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Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník IX

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 4.

Obecní úřad.
Jednání OZ. Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání 19.
srpna 2014 tyto body.
 Prodej dvou stavebních pozemků v lokalitě „Na štěpnici“
Panu Adamovi ze Třtěnice a panu Fišerovi z Chodovic.
V této lokalitě tedy zůstává k prodeji již jen jeden
stavební pozemek č. 826/13 o výměře 1651 m². Další
dva pozemky vzniknou po schválení nového územního
plánu na „Vyšehradě“.
 Nákup odvlhčovače místností.
A vzalo na vědomí
 Hospodaření obce za měsíce červen a červenec.
 Stav probíhajících dotací (Lipová náves, oprava budovy
obecního úřadu, obnova sportoviště a technického
zázemí a výměna ČOV u hospody).
 Stažení žádosti o bezplatné užíváni požární nádrže za
účelem nasazení a chovu ryb.
 Pořádání závodu v orientačním běhu družstev.
Volby do OZ. Dne 10. a 11. října 2014 se uskuteční volby do
obecního zastupitelstva obce Šárovcova Lhota. Do nastávajícího
volebního období se zaregistrovalo těchto 9 kandidátů.
Ing. Dobšová Marcela
Holouš Jiří
Hrnčíř Michal
Kopysova Lenka
Loner Miroslav
Ing. Svoboda Miroslav
Vaničková Petra
Vích Pavel
Ing. Víchová Šárka
Sběr nebezpečných složek odpadu. Podzimní odvoz
nebezpečných odpadů ze sběrného dvora bude proveden firmou

SKS s.r.o. v neděli 21. září 2014 v 13,55 hodin. Pokud máte
doma nefunkční elektrospotřebiče, barvy, žárovky, léky atd.
přineste je v sobotu 13. září do sběrného dvora nejpozději však
v neděli v den odvozu v 13,45 hodin.
Kultura a sport
Rybářské závody. V sobotu 16. srpna se za účasti 17 malých
rybářů konaly na naší požární nádrži dětské rybářské závody.
Vítězem kategorie „ O nejrychlejší rybu“, „0 největší rybu“ a
posléze i celkovým vítězem lovu na
návnadu se stal Martin Pokorný z Hořic
s uloveným kaprem 45 cm. Na druhém
místě Ondra Vaniček za uloveného
Hrouzka obecného neboli „břízáka“ a na
třetím Mareček Lysý za záběr, který děda
nezvládl (ryba utekla, ale zátah a
chvilkové manévrování tam bylo). Z malého koupaliště byli za
značné podpory diváků vyloveni na ukázku čtyři kapři a jeden
Amur. Tyto ryby byly na závěr soutěže opět vráceny do vody.
Svatováclavské dřevosochání se bude
konat na posvícení v sobotu 27. září 2014
od 9 hodin. Místem konání těchto umělců
bude „Kočárková ulice“, kterou na tento
den pro veřejnou dopravu uzavřeme.
Doprovodným programem bude ukázka
kovářského umění a ražení medaile. Pro
zájemce
bude
možnost
odkoupení
dovezených
uměleckých
děl.
Sochy
vytvořené zde zůstanou majetkem obce.
Český pohár štafet. V sobotu 13. září
2014 se od 10 hodin bude konat v oblasti osady Libín český
pohár štafet v orientačním běhu. Pořadatelem tohoto závodu je
SHK – TJ Slávia Hradec Králové a stavitelem tratí vedoucích
lesem po Hořickém chlumu je pan Hepner David.
Dny Evropského dědictví. V tutéž sobotu 13. září 2014 od 9
do 17 hodin srdečně zve pan Ing. Martin Pour všechny zájemce

a příznivce na den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou
strojní cihelny v Šárovcově Lhotě.
Železniční most. Firmou Povodí Labe byl odstraněn nános
zeminy pod železničním mostem. Zemina je uložena v jeho
blízkosti a po odtečení vody z ní bude převezena na zavážku a
úpravu terénu po zbořené stodole u statku. Tento objekt je již
po demolici urovnán a plánujeme zde polovinu prostoru zakrýt
trávníkem, žlab zavozit hlínou a osázet zelení a zbylou část
připravit k výstavbě kójí k třídění bio odpadu (tráva, listí atd.).
Most. Správa komunikací Královéhradeckého kraje plánuje
generální opravu již třetího mostu
v pořadí a to pod naší obcí
směrem k Mezihoří. Oprava je ve
fázi
přípravy
projektové
dokumentace a měla by být
aktuální na sklonku roku 2015.
Vodovod. Srpnová havárie na obecním vodovodu nám opět
připomněla jak důležitou tekutinou je pitná voda. Proto Vás
žádám, převážně pak chalupáře, aby při dlouhodobějším
opuštění svých nemovitostí uzavřely hlavní přívody vody. Při
poslední havárii trvalo tři dny, než byla porucha nalezena. Tímto
bych chtěl zároveň poděkovat místním hasičům za pomoc při
hledání poruchy.
Brigáda hasičů. Místní hasiči pořádali v sobotu 30. srpna od
9,30 hodin brigádu svých členů. Předmětem prací bylo umístění
dřevěného
koryta
(vytvořeného
Michalem Hrnčířem) pod mostek u
nátoku z Heřmanky do koupaliště.
Funkcí tohoto koryta je zlepšení
migrace ryb proti proudu řeky. Další
náplní práce byly údržbářské a
opravárenské práce na hasičském
autě a odstranění zbytku nánosu
zeminy u pilíře lávky vedoucí ke
hřišti. Této sobotní akce se zúčastnilo
pět hasičů.
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