NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY A DĚNÍ V OBCI ŠÁROVCOVA LHOTA

MĚSÍČNÍK PRO VŠECHNY OBYVATELE A CHALUPÁŘE
Vydává starosta obce Šárovcova Lhota

Záříjové
Říjnové

ročník XIII••
číslo 9. a 10.
Září Říjen 2008

Měsíce září a říjen byly bohaté na společenské a sportovní akce, ať už v naší
obci nebo s naší účastí mimo ní. V polovině září jsme sehráli na našem hřišti
volejbalový zápas mixů (4 muži a 2 ženy) se zástupci Pozemkového fondu ČR.
Ve vzájemném duelu pořádaném k uzavření jičínské pobočky PF přálo štěstí
hostům. V pátém rozhodujícím zkráceném setu zvítězili 15:13 a stali se vítězi
celého zápasu.
20. září se naše družstvo volejbalistů zúčastnilo 2. ročníku turnaje obcí
Lázeňského mikroregionu v Miletíně. Z deseti přihlášených družstev jsme
obsadili
7.
místo.
Podmínkou
tohoto
turnaje bylo
přihlásit
pouze
neregistrované hráče, což bohužel některé obce nedodržely (Miletín, Zdobín,
Nová Paka…) a tak docházelo k nevyrovnanosti vzájemných soupeřů.
Posvícení. Krásné slunečné počasí přilákalo cca 200 lidí, pro které byla
připravena výstava motocyklů a samohybů vlastní výroby, kulturní vložka
„přípravky“ mladých hasičů, přátelský mač s Ostroměří, hudební produkce
skupiny UQ BAND z Liberce a GAPEELS* z Prahy, pochoutka z vepřového
masa a množství různorodých nápojů.
Soutěž dětí. V Cerekvici se 11. října 2008 konalo podzimní kolo soutěže
mladých hasičů hry Plamen. Tento branný závod pětičlenných hlídek je
součástí třídenní jarní soutěže v požárních disciplínách. Minulý ročník
okresního kola se konal u nás a naši vyhráli kategorii 5-ti členných hlídek.
Volejbalový turnaj dvojic. Závěr sezóny si naši volejbalisté zpestřili
turnajem smíšených dvojic na zkráceném hřišti. Za slunečného počasí se do
hry přihlásilo 11 párů, z toho dvě dvojice z Ostroměře. Po vzájemné dohodě
přinesl každý něco k snědku a pití, k obědu věnovali Dobšovi ovečku. Chlad
večera byl zahnán teplou medovinou. Za uspořádání turnaje děkujeme
řediteli turnaje Jardovi Šormovi a občerstvovací partě Hance Hvězdové a
Václavovi Kosejkovi. Konečné pořadí „ nultého ročníku “ v tabulce.
1

Simona Sedláčková a Joža Malík

7

Jana Kadečková a Mirek Loner

2

Lenka a Jarda Šormovi

8

Eva a Pavel Draštikovi

3

Anička a Pavel Víchovi

9

Marcela a Václav Dobšovi

4

Marcela a Mirek Svobodovi

10

Kristýna Víchová a Roman Šatava

5

Olina Divoká a Honza Novák

11

Monika Holoušová a Saša Kopysov

6

Petra a Jarda Švamberkovi

Obecní úřad.
Schůze. Ve středu 12. listopadu 2008 od 18.30 hodin se v Obecní hospodě
uskuteční veřejná schůze s občany. Tématem tohoto setkání je podání
vysvětlení k novým vyhláškám obce, vodovodu a zodpovězení dalších dotazů
občanů.
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Tenisové hřiště. S ukončením letošní tenisové sezóny vyhlašuji brigádu
na úklid tohoto sportoviště. Brigáda se bude konat 8. listopadu 2008 od 9.00
hodin. Vezměte sebou kolečko a lopatu na rozvoz antuky.
Veřejný rozhlas. V listopadu proběhne celková rekonstrukce veřejného
rozhlasu v naší obci. Dojde i k výměně některých starších sloupů a tím i
k odpojení osvětlení v některých částech obce. Buďte tedy k této vzniklé
situaci shovívaví. Věřím, že se bude jednat o krátký časový úsek.
Obchod. Koncem měsíce listopadu ukončí pani Veronika Jirsáková provoz
obchodu s potravinami. Důvodem této skutečnosti jsou zdravotní problémy.
Obecní úřad Šárovcova Lhota vyhlašuje výběrové řízení na pronájem
nemovitosti – OBCHOD. Uzávěrka zájemců k provozování obchodu v naší
obci je 11. listopadu 2008 do 16.ºº hod. na obecním úřadě. Podrobnosti
k tomuto výběrovému řízení naleznete na úřední desce obce.
Volby 2008. Naše účast při volbách do zastupitelstva Královéhradeckého
kraje 17. a 18. října 2008 byla velice dobrá. Ze 166 voličů v naší obci se
voleb zúčastnilo 100 voličů, tedy 60.24%.
Číslo hlas.
lístku
1
47
48
7
3
42
50
32
53
18

Název strany
KSČM
ODS
ČSSD
Volba pro kraj
SNK Evropští demokraté
Volte Pravý Blok
Koalice pro Královéhradecký kraj
Strana zdravého rozumu
Dělnická strana
Strana zelených
NEPLATNÝ HLAS

Počet
hlasů
35
22
12
10
9
3
3
2
2
1
1

Oznámení
Hledá se NESLYŠÍCÍ fena černého Belgického ovčáka. Majitelka tohoto
psa žádá občany o jakoukoli zprávu na tel. 777 813 981 a nabízí odměnu za
její nalezení.
Hasiči. Sbor dobrovolných hasičů Šárovcovy Lhoty si dovolují pozvat své
členy na valnou hromadu, která se koná 29.11.2008 od 19.ºº hod v Obecní
hospodě. Zároveň připomínám platbu členských poplatků u pani Svobodové
v úterý dne 14. listopadu od 18.ºº do 19.ºº hod na Obecním úřadě, nebo do
konce měsíce listopadu ve večerních hodinách u ní doma.
Drakiáda. Letošní 4. ročník drakiády se uskuteční v neděli 16. listopadu
2008. Sraz draků je u Obecní hospody ve 14.ººhod. odkud se poté přesunem
na pastviny nad Pourovými.
Společenská rubrika
Dne 9. října 2008 se narodil Markétě a Michalovi Hrnčířovým již čtvrtý syn
Vítek ( váha 4030 g a 52 cm ). Přejeme Vítkovi do života hodně zdraví a
štěstí, rodičům pevné nervy a jenom samé pěkné zážitky.
Dne 22. října 2008 nás po krátké nemoci navždy opustila naše sousedka
paní Emílie Bílková. Čest její památce.
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