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Číslo 2.

Obecní úřad.
Zápis ze zasedání OZ. Na veřejné schůzi OZ 28. 2. 2014
v Obecní hospodě byl schválen vyrovnaný rozpočet obce ve výši
3 056 900,- Kč pro rok 2014 bez výhrad. Dále byly zodpovězeny
některé dotazy občanům ohledně provozu pošty, digitalizace,
sekání trávy, zastavování vlaků a vykácení stromů pod cestou
na Vyšehradě. Na veřejném zasedání OZ 18. 3. 2014 byla
schválena inventura obce za rok 2013, rekonstrukce
zabezpečovacího zařízení na Obecním úřadě a hasičské
zbrojnici. Dále OZ uložilo starostovi obce, zajistit nabídku na
dokončení veřejného osvětlení na „Vyšehradě a Štěpnici“ a
vypsat výběrové řízení na obecního zahradníka. Usnesení
z posledního zasedání je vždy na úřední desce a všechna
usnesení jsou zveřejněna na internetových stránkách obce.
Dotace. Naše obec byla úspěšná prozatím v získání dvou
dotačních titulů z Ministerstva pro místní rozvoj a to na opravu
budovy obecního úřadu a na úpravu sportoviště po povodni
loňského roku. V nejbližší době se rozeběhnou práce s tímto
spojené.
Poplatky. Od 1. dubna začala obec
vybírat poplatky za odvoz odpadu,
odebranou pitnou vodu, psy a pronájem
pozemků. Poplatky je možné po dohodě
s obcí rozdělit na dvě splátky. Poplatky
lze zaplatit hotově na obecním úřadě
pani pokladní Lence Kopysove nebo
převodem na účet obce. V tomto případě napište dotaz na e-mail
obce obec@sarovcova-lhota.cz o výši poplatku, a obratem vám
bude zaslán rozpis a celková částka Vaší platby. Číslo účtu obce
je u KB 266 28 541/0100. Variabilní symbol dané nemovitosti
je pro Lhotu 10+čp., Libín 11+čp. a v případě čísla evidenčního

je variabilní symbol 111+če., Tikov 12+čp., Bertoldka 13+čp. Do
zprávy pro příjemce napíšete jméno vlastníka nemovitosti.
Nebezpečný odpad. V neděli 20. 4. 2014
v 13.55 hodin bude odvezen firmou SKS
s.r.o. Jablonec nebezpečný komunální
odpad. Jedná se o pravidelný jarní odvoz
všech složek odpadů, které netřídíme do
pytlů. Poslední možnost zbavit se těchto
věcí bude tuto sobotu. Odpad, který spadá
do této kategorie je uvedený na plakátu na
úřední desce u obchodu.
Hasiči. Každoročně připomíná OHS Jičín paní Štajnerová
podmínky a povinnosti podle zákona č. 133/1985 Sb. O požární
ochraně, za kterých se může provádět pálení klestí a stařiny.
Dbejte tedy při této činnosti zvýšené opatrnosti. Důležitá
telefonní čísla na operační středisko Jičín 950 510300, Hořice
950 511 385 a Nová Paka 950 511 383. Na tato telefonní čísla
byste měli volat před každým pálením, které je viditelné. Ušetří
Vám to peníze za zbytečný výjezd hasičů, když oheň nahlásí
někdo jiný. V této souvislosti připojuji dojezdové časy
profesionálních hasičů v případě požáru. Naše obec spadá do
„rajónu“ Hořic ZHS s dojezdem do 15 minut a „pomocných
sborů“ Lázně Bělohrad a Mlázovice do 20 minut.
Uzavírka
cesty.
V důsledku
opravy
mostu
u
„Holoušů“
firmou Správa a údržba
silnic Královéhradeckého
kraje bude 28. dubna
2014
uzavřena
přístupová cesta do obce
od Hamerského mlýna a
objížďka vedená přes Svatojánský Újezd bude trvat 4 měsíce,
tedy do 30. srpna 2014. Doufáme, že kompletní rekonstrukce
tohoto mostu nebude ve skutečnosti trvat tak dlouhou dobu.

