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Na začátek listů se nejprve vrátíme k událostem z minulého měsíce:
Šachový turnaj „O Lhoteckého krále“. – Již tradičně za dobré účasti a
to 38 hráčů z blízkého, ale i vzdáleného okolí ( Praha, Jilemnice, Mladá
Boleslav, Kladno,...). Za domácí nastoupili dva hráči, Bohuslav Kroužek a
Miroslav Loner ml.. Oba se umístili v druhé polovině startovního pole. Chtěl
bych poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na pořádání tohoto turnaje,
obzvláště panu Kroužkovi, jako hlavnímu pořadateli.
Pálení čarodějnic. Na letošní slet čarodějnic pořádaný na návsi přilétlo
27 menších i větších čarodějnic. Každá malá i velká čarodějnice obdržela po
předvedení svého umu s koštětem povolenku pro „přelety nad vesnicí a
přilehlým Chlumem“.
Zvičina. – Letošní pěkné počasí přilákalo na tuto sportovní akci větší
počet turistů. Na letošní 30. ročník pochodu se vydalo cca 200 turistů na
které čekalo v cíli překvapení. Každý došlý turista si mohl vybrat mezi
lístkem do biografu Český ráj v Jičíně na libovolný film nebo bateriemi. Na
start 41. ročníku závodu běhu do vrchu „Memoriálu Václava Dobeše“ se
postavilo 111 běžců a 20 běžkyň. Celkové pořadí běžců najdete na stránkách
www.zvicina.cz . Pro zajímavost časy prvních:
Pořadí

Jméno

Město

Čas

1

Bartoš Dalibor

Rádlo

0:56:05

2

Rosenberg David

Jeseník

0:56:14

3

Janata Milan

Stračov

0:56:52

1

Mannová Michaela

Dvůr Králové n/L

1:09:00

2

Paulů Blanka

Úpice

1:09:37

3

Šmidrkalová Věra

Nová Paka

1:11:39

Za zmínku stojí i čas našeho jediného běžce - chalupáře Jardy Šorma
1:33:28. Na 4. ročník MTB časovky horských kol přijelo celkem 31
závodníků. Celkové pořadí najdete též na webových stránkách Zvičiny.
1

Vedrkal Petr

Lomnice n/Popelkou

0:46:16

2

Lehotský Jiří ml.

Vrchlabí

0:47:29

3

Kunc Jan

Dvůr Králové n/Labem

0:58:10

1

Riedelová Jana

Lázně Bělohrad

0:58:31

2

Bernardová Šárka

Lázně Bělohrad

1:11:32

3

-

-

1

Javorka. – K již tradičnímu otevření vodácké sezóny na Javorce se za
zamračeného a místy lehce deštivého počasí nalodilo cca 35 vodáků do 14-ti
lodí. S vodáckým pozdravem „AHOJ“ všem přihlížejícím se vydali vstříc
peřejím a záludnostem našeho toku. Zakončení trasy na Oboreckém rybníku,
převlečením a opečením buřtů otevřeli letošní splavnost Javorky.
Obecní úřad
Sběrný dvůr – Pro stálé dotazy na otvírací dobu sběrného dvora
připomínám, že platí každá sudá sobota od 15.00 do 16.00 hod.. Pro možnost
zapomenutí bude na úřední desce u obchodu vyvěšen kalendář provozu SD.
Dle smlouvy s firmou na odvoz odpadu bude mimořádně otevřen sběrný
dvůr dne 24. května 2008 od 15.00 hod do 16.30 hod
pro příjem
velkoobjemového odpadu, což jsou věci, které se se svoji velikostí
nevejdou do směsné nádoby jako je např. koberec, matrace atd.. Nepatří
sem nebezpečné odpady.
Javorka – Obec Nevrátice zve občany 17. května 2008 od 14.00 hodin na
slavnostní otevření Javorky obcemi ležící na jejím toku. Je připravený
bohatý doprovodný program a pro zájemce i autobusové spojení. Čas
autobusu je ...............
Obchod – Od 1. května 2008
máme novou provozovatelku obchodu se
smíšeným zbožím. Je jím paní Veronika Jirsáková. Přejeme jí hodně úspěchů
a zákazníků.
Hospoda – Se začínajícím slunečním počasím mění paní Jana Lonerová
provozní dobu v Obecní hospodě. Mění se čas otvírací a to ve stejné dny jako
doposud, ale již od 15.00 hodin.
Plánované akce
Hasiči – Tuto sobotu se koná v Mlázovicích okrsková soutěž hasičů.
Začátek je ve 13.00 hodin. Příznivci tohoto sportu přijďte fandit našim
borcům.
Hasiči - Poslední víkend v květnu, tedy 30. 31.5. a 1.6. 2008 se v naší obci
koná Okresní kolo hry „Plamen“ mladých hasičů. Celá soutěž proběhne na
louce za manipulačním skladem. Jelikož bude zapotřebí připravit spoustu
věcí, před i během soutěží, chtěl bych požádat všechny spoluobčany, převážně
pak hasiče,o spolupráci na této akci. Plánovaný počet soutěžících je cca. 300
lidí. Brigáda na přípravu sportoviště bude 29. května 2008 od 16,00 hodin na
louce. Kdo můžete přijít i později přijďte. Práce bude stále dost.
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