LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník XI

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 6.

Obecní úřad.
Schůze OZ. Na schůzi OZ 20. 9. 2016 byly schváleny tyto body.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zapisovatelem Ing. Miroslava Svobodu a ověřovateli
Lenku Kopysovou a Jiřího Holouše.
2. Program jednání.
3. Rozpočtovou změnu č.1 dle přílohy.
4. Prodej pozemku p.č. 826/13 v k.ú. Šárovcova Lhota,
výměra 1651 m2, Zájemce o koupi: Jan Medek, bytem
Šafaříkova 442 Nová Paka a Klára Medková, bytem Kacákova Lhota 56. Cena 300,- Kč/m² - dle stávajících
pravidel prodeje s možnou vratkou 50,- Kč/m².
5. Nevyhovět žádosti Barbory Pavláskové na koupi obecních pozemků 780/12 o výměře 12.184 m2, 780/11 o
výměře 5.823 m2, 780/1 o výměře 101 m2.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Usnesení ze srpnového OZ.
2. Hospodaření obce za měsíc srpen 2016.
3. Příslib Ing. Soboty z Povodí Labe, že sekání břehů Javorky budou dělat 2x ročně a to na úseku od přítoku
Heřmanky až po konec vesnice.
4. Opravenou cestu na Vyšehrad.
5. Zahájení jednání ohledně posílení kapacit zdrojů pitné
vody pro obecní vodovod.
6. Ve dnech 24.9.2016 a 8.10.2016 proběhne oprava střechy kůlny na sběrném dvoře.

Vodovod. Z důvodu špatných klimatických podmínek,
poruchy na vodovodním řadu, ale bohužel i nezodpovědnosti některých lidí, jsme byli nuceni nakoupit a dopravit
vodu do nádrže vodárny. Nakupovali jsme vodu od společnosti VaK, která nás stála 40 Kč za 1m³ plus doprava
z vodovodního řadu z Mlázovic, kterou nám postupně zajišťovali cisternami (3m³) TS Mlázovice traktorem, hasiči
z Mlázovic a Lázní Bělohradu, a VaK cisternou (9m³). Tuto
celkovou částku musíme napočítat do nákladů spojených
s prodejem pitné vody, a tudíž budeme muset v příštím
roce pitnou vodu zdražit. Současně jsme začali podnikat
kroky k posílení dodávky vlastní vody a z vypsaných dotačních programů budeme žádat o finanční podporu k výstavbě vrtu. Ve spolupráci s firmou Vodní zdroje Chrudim,
panem Nadrchalem, jsme umístili budoucí vrt v blízkosti
vodárny s hloubkou cca 50 metrů tak, abychom zamezili
„stáhnutí“ vody z okolních studní. Tímto krokem chceme
docílit vyrovnání úbytku vody ze stávajících pramenů.
Předpokládané náklady na výstavbu vrtu by neměly přesáhnout částku 600 000,- Kč. Podíl dotace by mohl dosáhnout až 80% uznatelných nákladů.
Štěpkovač. Jak jsme již avizovali v minulém čísle listů,
pořídili jsme s pomocí dotace (76%) z programu „Čistá
obec, čisté město, čistý kraj“ v roce 2016 Královéhradeckého kraje drtič větví. Vyzývám tedy všechny občany
k řádnému třídění biologického odpadu v prostoru statku.
Oddělujte větve od ostatních komodit, i když ještě nejsou
vybudované kóje. Větve se nám budou snáze drtit.
Obecní hospoda. V úterý 18. října 2016 jsme obdrželi
od provozovatele Obecní hospody Jany Lonerové výpověď
z nájmu. Dle smlouvy končí pronájem uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tedy k 31. lednu 2017. Obec Šárovcova Lhota vypíše výběrové řízení k pronájmu prostor Obecní
hospody. Podrobnosti budou zveřejněny na úřední desce a

na internetových stránkách obce po schůzce zastupitelstva
konané v 43. týdnu.
Střecha dvůr. Koncem minulého měsíce započaly práce
na opravě střechy budovy ve sběrném dvoře. Starou krytinu a trámoví rozebrali formou brigády členové spolku Karas. Nové trámy a krytinu položí firma Pavla Matyase. Po
opravě střechy a zavedení elektroinstalace do budovy bude
následovat odkoupení pozemku od současného majitele
Státního pozemkového úřadu a oprava jeho oplocení.
Oprava cest. Další nemalou investicí v obci byla oprava
části cesty vedoucí přes „Vyšehrad“ teplou balenou směsí a
cesta k „Hálům“ tekutou emulzí. Celkové náklady na opravu činili 200 000 Kč. Opravy provedla firma SUS KHK cest
mistrovství Hořice. Chtěli bychom v tomto pokračovat i
v následujících letech a postupně opravit i zbylé komunikace.
Brigáda. Vyhlašuji na sobotu 12. 11. 2016 od 8.30 hodin obecní brigádu. Bude zaměřená na úklid obce, chodníků, úpravu a výsadbu zeleně. Vezměte sebou nářadí potřebné k této činnosti.
Kultura a sport.
Drakiáda. V sobotu 29. října 2016 se bude konat již 12.
ročník „Lhotecké drakiády“. Sraz malých i velkých draků je
ve 14 hodin na návsi. Vyhlašujeme soutěž „O nejkrásnějšího vlastnoručně vyrobeného draka“ a „O nejvýše vylétnuvšího draka“. Pro vítěze jsou připravené krásné ceny a
pro všechny účastníky je zajištěno drobné občerstvení. V
případě nepřízně počasí bude termín posunut.
Divadelní představení. Obec Šárovcova Lhota pořádá
v sobotu 17. prosince 2016 zájezd na divadelní představení

„Zkrocení zlé ženy“ do Divadla na Vinohradech, spojený
s prohlídkou denní i noční adventní Prahy. Cena vstupenky je 490 Kč. Dopravu domácím hradí Obec, ostatní připlatí 200 Kč na osobu. Odjezd autobusu bude v 8,30 hodin
od obchodu a začátek tříhodinového představení je ve 14
hodin. Plánovaný odjezd z Prahy bude ve 21 hodin. Přihlašujte se u starosty nebo Lenky Kopysove v obchodě. Vstupenek na představení je 40 kusů.
Není na světě nic všednějšího, ovšem ani tajuplnějšího, než
vztah muže a ženy. Když se milují…
Hrají: Oldřich Vlach, Andrea Elsnerová, Hana Vagnerová, Filip Blažek, Michal Novotný, Marek Holý, Otakar Brousek ml., Luboš Veselý,
Daniel Bambas, Lukáš Příkazký, Jaroslav Satoranský, Pavel Nečas,
Martin Kraus, David Steigerwald a Andrea Černá.
Adventní zdobení stromu. V sobotu 26. listopadu 2016,
tedy před první adventní nedělí ozdobíme a slavnostně rozsvítíme vánoční stromek před Obecním úřadem a sestavíme slaměný betlém na nádraží, vytvořený panem Kynclem.
K dobré náladě a předvánoční pohodě přispějí vánoční koledy, vůně svařeného vína a sousedské povídání. Začátek
je v 15,30 hodin u Obecního úřadu.

