LHOTECKÉ LISTY
BŘEZEN 2009

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Duben ve dnech.
Den

Akce

Místo

1.

APRÍL

11.

Pletení pomlázek

Hospoda

12.

Sběr nebezpečného odpadu

Sběrný dvůr 14ºº hod

13.

Velikonoce

15.

Divadelní představení - Švejk Hospoda

18.

Šachový turnaj

Hospoda

24.

Motýlkáři - zpěv

Hospoda

30.

Slet čarodějnic

Náves

Volejbalové utkání

Ostroměř
19ºº hod.

18ºº hod.
9ºº hod.

16ºº hod.

Na vědomost se
dává,
že se 30. dubna
ve Lhotě na návsi
koná,
malých i velkých
ČARODEJNIC
SLET.
Soutěž o nejkrásnější a nejzajímavější čarodějku.
V případě špatného počasí se slet koná v Obecní
hospodě.
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Vydává starosta obce Šárovcova Lhota

Nejprve připomeneme dění v uplynulém měsíci.
Březen je pro nás spojený s pořádáním karnevalů, ať dětských
nebo dospělých. V období kolem 20. března se tímto
každoročně loučíme s naší plesovou sezónou. Oba plesy jsou
hojně navštěvovány v maskách a to v celé škále pohádkového
světa. Můžete zde potkat Mata a Pata, čmeláka nebo
muchomůrky, vílu Amálku, myslivce, Rumcajse s Cipískem na
rameni, a Mankou z nedalekého lesa Řáholce. Dále byli
zastoupeni Arabové či Španělé, policajt, cukrářka, krabička
cigaret, a spousta jiných roztodivných masek. O to krásnější je
druhý den, když vidíte stejnou pohádkovou postavičku,
jenomže v pětinové velikosti. Možná by nebylo marné, kdyby
rodiče, kteří doprovází své ratolesti, byli převlečeni také. Třeba
by princeznu doprovázel na ples sám pan král.
Hodnocení masek se u dospělých neprovedlo, protože nebylo
možno určit nejhezčí masku. Dort určený pro vítěze, byl
rozdělen mezi všechny zúčastněné.
V soutěži dětí, bylo hlasováním přítomných určeno toto
pořadí:
1. Manka, Rumcajs a Cipísek Kynclovi.
2. Andělíček - Vítek Hrnčíř.
3. Květinářky - sestřenice Lonerovy.
3. Indiánka - Bára Vaníčková.
Chtěl bych poděkovat maskám Jů a
Helé za přivítaní dětí a všem, kteří se
podíleli na přípravě karnevalu a dětské tomboly.

užívání veřejného prostranství. Obecní
prodloužilo tento termín do 31. března 2009.

Obecní úřad.
Česká pošta. Před několika dny doručila Česká pošta s.p. do
každé poštovní schránky leták s přehledem služeb a způsobem
doručování v naší obci po uzavření pobočky ČP od 1.4.2009.
Tento způsob doručování byl vysvětlen na veřejné schůzi
v únoru. Připomínám číslo na doručovatele +420 605 220 690,
u kterého si můžete objednat odeslání nebo vyzvednutí zásilky
či finanční hotovosti u vás doma. Druhým způsobem je vhození
písemné žádosti do poštovní schránky, která bude přemístěna
k obecnímu úřadu. Stačí napsat na papírek jméno, číslo popisné
a jakou službu od doručovatele chcete, např. odeslání
doporučeného dopisu, výběr hotovosti a jiné. Doručovatel vás
navštíví po příjezdu do obce a požadavek vyřídí.
Obchod. Opět dochází ke změně otevírací doby v prodejně
potravin. Od 1.4.2009 se mění na tento čas.
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Čas od - do
7ºº - 10ºº hod
7ºº - 10ºº hod
7ºº - 10ºº hod
7ºº - 10ºº hod
7ºº - 10ºº hod
7ºº - 11ºº hod

Čas od - do
14ºº - 18ºº hod
14ºº - 18ºº hod
14ºº - 18ºº hod

Poplatky. Připomínám všem občanům povinnost zaplacení
poplatků za odvoz odpadu, odebranou vodu a psy. Termín je do
konce března. Jednou z možností je převod na účet obce.
Napište dotaz e –mailem na adresu obec@sarovcova-lhota.cz o
výši poplatku, a obratem vám bude zaslán rozpis vašich plateb.
Zábor pozemků. Od 1.1.2009 vzešla v platnost vyhláška o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 4 odst.
1. ohlašovací povinnost, ukládá každému poplatníku nahlásit
správci poplatku (obci) místo, výměru a předpokládanou dobu

zastupitelstvo

Obec Šárovcova Lhota
vyhlašuje pracovní nabídku na pozici:

ZAHRADNÍK
•
•
•
•
•
•

Rozpis prací:
Údržba zeleně.
Práce s malotraktorem sečení trávy, zametání, vyhrnování
sněhu.
Chemická ochrana chodníků.
Práce s křovinořezem, plotostřihem a travní rotační sekačkou.
Platové podmínky:
S žadatelem bude uzavřena dohoda o provedení práce.
Plat 70,- Kč/hod. čistého po zdanění.
Nástupní termín. 1 dubna 2009
Uzávěrka žádostí je 30. března 2009 v 18 hodin. Své žádosti
dejte v obálce do poštovní schránky na Obecním úřadě
Šárovcova Lhota.
Stíny nad Lhotou. Tento odstavec jsme již dlouho v našich
listech neměli. Bohužel došlo v obci ke vloupání neznámého
lumpa do domu rodiny Čihákových. Chtěl bych požádat
všechny občany, aby byli všímaví k neznámým lidem, kteří se
pohybují v našem okolí.
Sport. Přátelské utkání ve volejbalu se Sokolem Ostroměř
11. března 2009 skončilo vítězstvím našich barev 3 : 2. Stav
vzájemných utkání je 10 : 7 v náš prospěch.
Letní čas. 29. března začíná letní čas. Posuňte ručičku hodin
v neděli ráno ze 2 na 3 hodiny.
Nebezpečný odpad. 12. dubna proběhne v naší obci sběr
nebezpečného odpadu. Můžete nosit tento odpad v době
otevření sběrného dvora, ale pouze do tohoto termínu, poté
zase až na podzim.

