NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY A DĚNÍ V OBCI ŠÁROVCOVA LHOTA

MĚSÍČNÍK PRO VŠECHNY OBYVATELE A CHALUPÁŘE
Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.
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Drakiáda. Letošní 4. ročník poznamenalo deštivé počasí. Přesto se
připraveného náhradního programu v sále hospody zúčastnilo 15 dětí, kde si
zahrály hry, zaskotačily při písničkách a snědly i nějakou tu dobrůtku.
Obecní úřad.
Obchod. Novým nájemcem obchodu se stala paní Petra Švamberková
z Tikov. V budově byly zvětšeny prodejní prostory pro větší sortiment zboží.
Přejeme jí hodně úspěchu v podnikání. Provozní doba obchodu zůstala
prozatím stejná jako u předchozí provozovatelky.
Skládka. V prostoru za sběrným dvorem byla vyklizena skládka odpadů
všeho druhu. Byly zde namíchány odpady stavební, rostlinné, ale i plasty a
jiné vytříditelné složky. Od 1.prosince 2008 se zde může ukládat pouze
rostlinný odpad jako je tráva, listí a větve ze stromů. Oboje odděleně od sebe
tak, aby šlo trávu a listí kompostovat a větve za příznivého počasí spálit.
Dbejme na pořádek v tomto prostoru. Obec musela vynaložit nemalé
prostředky na likvidaci této skládky.
Voda. Na veřejné schůzi s občany bylo podáno vysvětlení ke stanovení nové
ceny vodného pro rok 2009. Skutečné náklady na jeden m³ odebrané vody
jsou 12,- Kč. Tuto cenu tvoří poplatek za odběr podzemní vody státu, ceny
vzorků (8x za rok), chemikálie na dezinfekci vody (chlornan sodný),
provozovatel (Kalvoda HK) a neinvestiční náklady na provoz (opravy). Samy
vidíte, že názor lidí „Ta voda nám přece teče z kopce sama a zadarmo“ není
až tak pravdivý. Posledních několik vzorků vody již bylo v limitech daných
pro pitnou vodu a nemuseli jsme již použít schválené výjimky KHS pro mírné
překročení mezních hodnot pro hořčík, mangan a hliník. Během prosince
dojde k odpočtu vodoměrů a jejich částečné výměně. Zároveň budou sepsány
smlouvy s majiteli nemovitostí k odběru pitné vody. O tomto termínu budete
včas informováni.
Oznámení
Mikuláš. Zveme všechny hodné ale i zlobivé děti v sobotu 6. 12. 2008 od
14,ºº hod. na dětskou Mikulášskou zábavu v Obecní hospodě. Je připraveno
spousta her a soutěží, dobrá muzika a určitě přijde i Mikuláš s Andělem, ale
možná i čert.
Mikulášská zábava. V tutéž sobotu a na stejném místě, jenom o několik
hodin později. Tedy začátek od 20.ºº hod., k poslechu i tanci hraje DJ J.
Čeřovský.
Vánoční
dobroty.
Letošní
ročník
kulinářských
26. prosince 2008 od 18.ºº hod. v Obecní hospodě.

výrobků

se

koná

Dětský Silvestr. Rozloučit se hrou a tancem se starým rokem mohou naši
nejmenší 30. 12. 2008 od 15.00 hod v Obecní hospodě. Pro naše mladé bude
jistě připraveno nějaké to překvapeníčko.
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Silvestr 2008. Přátelské Silvestrovské posezení s kytarou k zakončení
roku 2008 pořádá paní Jana Lonerová v hospodě. Přijďte posedět a
zavzpomínat na starý rok.
Pro děti. Kolik najdete hvězdiček a měsíčků na vánočním stromečku před
Obecním úřadem?

Plánované akce obce Šárovcova Lhota v roce

2009
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC

30. Mezihořská lyže
13. Mariáš
20. Hasičský bál
20. Maškarní bál
21. Dětský maškarní rej
13. Velikonoce

18. Šachový turnaj

30. Čarodějnice
1. Javorka

8. Zvičina

30. Soutěž děti

31. Pouť

27. Memoriál Laďky Kadečky

Letní sporty

SRPEN

29. Ukončení prázdnin

ZÁŘÍ

26. Den vesnice

ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

4. Posvícení
17. Volejbal

dvojic

14. Drakiáda

6. Mikuláš

26. Vánoční dobroty

30.Dětský Silvestr

31. Konec roku 2009

Na závěr listů Vám všem přeji poklidné obdobý
přípravy vánočních svátků, kuchařkám bezporuchovou
pečící troubu a její spolehlivou obsluhu.
Krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
v Novém roce 2009
Vám přeje zastupitelstvo Šárovcovy Lhoty.
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