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Obecní úřad.
Schůze OZ. Na posledním zasedání Zastupitelstva obce 17.
3. 2015 zastupitelé schválili podmínky pro řešení narovnání
vztahů při dlouhodobém užívání obecních pozemků občany,
zjištěném digitalizací katastru. Dále byl schválen příspěvek Ing.
Martinu Pourovi na rekonstrukci další části cihelny ve výši
20.000,- Kč. Cena za dopravu obědů pro občany Lhoty,
zajišťovanou paní Janou Lonerovou byla stanovena na 100,Kč/den a výše poplatků za odpady, vodu a psy na rok 2015,
které zůstávají stejné jako v roce 2014.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 hospodaření obce za měsíc únor 2015
 kameny získané ze sklepa hospody budou nabídnuty
k prodeji, o kterém rozhodne nejvyšší nabídka
 bude vyhlášeno výběrového řízení na pozici zahradníka
Odměna 70,- Kč/hod čistého.
 opravu přední nápravy traktoru ve výši cca 70.000,- Kč
 doplnění tenisové boudy ohřívačem vody a nádobím.
Zahradník. Obec Šárovcova Lhota vypisuje pracovní nabídku
na pozici zahradník pro rok 2015 s nástupem 23. dubna 2015.
Jedná se o práce s malotraktorem na údržbě zeleně v Šárovcově
Lhotě a osadě Libín, což obsahuje sečení trávy a zametání. Dále
chemická ochrana chodníků a hřišť. Práce s křovinořezem,
plotostřihem a travní rotační sekačkou.
S žadatelem bude uzavřena dohoda o provedení práce v rozsahu
do 300 hodin/rok s platem 70,- Kč/hod. čistého po zdanění.
Uzávěrka žádostí je 21. dubna 2015 v 17 hodin. Své žádosti o
tuto pozici dejte v obálce do poštovní schránky na Obecním
úřadě Šárovcova Lhota.
Obědy. Obec Šárovcova Lhota nabízí občanům dovoz obědů.
Jedná se o dopravu obědů ze závodní kuchyně firmy ZEPO

BĚLOHRAD a.s.. Cena obědu je 62,- Kč. Pro seniory doprava
zdarma ostatní platí příplatek za dopravu 10,- Kč. Případní
zájemci o tuto službu se nahlaste v obchodě u paní Kopysove,
nebo v hospodě u paní Lonerové, která dovoz obědů zajišťuje.
Územní plán. Poslední pracovní verze nového územního
plánu naší obce bude k nahlédnutí za přítomnosti projektanta
ve středu 13. května 2015 od 15 hodin v sále Obecní hospody,
kde také můžete uplatnit poslední možné připomínky k jeho
návrhu.
Čp. 55. Po několika dalších jednáních s paní Maixnerovou o
kupní cenu jejího vyhořelého domu, došly obě strany ke
konečné shodě - částce 100.000,- Kč plus poplatky za převod
nemovitosti. Po podpisu kupní smlouvy bude tato nebezpečná
ruina odstraněna.
Poplatky. Obec již začala s výběrem
poplatků za odvoz odpadu, odebranou
pitnou vodu, psy a pronájem pozemků.
Poplatky je možné po dohodě s obcí
rozdělit na dvě splátky. Zaplatit je lze
hotově na obecním úřadě paní pokladní
Lence Kopysove v úřední den, tedy
úterý,
v obchodě
potravin
nebo
převodem na účet obce. V tomto případě napište dotaz na e-mail
obce obec@sarovcova-lhota.cz o výši poplatku, a obratem vám
bude zaslán rozpis a celková částka Vaší platby. Číslo účtu obce
je u KB 266 28 541/0100. Variabilní symbol dané nemovitosti
je pro Lhotu 10+čp., Libín 11+čp. a v případě čísla evidenčního
je variabilní symbol 111+če., Tikov 12+čp., Bertoldka 13+čp. Do
zprávy pro příjemce napíšete jméno vlastníka nemovitosti.
Pískovcové kameny. Obec Šárovcova Lhota nabízí k prodeji
10 m² pískovcové dlažby ze sklepa Obecní hospody. Prodej je
realizován formou obálkové nabídky. Pokud máte zájem o tuto
koupi, vložte svoji písemnou nabídku do obálky s nadpisem
„DLAŽBA“ a zalepenou ji vložte do poštovní schránky na
Obecním úřadě do 21. dubna 2015 do 16 hodin.

Úklid obce. Na přání občanů bude vyhlášena brigáda na
úklid obce před závodem na Zvičinu. Brigáda se bude konat
v sobotu 25. dubna 2015 od 8,30 hodin. Sraz brigádníků bude
před hospodou. Sebou si vezměte nářadí na úklid chodníků.
Brigáda na hřiště. V sobotu 25. dubna 2015 se uskuteční
brigáda na přípravu tenisových a volejbalových kurtů. Nejen
vyznavači těchto druhů sportu mají sraz v 8,30 hodin u tenisové
buňky. Vezměte sebou nářadí na úpravu ploch (hrábě, lopaty,
košťata a kolečka na převoz antuky).
Nebezpečný odpad. V neděli 19. 4. 2015 v
13.55 hodin bude odvezen firmou SKS s.r.o.
Jablonec nad Nisou nebezpečný komunální
odpad. Jedná se o pravidelný jarní odvoz
všech složek odpadů, které netřídíme do pytlů.
Odpad, který spadá do této kategorie je
uvedený na plakátu na úřední desce u
obchodu.
Kultura a sport
Šachový turnaj. Tento velice uznávaný šachový turnaj „O
Lhoteckého krále“ se bude konat 18. dubna 2015 od 8,30 hodin
v sále Obecní hospody. Přihlášky a další podrobnosti zajišťuje
hlavní pořadatel pan Kroužek.
Čarodějnický rej. Slet všech
místních i přespolních čarodějnic
se koná v sobotu 25. 4. 2015 od 19
hodin v sále Obecní hospody.
Pálení čarodějnic. Slet všech
malých,
velkých,
místních
i
přespolních čarodějnic se za
odborného dozoru hlavní čarodějky
Petry Vaničkové koná v čtvrtek 30.
dubna 2015 od 17 hodin na návsi.
Jistě nebude i zde chybět soutěž o „Nejkrásnější čarodějnici“.

Zvičina. Letošní 48. ročník běhu, 37. ročník pochodu a 11.
ročník MTB časovky kol se uskuteční v sobotu 2. května 2015.
Od letošního ročníku je opět změna části trati, která vede přes
Borek (doposud se běželo přes Bezník). Další změnou je zařazení
kategorie IZS (Integrovaný záchranný systém) do kterého patří
hasiči, záchranáři a policie ve třech kategoriích. První do 39 let,
druhá od 40 let a třetí věkově neomezená pro ženy. Zároveň
bych chtěl poděkovat všem sponzorům závodu za poskytnuté
dary.
Vypalování trávy. I letos varují hasiči před spalováním
hořlavých látek přírodního charakteru ve volném prostranství
jako je pálení větví a vypalování staré trávy. Připomínám, že tato
činnost je porušením nařízení kraje a může být pokutována
fyzické osobě až do výše 25 000,- Kč. Pro připomenutí důležitá
tísňová telefonní čísla. 150 Hasičský záchranný sbor ČR, 155
Zdravotnická záchranná služba, 158 Policie ČR a 112
Jednotné evropské číslo tísňového volání.
Obrázek pro nejmenší.

