NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY A DĚNÍ V OBCI ŠÁROVCOVA LHOTA

MĚSÍČNÍK PRO VŠECHNY OBYVATELE A CHALUPÁŘE
Vydává starosta obce Šárovcova Lhota
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listů se nejprve vrátíme k událostem z minulého měsíce.

Hasiči – V květnu proběhly dvě soutěže za účasti místních hasičů.
Jednou byla soutěž okrsku dospělých v Mlázovicích. Před začátkem
soutěží byl u příležitosti 105 let založení sboru v Mlázovicích vysvěcen
nový prapor zdejšího sboru. S pěknou účastí 6-ti družstev z okolních
obcí a hojné účastí diváků začala sportovní klání. Štafeta 4 x 100 m
s překážkami, přebor jednotlivců a poté královská disciplína - požární
útok. Po celkovém součtu časů skončilo naše družstvo na 4. místě.
Poslední víkend v měsíci se na louce za Jezberovými konalo okresní
kolo mladých hasičů. Tato soutěž je složená z podzimního a jarního
kola. Podzimní braný závod pětičlenných hlídek se běžel na okruhu,
který startoval a končil v prostoru u hospody. Trať vedla po zadní cestě
k Libínu, po pastvinách k vodojemu a zpět do vsi. Cestou plnily hlídky
různé úkoly. Domácí trať přispěla naši hlídce k prvnímu místu
v podzimním kole. S tímto takříkajíc náskokem a podporou domácího
prostředí nastoupilo naše družstvo i k jarnímu kolu soutěže. Do Lhoty
se sjelo 31 družstev (což bylo cca 300 lidí) z celého okresu. Soutěže
probíhaly ve třech kategoriích. Starší žáci, mladší žáci a 5 – ti členné
hlídky, ve kterých jsou zařazeny naši malí hasiči. Družstvo pod
vedením paní Svobodové bylo složeno z těchto dětí: Anna Víchová,
Pepa a Kuba Hlavatí, Dominik Hlavatý a Jan Čapoun. V závěrečném
součtu bodů se z osmi družstev umístili na prvním místě. K tomuto
místu jim ještě jednou blahopřejeme.

Zároveň chci poděkovat všem lidem, kteří pomáhali s přípravou a
zajištěním soutěži, stánkem, úklidem a různými pracemi spojenými
s touto akcí. Celkový výtěžek ze stánku byl příjmem do pokladn y
hasičů.

Plánované akce
Tenis – Koncem června se uskuteční již druhý ročník tenisového
turnaje čtyřher pod záštitou Obce Šárovcova Lhota a spolku Karas s
názvem „Memoriál Laďky Kadečky“. Tento lehce handicapový turnaj se
uskuteční 28. června 2008 na tenisovém kurtu ve sportovním areálu.
Prezence a vážení hráčů začíná v 8.30 hodin. Přihlášky do 21. června
u pana Svobody, nebo písemně vložit do schránky na obecním úřadě.
Občerstvení po celý den zajištěno.
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na letní sezónu je plánovaná
Koupaliště – Příprava koupaliště
místními hasiči na sobotu 21. června 2008 od 15 hodin. Vezměte sebou
koště a lopatu na úklid dna.
Nádraží
Přihlásili
jsme
naše
nádražíčko
do
soutěže
„O nejkrásnější nádraží České republiky“. Soutěž, ve které hlasují lidé
f o r m o u e - m a i l u n a a d r e s u nejkrasnejsinadrazi@cd.cz m ů ž e o p ě t t r o c h u
zviditelnit naši obec. Hlasování probíhá do 15. června 2008. V soutěži
je vybraných 10 finalistů, ze kterých bude 18. června vybrán vítěz.
Hlasovat může na jednom e-mailu i více účastníků. Stačí napsat jméno
a adresu každého hlasujícího. Vyhrává ten, kdo má nejvíce hlasů.

Obecní úřad
Úřední hodiny – S platností od 17. června 2008 se mění
úřední
hodiny obce Šárovcova Lhota. Navštívit tento úřad bude možné každé
úterý od 18.00 – 19.00 hodin.

Od našich sousedů
Ostroměř – Obecní úřad v Ostroměři pořádá 13. až 15. června 2008
setkání rodáků Ostroměře a přilehlých obcí Domoslavic, Sylvarova
Újezdu a Nových Smrkovic.
Lázně Bělohrad – Naši sousedé ležící proti proudu řeky pořádají již
34. ročník - Slavnosti písní a tanců „ Pod Zvičinou“.
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