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Rozloučení s prázdninami Předposlední prázdninový a zároveň první zářijový den, tedy v sobotu
1. září se na Lipové návsi konalo sportovní odpoledne s názvem „Ukončení prázdnin aneb hurá do
školy“. Odpoledne zaměřené na dovednost, sportovní um a kolektivní hru přilákalo cca 15 dětí. Za
sportovní odpoledne, zakončené táborákem a opečením buřtů, bych chtěl poděkovat všem, kteří se
podíleli na jeho přípravě.
Obecní hospoda V pátek 28. září, na svatého
Václava se v Obecní hospodě od 20 hod uskuteční
SVATOVÁCLAVSKÁ DISCOTÉKA pro starší
a pokročilé. K tanečním krokům ve stylu country,
hitů ze 70 – 80 let a České i světové pop music,
Vám bude hrát BC company.
Posvícení ve stylu sportovního klání v neurčitých
sportovních disciplínách proti sobě nastoupí
družstva Přirozenin a Naplavenin. Začátek od 16
hodin na všesportovním stadiónu. Občerstvení
v místě konání, dobrou náladu sebou.
Rozloučení s letní turistickou sezónou na vrcholu Zvičiny, pořádané spolkem
Podzvičinsko
Podzvičinsko, Klubem českých turistů a financované z peněz EU, SROP a Královehradeckého kraje,
se koná v sobotu 15. září odpoledne. Podrobnosti k této turistické akci najdete na úřední desce u
obchodu a v Obecní hospodě.
Hasiči Velitel SDH Šárovcova Lhota Milan Fejfar, svolává schůzku členů sboru v úterý 11. září
od 16,30 hodin v hasičské zbrojnici. Program schůzky : oprava a údržba techniky, úklid a rozdělení
činností pro dětskou podzimní soutěž, která se letos a příští rok na jaře koná u nás ve Lhotě.
Spolek přátel Mezihořského údolí – Karas zve své členy ( i nečleny ) v sobotu 22. září na
„Tajný výlet“ po krásách české krajiny. Z důvodů občerstvení na trase nahlaste počty osob u pani
Marcely Dobšové nejpozději do 14. září . Sraz v 6.45 hod na zastávce vlakového nádraží v Šárovcově
Lhotě. Včasný příchod umožní zakoupení hromadné jízdenky, opozdilci jedou za plné jízdné na své
náklady.

Sběrný dvůr Pro snížení četnosti vyvážení kontejnerů se směsným odpadem, jsme zvětšili objem
kontejneru na tento odpad. To však nemění nic na skutečnosti předpokládaného navýšení poplatku za
odvoz směsného odpadu. Poplatek, který vybíráme od roku 2001 ve stále stejné výši, již nepokrývá
náklady na likvidaci odpadu.
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