Digitalizace. Dne 16. dubna 2014 od 9 do 16 hodin bude za
přítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu v Obecní hospodě
v Šárovcově Lhotě vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální
operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální
mapu. Vlastníci pozemků mohou do 15 dnů po ukončení
vyložení obnoveného operátu podat námitky proti jeho obsahu
(hranice pozemků).
Škola. Přestavba budovy školy na byty se dostává do své
druhé poloviny. V minulém týdnu jsme započali s rekonstrukcí
druhého bytu v prvním patře. Předpokládané dokončení této
části je na podzim tohoto roku.
Koupaliště. Součástí brigády na omlazení živého plotu na
náhonu spolkem KARAS, bylo i pokácení tújí u koupaliště.
V tomto týdnu jsme odstranili zbylé pařezy a na jejich místo
opatříme novou výsadbou.
Statek. V polovině dubna by měly být ukončeny práce na
bourání statku. Našim dalším plánem je vytvoření na polovině
plochy kóje (boxy) na bioodpad, tedy trávu, listí a větve. Druhou
polovinu plochy chceme zavézt zeminou a zatravnit. Rovněž žlab
by měl být naplněn zeminou a osázen dřevinami a keři.
Železný odpad. Stále častějším jevem jsou nájezdy cizích lidí
za účelem odvozu železného odpadu z našeho kontejneru.
Z tohoto důvodu plánujeme drobné úpravy kolny a jeho
přemístění do ní.
Kultura a sport
Květná
neděle.
Z hospodského
nápadu se v leckterých obcích stal
obyčej, který ke Květné neděli již
neodmyslitelně patří. Zvyk, který se
dodržuje zejména v Podkrkonoší, kde
na Květnou neděli (letos 13. 4. 2014)
chodí na koledu děvčata s lítem. Líto
bylo označení pro malý stromek či
větévku ze smrčku. To vše doprovázely

různé písně a říkadla. O založení nové tradice se letos pokusí
naše ženy. Sraz a zdobení líta je v neděli v osm hodin ráno
u hospody.
Velikonoce. Já jdu na pomlázku, nohy bosý mám, posaďte mě
na lavici, ať se zvohřejvám. Pomlázky mně dejte, nic se mi
nesmějte, ať jdu zase jinam. To je jedna z mnoha říkanek
koledníků na velikonoční pondělí. Sraz dospělých koledníků je
v devět hodin ráno taktéž u hospody.
Čarodějnický rej. Slet všech místních i
přespolních čarodějnic se koná v pátek
25. 4. 2014 od 19 hodin v Obecní
hospodě. K tančení a čarování hraje DJ.
Jirka.
Pálení čarodějnic. Letošní pálení,
soutěže a hry se uskuteční na návsi u
váhy 30. dubna. Čas a podrobnosti
budou včas oznámeny plakátem.
Brigáda na hřiště. V sobotu 26. dubna
2014 se uskuteční brigáda na přípravu tenisových a
volejbalových kurtů. Nejen vyznavači těchto druhů sportu mají
sraz v 8 hodin u tenisové buňky. Vezměte sebou nářadí na
úpravu ploch (hrábě, lopaty, košťata a kolečka na převoz
antuky). Součástí brigády bude i pokládka nových plastových
čar na obě hřiště, které jsme získali z dotace od MMR.
Zvičina. 47. ročník běhu, 36. ročník
pochodu a 10. ročník MTB časovky kol se
uskuteční v sobotu 3. května 2014. Pro
letošní ročník je připraveno několik změn.
První je změna části trati, druhou je drobná
pozornost za překonání traťového rekordu
nebo dokončení deblu (kolo/běh) a třetí
změnou je tisk vlastního jména na startovní
číslo. Zároveň bych chtěl poděkovat všem
sponzorům závodu za poskytnuté dary.

