Stránka č. 1 z 2

Únorové listy

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY A DĚNÍ V OBCI
ŠÁROVCOVA LHOTA

MĚSÍČNÍK PRO VŠECHNY OBYVATELE
A CHALUPÁŘE
Vydává Starosta obce Šárovcova Lhota

ročník X
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Hasičský bál se vydařil. Pěkná tombola a hudební produkce Jaroslava Baťka
přilákala hodně přátel tance. Hasiči děkují všem, kteří přišli, přispěli do tomboly, i
finančně.
Další vydařenou akcí v Obecní hospodě byl večer zasvěcený sv. Valentýnovi (14.
února ). Pobavit se přišlo kolem 24 příznivců Valentýna.
Obecní zastupitelstvo na poslední schůzi schválilo hlavní rysy rozpočtu obce na rok
2005. S jeho zněním se můžete seznámit na úřední desce u prodejny. Jako ke
každému rozpočtu i k obecnímu se musí přistupovat zodpovědně, ale podle podmínek
daného roku jsou možné i případné změny.
Veřejná schůze obecního zastupitelstva se uskuteční dne 18. března od 19.00 hodin
v Obecní hospodě. Dozvíte se o hospodaření obce v roce 2004 a plánovaných akcích
v roce 2005. Vydržíte-li do konce i malé pohoštění je pro Vás připraveno.
Těšíme se na Vaši účast, připomínky a náměty do další práce.
Poplatky za odvoz odpadků , psy i vodné zůstávají pro letošní rok stejné jako v
loňském roce.
Poplatek za odvoz odpadků je 270 Kč za občana staršího 15 let, děti od 6-15 let a
senioři nad 70 let platí 135 Kč. Děti do 6 let jsou osvobozeny. Majitelé rekreačních
chalup a chat platí 270 Kč za nemovitost. Poplatek za psa je 60 Kč. Vodné za rok
2004 činí 4 Kč/ m3.
Splatnost všech poplatků je do konce dubna 2005.
Zimní údržbu místních komunikací se nám nedaří řešit k plné spokojenosti všech
občanů . Hlavní průtah obcí zajišťujeme přes Správu a údržbu silnic z Nové Paky.
Poněkud horší situace je na silnici k cihelně, k poště a na Libín. Obracíme se na
občany , aby nám pomohli situaci řešit i posypem popelem z kamen. Děkujeme Vám.
Společenská rubrika
7. února zemřel pan Josef Šťovíček. Odešel ve věku 79 let. Ztrácíme v něm dobrého
souseda, kamaráda, hasiče, včelaře i šikovného truhláře, také člena výboru Zvičiny a
člena spolku Karas. Čest jeho světlé památce !
23. února se konalo rozloučení s paní Věrou Hubenou, rozenou Novotnou, rodačkou
ze Šárovcovy Lhoty. Zemřela ve věku nedožitých 75 let. I ji patří tichá vzpomínka.
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Kácení břehového porostu podél Heřmanky pod Slívákem provedla firma Ing.
Potockého. Palivové dřevo není letos k dispozici.
Obecní vodovod - v roce 2004 bylo vyrobeno 5978 m3 pitné vody. Tržby činily 23
133 Kč.
Náklady dosáhly 39 936,50 Kč. Náklady na 1 m3 jsou 6,68 Kč. Proto bylo
přistoupeno ke zvýšení sazby za odebranou vodu v roce 2005 na 6 Kč/m3.
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