LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník IX

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 1.

Nejprve se v našem zpravodaji vrátíme k událostem, které
se odehrály v naší obci v loňském roce 2013.
Loňský rok byl výjimečný a také doufám, že na dlouhou dobu
neopakovatelný. Jedinou zmínkou o podobné události je zápis v kronice
z roku 1921, kde je napsáno, že po prudkých deštích stoupla voda
v řece Javorce a jejím přítoku říčky Heřmanky a voda dosáhla až do
budovy školy. V jejím důsledku museli „chlapi v holinách“ dojít pro
děti do školy. V loňském roce dosáhla voda v této budově hladiny cca
65 cm. Celkem bylo v obci zatopeno z důvodu povodně celkem 14
domů, hospoda a obecní úřad. Celkové škody na majetku jsou
odhadnuté na 1,5 mil. korun, přičemž poměr škod na obecním a
soukromém majetku je srovnatelný. V této souvislosti zažádala obec o
finanční prostředky na likvidaci následků povodně formou několika
druhů dotací a příspěvků od státních, ale i neziskových organizací.
Další hmotnou podporou byly dary od obcí a občanů. Z těchto posledně
zmiňovaných jsme rozdělili třetinu mezi občany postižené povodní. Na
odstranění škod na obecním majetku, získala obec prozatím prostředky
pouze na odstranění prvotních nákladů, což byla likvidace odpadů,
nářadí na úklid apod. ve výši 63 000,- Kč.
V závěru roku nám byla poskytnuta účelová dotace na vybavení
hasičů pro potřeby řešení krizových situací a na školení hasičů. Z těchto
peněz poskytnutých Královéhradeckým krajem bylo nakoupeno
vybavení za cca 73 000,- Kč např. elektrocentrála, svítidla, povodňové
holínky a další vybavení.
Pro rok 2014 máme podané dotační žádosti u MMR na 90% dotace
v celkové sumě cca 700 000,- Kč. Jedná se o čističku odpadních vod u
hospody, opravu obecního úřadu a opravu škod na sportovišti. Bohužel
nám byla vyřazena žádost na opravu budovy školy, a proto jí budeme
muset financovat z vlastních zdrojů.
Jako následná likvidace škod po povodni je i avizované odstranění
nánosů a náplavy pod a v okolí železničního mostu pod obcí státní
firmou Povodí Labe. V jeho blízkosti bude odbagrováno koryto a

zemina bude uložena nejprve na louce pod mostem, kde z ní odteče
voda a poté převezena za cihelnu a stane se majetkem obce. Zeminu
chceme využít na překrytí poloviny plochy zbourané stodoly a případné
terénní úpravy v obci.
V loňském roce realizovala obec ještě dvě další dotační akce. První
byla ze SZIF a to na zateplení obchodu, které provedla stavební firma
KUKU Beránek – Vích a klempířské práce Pavel Matyas. Tato dotace
je již dokončená a uzavřená. Druhou byla Lipová náves z MŽP, kterou
provedla firma pani Pánkové. V těchto místech dojde ještě k drobným
pracím na úpravě, které však již nesouvisí s dotací.
Z těchto důvodů nerealizovala obec žádnou z plánovaných větších
akcí financovaných plně z rozpočtu obce. Jednalo se především o
dokončení navržené kanalizační větve vedoucí na kopec, výrazné
úpravy na vodovodu a osvětlení na kopci. Tyto akce jsou zahrnuty do
rozpočtu v letošním roce. Konkrétní podobu letošního rozpočtu ve výši
3 056 900,- korun v příjmové i výdajové částce si můžete prohlédnout
v příloze těchto listů a jeho podrobné vysvětlení a schválení bude
provedeno v pátek 28. února 2014 od 19 hodin na schůzi OZ v obecní
hospodě.
Jedním z prvních počinů obce v letošním roce bylo vydání již
tradičního kalendáře s vyobrazením fotografií z obecních akcí,
vyznačením schůzí obecního zastupitelstva a svozu odpadů jak
komunálního tak i sběr tříděného odpadu. Celkový náklad je 250 kusů a
pro zájemce jsou ještě k vyzvednutí na úřadě. Druhou akcí letošního
roku je spuštění nových internetových stránek obce. Jejím autorem je
Jiří Vích mladší a vkladatelem informací jsou starosta a místostarosta.
Česká pošta. Při výměně prodavačky v místním obchodě došlo na
nějaký čas k nesnázím při doručování poštovních zásilek a dopisů. Po
sepsání nové smlouvy mezi Švamberk Invest a ČP bude pošta při
nedoručení opět ukládána v obchodě. Pro případ kontaktu
s doručovatelkami uvádím jejich telefonní číslo 605 220 690.
Hasičský bál. Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům a
občanům, kteří podpořili místní sbor věcnými dary a zakoupením
vstupenky na ples.
Poplatky obce. Koncem měsíce března začne paní Kopysova
odepisovat stav vodoměrů a od poloviny dubna začneme vybírat místní
poplatky za odpady, vodu a psi. Pro zájemce zůstává možnost zaplacení
poplatků prostřednictvím internetu na účet obce 266 28 541/0100 u KB.

Výši poplatků Vám sdělí pani Kopisova při odepisování vody nebo
dotazem na emailu obce - obec@sarovcova-lhota.cz. Výše poplatků
zůstala pro rok 2014 stejná jako loni. Voda 15,- Kč/m³, pes - důchodci
50,- Kč, ostatní 70,- Kč za prvního a 100,- Kč za každého dalšího.

Typ
Popelnice
Popelnice
Popelnice
Pytle 10 ks
Pytle 8 ks
Kontejner
Libín čp./eč

Objem
120 litrů
80 litrů
60 litrů
60 litrů
110 litrů
1.100 litrů

Bez nájmu
1.290,- Kč
1.220,- Kč
1.140,- Kč
7.600,- Kč

S nájmem
1.400,- Kč
1.330,- Kč
1.250,- Kč
440,- Kč
600,- Kč
7.600,-Kč
550,- Kč

Maškarní. V březnu jsou v Obecní hospodě maškarní bály.
V kalendáři jsou označené vždy v sobotu, ale jsou přehozené. Jako
první bude 1. března 2014 od 15 hodin Maškarní rej pro děti a 22.
března 2014 od 20 hodin Maškarní bál pro dospělé.
Veřejná schůze OZ.

POZVÁNKA
Na veřejné zasedání OZ Šárovcova Lhota
V pátek 28. února 2014
Od 19.00 hodin v sále Obecní hospody.
1.
2.
3.
4.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Rozpočet obce na rok 2014.
Diskuse.
Závěr.

