LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník X

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 2.

Obecní úřad.
Veřejná schůze. Veřejná schůze se konala za účasti asi 30-ti
občanů. Na schůzi nejprve starosta vysvětlil jednotlivé položky
příjmů a výdajů plánovaného rozpočtu. K návrhu nebyly žádné
připomínky, takže dal starosta o rozpočtu hlasovat. Rozpočet byl
zastupiteli jednohlasně schválen jako vyrovnaný ve výši
3.550.150,- Kč. Stav finančních prostředků na účtech obce činil
k 31. prosinci 2014 u KB 617 995 Kč a u ČNB 695 075 Kč.
V následné diskusi nastínil starosta občanům záměry a akce,
které by chtěla obec v tomto roce realizovat. Jedná se o výměnu
přívodního kabelu do vodárny, opravu střechy a oplocení na
sběrném dvoře, výstavba kójí na třídění bioodpadů, nákup
vozidla pro hasiče a další investice do přestavby školy.
Přestavba této budovy na byty již stála od počátku cca
3 800 000 Kč.
.
Obědy. Obec Šárovcova Lhota nabízí občanům dovoz obědů.
Jedná se o dopravu obědů ze závodní kuchyně firmy ZEPO
BĚLOHRAD a.s. Cena obědu je 62,- Kč. Pro seniory doprava
zdarma ostatní platí příplatek za dopravu 10,- Kč. Případní
zájemci o tuto službu se nahlaste v obchodě u pani Kopysové,
nebo v hospodě u pani Lonerové, která dovoz obědů zajišťuje.
Oprava komunikace. Od
7. dubna do konce června
2015 bude probíhat oprava
silnice
od
Hamerského
mlýna do Lhoty. Po dobu
opravy cesty bude objížďka
vedena
přes
obce
Svatojánský
Újezd
a
Ostroměř.

Územní plán. Poslední verze nového územního plánu bude k
nahlédnutí jeden den v obci. Termín bude upřesněn. Jedná se o
poslední možnost k připomínkám před jeho konečným
schválením.
Digitalizace.
Po
digitalizaci
pozemků
bylo
zjištěno
dlouhodobé užívání (zábor) obecních pozemků občany. Občané,
kterých se to týká, budou vyzváni dopisem k řešení této situace.
Cílem tohoto jednání je napravení vlastnických vztahů
k danému pozemku odkupem, pronájmem nebo jeho vrácením.
Čp. 55. Ing. Marcela Dobšová vysvětlila stav probíhajícího
jednání s paní Maiksnerovou ohledně vyhořelého domu č.p.55.
Obec paní Maiksnerové nabídla za dům částku 100.000,- Kč.
Paní Maiksnerová naši nabídku nepřijala a požaduje částku
podstatně vyšší. Zastupitelstvo obce bude ještě o této situaci
jednat.
Úklid obce. Na přání občanů bude vyhlášena brigáda na
úklid obce před závodem na Zvičinu. Brigáda se bude konat
v sobotu 25. dubna 2015 od 8,30 hodin. Sraz brigádníků bude
před hospodou. Sebou si vezměte nářadí na úklid chodníků.
Poplatky. Koncem měsíce března provedeme odečet vodoměrů
a od dubna začne obec vybírat
poplatky za odvoz odpadu, odebranou
pitnou
vodu,
psy
a
pronájem
pozemků. Poplatky je možné po
dohodě s obcí rozdělit na dvě splátky
a lze je zaplatit hotově na obecním
úřadě paní 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.

Kultura a sport
Hasičský bál. Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem, kteří
přispěli věcným darem do bohaté „Tomboly“ a tím podpořili
hasičskou činnost v naší obci.
Karty. V pátek 20. února 2015 se konal v Obecní hospodě již
9. ročník mariášového turnaje v červené čtyřce „Zapomenutý
čert. Letošního turnaje se zúčastnilo 28 hráčů, přičemž dalších
5 opozdilců hrálo svůj malý turnaj o láhev Whisky ve výčepu.
Vítězem turnaje se stal pan Pagáč Josef z Hradce Králové, druhé
místo patřilo panu Ladislavu Kalkusovi z Doubravice a třetí
příčku obsadil Miroslav Kudlička z Mlázovic. Tradičně dobře
obsazení turnaj navštěvují hráči i ze vzdálenějších míst jako je
Trutnov a Hradec Králové.
Šachový turnaj. Tento velice uznávaný šachový turnaj „O
Lhoteckého krále“ se bude konat 18. dubna 2015 od 8,30 hodin
v sále Obecní hospody. Přihlášky a další podrobnosti zajišťuje
hlavní pořadatel pan Kroužek.
Maškarní bál. V sobotu 21.
března 2015 od 20 hodin pořádají
místní hasiči v Obecní hospodě
maškarní
bál.
Nejhezčí
a
nejnápaditější
maska
bude
oceněna dárkem. Přijďte si s námi
zaskotačit.
Maškarní
rej.
Rejdění
a
dovádění našich nejmenších se
bude konat o týden později, tedy
v sobotu 28. března 2015 od 15
hodin. Do rytmu tance Vás roztočí DJ Jirka. Pro děti jsou
připravené hry, soutěže a samozřejmě i ta o nejhezčí masku.
Květná neděle. Letos připadá tento svátek na poslední
březnovou neděli, tedy 29. Sraz děvčat je v 8 hodin u Obecní
hospody. Líta pro kolednice jsou zajištěna a říkanku nebo
písničku si kolednice nacvičí společně při srazu.

Zelené pivo. Toto speciální ochucené pivo svěže zelené barvy,
bude nabízeno pro labužníky a zájemce v Obecní hospodě od
Zeleného čtvrtku do konce Velikonoc.
Velikonoce. Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám. Než mi dají
vajíčko, vyplatím je maličko. To je jedna z mnoha říkanek
koledníků na velikonoční pondělí. Sraz dospělých koledníků je v
devět hodin ráno u hospody.
Čarodejnice. Slet všech malých, velkých, místní i přespolních
čarodějnic se za odborného dozoru hlavní čarodějky Petry
Vaničkové koná ve čtvrtek 30. dubna 2015 od 17 hodin na
návsi. Jistě nebude ani zde chybět soutěž o „Nejkrásnější
čarodějnici“.
Omalovánka pro nejmenší.

