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Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník XI

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 4.

Obecní úřad.
Na schůzi OZ dne 19. 4. 2016 byly schváleny tyto body.
1. Ing. Marcelu Dobšovou na pozici zahradníka.
2. Směnu obecních pozemků v katastru obce Černín o
výměře 10 168 m2 za pozemky v katastru naší obce o
výměře 10 268 m2 patřící Zbyňku Rybovi. Veškeré
poplatky, včetně daně z nabytí, za Obec Šárovcova Lhota
zaplatí žadatel.
3. Opravu střechy na sběrném dvoře, kterou provede
spolek Karas ve spolupráci s Pavlem Matyasem.
4. Nákup plechových dílů z bývalého sila od spolku Karas
v hodnotě 18.000,- Kč. Díly budou použity na požární
nádrž na návsi.
5. Nákup starší tiskárny iRAC2020i na OÚ od fy Flamy
v ceně 32.800,- Kč.
6. Podání žádosti o dotaci na nákup drtiče bioodpadu
(štěpkovače) v hodnotě do 110.000,- Kč s DPH na základě
vyhlášení dotačního programu Královehradeckým krajem
s názvem: Zajištění plnění povinností obcí v oblasti
odpadového hospodářství dle novely zákona o odpadech.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Hospodaření obce za měsíc březen 2016.
2. Usnesení z březnového OZ.
3. Vypsání dotačního programu na drtič bioodpadu,
kterého se zúčastníme.
4. Další řádné zasedání OZ se uskuteční 17. 5. 2016 od 19
hod na obecním úřadě.

5. Souhlas obce pro LČR na opravu cesty z Libína na
Chloumky.
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 v úterý, v
obchodě potravin nebo převodem na účet obce. V tomto
případě napište dotaz na e-mail obce obec@sarovcovalhota.cz o výši poplatku, a obratem Vám bude zaslán
rozpis, celková částka Vaší platby a číslo účtu obce s
variabilním symbolem. Do zprávy pro příjemce napíšete
jméno vlastníka nemovitosti.
Divadelní představení. Obec Šárovcova Lhota pořádá
v pátek 10. června 2016 zájezd na divadelní představení
LHÁŘ v divadle „V Dlouhé“ v Praze. Cena vstupenky je 250
Kč, děti a důchodci 160 Kč. Doprava 50 Kč na osobu.
Odjezd autobusu v 16 hodin od obchodu. Začátek
představení v 19 hodin a návrat po skončení představení
(2,5 hod.) v cca 23,30 hodin. Doposud je přihlášeno 22
osob, přičemž autobus má kapacitu 29 sedících lidí.
Vstupenky na představení jsou ještě volné a možnost
přihlásit se u paní Kopysove je do 30. května.
Jan Vondráček za postavu Lelia získal Cenu Alfréda
Radoka za mužský herecký výkon roku.
Archetyp lháře, vyskytující se v dramatické literatuře už od
antiky, našel ve zpracování Carla Goldoniho svou
nejvtipnější, nestárnoucí podobu. V Divadle v Dlouhé se s
lhářem Leliem (Jan Vondráček) podíváme do dnešních
Benátek v čase karnevalu, kdy se více než jindy stírají
rozdíly mezi hrou a realitou, snem a skutečností, maskou

a tváří…Upozorňujeme diváky, že při představení se na
jevišti kouří a je použit kouřostroj.
Sjezd Javorky. V sobotu 30. dubna jsme po roční
odmlce opět „otevřeli Javorku“. Za pěkného počasí a
podpory „pozemního doprovodného občerstvovacího týmu“
jsme na dvanácti vypůjčených lodích sjeli nejzajímavější
část řeky Javorky vedoucí skrz „Mezihořské údolí“, dva
splavy až k tomu „Nádvorníkovu“ ležícímu před Ostroměří.
Sjezdu se účastnilo 35 malých i velkých vodáků. Po
skončení plavby a návratu domů pokračovaly na hřišti
sportovně založené „Čarodějnice“. Po již tradičním fotbálku
a vybíjené si děti opekly na připraveném ohni buřty a na
velkém ohni „upálily hadrovou čarodějnici“.
Zvičina. Letošní 49. ročník běhu „Memoriál Václava
Dobeše Šárovcova Lhota – Zvičina“ se konal 7. května
2016 a byl součástí otevírání turistické sezóny na Zvičině.
Pěkné počasí nám zajistilo i poměrně velkou účast. Na
startovní čáru se postavilo 168 běžců, 56 kolařů (z toho 10
recesistů na skládačkách) a cca 250 pochodníků. Trať
dlouhou 14,7 Km. zdolal na kole nejrychleji Reeh Jiří
z UVEX Klatovy v čase 0:40:38 hodin a v běžeckém závodu
„Saucony Český pohár 2016“ Vágenknecht František
z Aster teamu Jičín v čase 0:58:29. Za zmínku stojí i výkon
pana Josefa Metelky ze Spartaku Police, který tuto trasu
zdolal v kategorii muži nad 70 let v čase 1:31:03 hodin.
Stupně vítězů v kategorii domácích ovládli „Kluci
Krupkovi“. Na Zvičinu doběhli v pořadí Adam (1:19:14),
druhý táta Milan (1:27:44) a na třetím místě skončil
nejmladší Milan v čase 1:37:25. Ostatní výsledky obou

závodů si můžete prohlédnou na internetových stránkách
závodu: http://www.zvicina.cz/index.php?sekce=vysledky
Zároveň bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se podílejí
na organizaci a zajištění závodu. Příští 50. ročník se bude
konat 6. května 2017.
Hasiči - soutěž. Jarní okrsková soutěž hasičů se konala
v sobotu 14. května u příležitosti 130. výročí založení
sboru v Chotči. Z šesti družstev našeho okrsku jsme se
umístili na pátém místě. Vítězem okrsku a zároveň
účastníkem okresního kola se stalo družstvo Mlázovic,
které dosáhlo v součtu obou disciplín (štafety a požárního
útoku) času 96:90. Na druhém místě skončili hasiči
z Lužan (98:23) a na třetím místě se umístili domácí hasiči
z Chotče s časem 117:01. Čtvrtí Konecchlumští (133:28) a
o 17 setin na místě pátém Šárovcova Lhota (133:45). Šesté
místo obsadil s časem 160:03 Svatojánský Újezd.
Zpestřením odpolední soutěže bylo ukázkové cvičení „staré
gardy z Chotče“. Po lehkém zmáčení vodou od nezapojené
hadice k „trojáku“ v prvním pokusu, se ten druhý povedl
na jedničku. Celou soutěž jsme posléze řádně zhodnotili a
rozebrali s domácími hasiči u stánku s občerstvením.
Tenis. Pro novou tenisovou sezónu jsme připravili malou
změnu v půjčování kurtu. Z důvodu výměny zaměstnanců
ČD, kteří neznají místní obyvatele, jsme přistoupili k
registraci domácích hráčů. Každý domácí hráč či chalupář
si požádá u starosty o vystavení identifikační karty se
svým jménem. Tato karta bude stát hráče 100 korun a
bude platit jeden rok. Ostatní, kteří nebudou vlastnit tuto
kartu, zaplatí 80 Kč na hodinu jako všichni „cizí“ hráči.

