LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník IX

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 5.

Obecní úřad.
Volby do OZ. Dne 10. a 11. října 2014 se uskutečnily volby do
Obecního zastupitelstva obce Šárovcova Lhota. Na následující
4leté volební období bylo zvoleno těchto 7 zastupitelů:
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7

Jméno
Holouš Jiří
Loner Miroslav
Vích Pavel
Ing. Svoboda Miroslav
Lenka Kopysova
Ing. Dobšová Marcela
Ing. Víchová Šárka

Počet hlasů
80
79
74
70
66
60
54

Vaničková Petra
Hrnčíř Michal

49
48

Letošních voleb se u nás zúčastnilo 113 ze 156 voličů, což
představuje 72,44% a je vysoko nad celostátním průměrem
volební účasti, která byla 44,46%. Z celkového počtu vhozených
obálek byly dva hlasovací lístky neplatné.
Součástí listů je i pozvánka s programem ustanovující schůze
OZ, na které bude složen slib zastupitelů a provedena volba do
všech funkcí úřadu.
Obecní úřad. Z důvodu realizace dotace na opravu budovy
obecního úřadu po loňské povodni (oprava podlahy, omítek a
obložení) bude provoz úřadu v měsíci listopadu a částečně i
prosinci omezen. Po tuto dobu bude třeba si schůzku se
starostou osobně nebo telefonicky sjednat. Věřím, že po dobu
rekonstrukce budovy provoz v omezeném režimu zvládneme.

POZVÁNKA
V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informujeme o konání
ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šárovcova Lhota,
svolaného dosavadním starostou obce v souladu s § 91 odst. 1
zákona o obcích.
V pátek
7. listopadu 2014
Místo konání: Sál obecní hospody.
Čas konání: od 19ºº hod.
Program jednání:
1. Zahájení,
2. Složení slibu zastupitelů
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
4. Schválení programu ustanovující schůze OZ.
5. Volba starosty a místostarosty.
a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty.
b) Volba starosty.
c) Volba místostarosty.
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru.
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru.
b) Volba předsedy finančního výboru.
c) Volba předsedy kontrolního výboru.
7. Volba členů finančního výboru.
8. Volba členů kontrolního výboru.
9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích).
10. Diskuse.
11. Závěr.
Pavel Vích

Upozornění. ČEZ žádá vlastníky a uživatele dotčených
pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení
distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.
do 15. listopadu 2014. Za tímto účelem plánuje ČEZ vypnutí
sítě v obci a bude vlastní firmou prořezávat nebezpečné stromy
pod sítí.
Povodí Labe, státní podnik provede v době vegetačního klidu
probírku a kácení přestárlých stromů a následné vysazení
nového porostu (topol, olše, jasan a vrba) na březích toku
Javorky před obcí.
Oprava komunikací. Začátkem října byla opravena firmou
Gren&Steel vysprávkovou směsí asfaltu a štěrku Kočárková
ulice, dále křižovatka u obchodu a cesta k cihelně. Na tuto akci
bylo zapotřebí cca 20 tun hmoty. V současné době probíhá
oprava komunikace kolem studánek a na Libíně frézovanou drtí.
Kultura a sport
Svatováclavské dřevosochání. Během ukázky dřevořezby
vytvořili sochaři pět soch. Vodníka, který bude umístěn na
Tikovech na potůčku bez názvu, vytékajícího z třídubské
studánky. Lavičku, kterou jsme dali pod javor u tenisové budky,
dvě sovy a zvoničku. Poslední tři zmiňovaná díla budou
rozmístěna až na jaře do prostoru u nádraží a na lipové návsi.
Drakiáda. V sobotu 15. listopadu 2014 se bude konat již 10.
ročník „Lhotecké drakiády“. Sraz malých i velkých draků je ve
14 hodin u hospody odkud se přesuneme na pastviny.
Vyhlašujeme
soutěž
„O
nejkrásnějšího
vlastnoručně
vyrobeného draka“ a „O nejvýše vzlétnuvšího draka“. Pro vítěze
jsou připravené krásné ceny a pro všechny účastníky je
zajištěno drobné občerstvení. V případě nepřízně počasí bude
termín posunut a včas zveřejněn.

Spojovačka pro nejmenší:

Vybarvi si svého draka:

