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NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY A DĚNÍ V OBCI ŠÁROVCOVA LHOTA MĚSÍČNÍK PRO VŠECHNY OBYVATELE A CHALUPÁŘE
ročník XIV

Prosincové listy

číslo 8
Prosinec 2009

Na začátek psaní bych se chtěl omluvit čtenářům těchto listů za prodlevu jejich vydání. V tomto období se u nás v obci událo nebo
uskutečnilo několik společensko - kulturních akcí. Na každé společenské či sportovní byla vždy pěkná návštěvnost lidí, ať zdejších či
z okolí. To je známka dobré organizace a propagace obce jako takové. Zároveň bych chtěl tímto poděkovat všem lidem, kteří se
účastní organizování těchto akcí, a popřát jim hodně chuti a nápadů do dalšího roku. Jak jste si již mohli všimnout v našem kalendáři,
máme v roce 2010 dostatek plánovaných sportovních i kulturních akcí.
Odpadové hospodářství. Naše obec přistoupila v roce 2008 k systému třídění komunálního odpadu. Zvolili jsme si systém sběrné
nádoby na kom. odpad a pytle na tříděný odpad. Po dvou letech fungování tohoto systému mohu odpovědně říci, že jsme zvolili
správně. Výhodou pytlů oproti kontejnerům je, že celková váha vytříděného odpadu v pytlích zůstává nám, kdežto v kontejnerech se
rozpočítává na počet obcí a kontejnerů, ze kterých byl odpad odvezen, a kde se doplácí na nedoplněné nádoby. Za rok 2009 jsme
utržili za tříděný odpad cca 20 000,- Kč, což nám pokrylo náklady na vývoz velkého kontejneru s nadměrným odpadem a má
samozřejmě vliv na následnou cenu za odvoz směsného komunálního odpadu v obci. To je jen jeden z několika důvodů, proč třídit
odpad i nadále.
Územní plán. V letošním roce byla obec úspěšná v získání peněz z několika dotačních programů Královéhradeckého kraje. Ať se
jednalo o vodní hospodářství, kde jsme získali peníze na pořízení projektové dokumentace k úpravě vodovodní sítě a obnově
pramenišť (85 000,- Kč) nebo rekonstrukci veřejného osvětlení obce (120 000,- Kč) z programu obnovy vesnice. Další schválenou
dotací jsme získali 119 000,- Kč na pořízení nového Územního plánu obce. Proto vás touto formou vyzývám k podání žádostí a
podnětů ke změnám oproti stávajícímu územnímu plánu. jedná se především o změny užívání pozemků: např. zahrad ma stavební
parcely, zalesnění pozemků, atd. ...
Czech POINT. Závěrem roku jsme z další dotace pořídili na obecní úřad stanoviště Czech POINT, kde můžete získat výpisy ze
živnostenského a obchodního rejstříku, rejstříku trestů (bodový stav řidiče, ...) a výpis z katastru nemovitosti. Jedná se o další krok
státu k přiblížení úřadu občanovi. jako další je datová schránka, kde můžete komunikovat s úřadem přes internet.
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Rozpočet obce. Začátkem roku sestavuje obec svůj rozpočet pro rok 2010. V tomto období máte možnost podat návrhy na investice
v obci. Stačí vhodit lístek s návrhem nebo tématem do schránky na OÚ, nebo poslat e-mail na obecní adresu. V letošním roce obec
hospodařila zhruba s částkou 1 500 000,- Kč, přičemž dvě třetiny rozpočtu jde na pravidelné platby, jako jsou energie, škola a školka.
Další částí je podíl obce na získaných dotacích.
Kalendář. Koncem roku jsme distribuovali do domácností kalendář obce pro rok 2010. Chalupáři si ho mohou vyzvednout na
obecním úřadě. Pro letošní rok jsme zvolili fotografie s tématem zákoutí naší obce. Opět byly vyznačeny dny svozu popelnic, den
otevření sběrného dvora a modrým kroužkem zakroužkovány dny s plánovanou akcí v obci. Kalendář vyšel ve 250ks výtisku a
nákladu cca 16000,-. Zároveň byl i umístěn na našich internetových stránkách.
Provozní doby. Došlo k úpravě provozní doby v obchodě u Švamberků. 31.12. bude otevřeno od 8-13 hod., 1.1. bude zavřeno a 2.1.
otevřeno od 8-10 hodin.
Pondělí

Úterý

Středa

8 00 - 10 00 8 00 - 10 00 8 00 - 10 00
14 00 - 16 00

Čtvrtek
8 00 - 10 00

Pátek

Sobota

Neděle

8 00 - 10 00 8 00 - 10 00 8 00 - 10 00

14 00 - 16 00 14 00 - 16 00 14 00 - 16 00

Provozní doba v hospodě se upravuje na Silvestra. Tato provozovna bude zavřená 31.12. 1.1. Otevřeno bude od 2.ledna 2010 a
provozovatel si Vás dovoluje srdečně pozvat na posezení s přáteli pod názvem "Zatoulaný Silvestr".
Zeleň v obci. Většina z vás, obyvatel obce, již zaznamenala pokácení smrků u dětského hřiště a u zvoničky. Stalo se tak v důsledku
podzimních větrů, kdy došlo k naprasknutí některých kmenů. Vzhledem k tomu, že se jedná o lokalitu u dětského hřiště, rozhodlo
zastupitelstvo obce na svém jednání o jejich pokácení a znovu osázení tohoto prostoru vhodnou zelení v jarních měsících.
Lipová náves. ze stejného důvodu, čili bezpečnosti rozhodlo obecní zastupitelstvo o pokácení a obnově Lipové návsi. V tomto
prostoru je několik stromů již prasklých, dutých a dochází k padání větví. Po odstranění stromů bude i zde provedena nová parková
výsadba.
Libín. byl jsem požádán paní Botkovou o sdělení této zprávy. opakovaně došlo k zněčištění potůčku, který protéká Libínem,
odpadními vodami z domácností. tento potůček protéká v blízkosti její studny a došlo tak k znečištění jediného zdroje pitné vody pro
tuto chatu. Žádá proto obyvatele Libína, aby nevypouštěli odpadní vody do potůčku a neznečišťovali tak tuto studnu. Děkuji za
pochopení.
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Společenské akce a hry
Volejbal. V letošním roce se zúčastnilo naše družstvo několika turnajů smíšených družstev neregistrovaných volejbalistů. Z Rudníku
a Mlázovic jsme přivezli pěkné 3.místo. Z Lázní Bělohrad a Jilemnice to již byla místa první.
Fotbal. V prosinci se zúčastnili hráči Bělohradské fotbalové přípravky, za něž hraje i Denisa Kadečková, turnaje Silesian Winter Cup
2009 v malé kopané v polské SWIDNICI. Za účasti 7 polských a 3 českých družstev se jim podařilo tento turnaj vyhrát.

Na závěr listů bych chtěl všem čtenářům popřát
hodně zdraví a štěstí v roce 2010.
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