže „O velikonoční krasličku“,
bylo přihlášeno 24 soutěžních exponátů.
Hodnotící komise, shodou
okolností 24 členná, vyhodnotila toto pořadí. V kategorii velikonoční
vajíčko zvítězili Dohnalovi s vajíčkem č. 22, druhé místo s číslem 17
Kadečkovi a na třetím místě opět Dohnalovi s kraslicí číslo 23. V kategorii
velikonoční nápad zvítězili Lonerovi , druzí Kynclovi a třetí Kadečkovi
v rovnosti bodů s Markovými. Všechny hodnocené exponáty jsou vystaveny
v obchodě.
Maškarní – Ve třech hodnocených kategoriích dospělých masek se na
pomyslnou bednu dostaly tyto masky. V kategorii nejlepší maska zvítězila
Baba Jaga s perníkovou chaloupkou v podání Jany Kadečkové, za
největšího šoumena plesu Jarda Šorm v převleku Červené Karkulky a
nejpočetnější maskou byl fotbalový tým volejbalového družstva ze
spřátelené Ostroměře.
V hodnocení maškarního reje dětí, byly vyhodnoceny všechny masky.
Můžete sami posoudit, podle přiložené fotografie, jaká přehlídka
pohádkových bytostí se tu sešla. Nicméně i zde bylo hlasováno o ty nej… .
Na prvním místě Natálka ze mlejna a Tomáš Kraus jako Včelka Mája
s Vilíkem, jako druhý Davídek Procházka v převleku kuřete, na třetím
místě Anežka a Románek „ Kynclovi “ v masce Berušky a Ferdy Mravence.
Na
čtvrtém místě
Barunka a Ondřej Vaníčkovi
jako roztomilé kočky.
Za skvělou přípravu karnevalu dekuji Janě Lonerové, Petře Vaníčkové,
mlynářce Veronice a mlynáři Romanovi z Hamerského mlýna. Podařilo se
také uskutečnit bohatou tombolu, čítající 105 cen, za kterou bychom chtěli
poděkovat všem přispívajícím. O perfektní atmosféru obou plesů se
postaral Jirka Čeřovský z Lázní Bělohradu.

V aprílovém měsíci, tedy dubnu, čekají naši obec 3 různé akce.
První je šachový turnaj „O Lhoteckého krále“ v sobotu 19. dubna od
9 hodin. O týden později přijede již poněkolikáté parta Pražských
recesistů, známá pod názvem jejich prvních převleků „Motýlkáři“.
Obě tyto akce jsou v naší hospodě. Třetí je na závěr měsíce. Je jí
pálení čarodějnic. Letošní slet čarodějnic je plánovaný na středu
30.dubna od 19. hodin na návsi, kde bude připravený oheň, letový
program a soutěž o „MISS(IS) KOŠTĚ.
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Obecní úřad
Poplatky - Chtěl bych připomenout placení poplatků za vodu a odpady.
Občané, kteří ještě tak neučinili, ať neprodleně navštíví Obecní úřad nebo
pani Víchovou a tyto poplatky zaplatí.
Sběrný dvůr – Měníme čas otevření sběrného dvora. Zůstává každá sudá
sobota jako tomu bylo doposud, ale mění se čas. Bude otevřeno pouze od
15 do 16 hodin. V neděli 13. dubna 2008 bude sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu. Podrobnosti najdete na úřední desce vedle obchodu.
Obchod – Ke 30 dubnu končí provozovatelka pani Víchová v této naší
provozovně.
Zájemci,
kteří
by
chtěli
provozovat
tento
obchod
s potravinami, ať podají písemnou žádost na Obecní úřad do 8. dubna
2008.

Upozornění
Hasičského záchranného sboru Jičín
Plošné vypalování např. trávního porostu nebo strniště
2) SPALOVÁNÍ
- ZAPÁLENÍ NAPŘ. SHRABANÉ TRÁVY NEBO ROŠTÍ NA HROMADĚ
Podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů nesmí fyzické
osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek
(přírodního charakteru) na hromadách na volném prostranství jsou povinny právnické osoby a
podnikající fyzické osoby, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření
požáru. Spalování hořlavých látek vč. navržených opatření jsou dále povinny předem oznámit územně
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.
Za porušení těchto povinností může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě uložena
pokuta až do výše 500 000,- Kč popř. až do výše 1 000 000,- Kč, pokud tyto osoby provozují činnosti
s vysokým požárním nebezpečím.
Fyzické osobě, která se dopustí přestupku v tom, že vypaluje porosty,
lze uložit pokutu až do výše 25 000,- Kč.
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