LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník XII

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 3.

Obecní úřad.

Na schůzi OZ byly schváleny tyto body.
Zastupitelstvo obce schvaluje:





Výsledek auditu na přezkoumání hospodaření obce v roce
2016 bez závad.
Účetní závěrku obce za rok 2016.
Závěrečný účet obce za rok 2016 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce bez výhrad.
Nákup montované garáže na uskladnění zahradní techniky, která bude umístěna na pozemku obce u váhy.
Vodovod. Obec již podala žádost o dotaci u MŽP na pořízení vrtu a posílení vodních zdrojů pitné vody. V současné době se naše žádost administruje na ministerstvu. Fyzické práce na vrtu započnou koncem srpna. Bude se jednat o pořízení vrtu vrtnou plošinou, výměna přívodního
kabelu elektrické energie a propojení čerpadla s vodovodní
sítí. Po osazení čerpadla do vrtu proběhnou dvě čerpací
zkoušky. První krátkodobá trvající 24 hodin a druhá dlouhodobá v délce 21 dní se sledováním okolních zdrojů. Vrt
provede firma Vodní zdroje Chrudim s.r.o.
Aktuální stav vody ve vodojemu: první nádrž o objemu
100 m³ je plná a ve druhé je cca jedna třetina vody. K této
situaci nám významně napomáhá současné dešťové přeháňky.
Oprava cest. I v letošním roce budeme pokračovat v
opravě naších - tedy obecních cest. Opravy proběhnou na
přelomu měsíců srpna a září a bude se jednat o cestu le-

sem na Libín. Opravy nám provede firma SUS KHK Hořice.
Po dobu opravy bude z důvodu šíře cesty nutné danou cestu uzavřít. Žádám Vás tedy o trpělivost při těchto pracích.
Kultura a sport

Olda Makovec. V sobotu 12. srpna 2017 od 20 hodin
bude v Obecní hospodě koncert Oldy Machovce a jeho kamarádů. Jedná se o volnou hudební formaci několika
lidí, kteří hrají poslechovou country muziku, folk a balady.
Přijďte si poslechnout známé písničky, a jak se říká – pojďte si s muzikanty brouknout. Vstupné je 100 korun.
Strašidelná cihelna. Letošní ročník pohádkové cihelny
se koná v sobotu 23. září 2017, je tedy o týden posunutý
oproti záznamu v našem kalendáři. Strašidla budou pro
děti v cihelně od 16 do 18 hodin, potom bude na dvoře pro
návštěvníky hrát k posezení a tanci hudba. Občerstvení
máme zajištěné, přijďte v dobré náladě. Vstupné pro strašidla zajistí u brány loupežníci, proto si všichni dospělí
vezměte 50 Kč.
Knihovna na Tikovech. Na Tikovech přibyl nový fenomén, a to veřejná knihovna pod širým nebem – Knihobudka, která stojí poblíž vodníka Tikováčka. Tuto knihovničku
vytvořil pan Šlechta a společně ji Tikováci slavnostně otevřeli 3. června. Knihovna funguje na dobrovolnosti lidí,
kteří si mohou knihu půjčit (a zase vrátit), věnovat nebo
vyměnit. Máte-li doma knížku, kterou už jste přečetli, ale
je vám líto ji vyhodit, přineste ji do venkovní knihovny a
vyměňte ji za jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji
může přečíst někdo jiný.
Podobná knihovna bude zřízena i ve sběrném dvoře (částečně i již funguje), kde budete mít možnost při otevřeném
sběrném dvoře si knihu půjčit nebo vyměnit. Pro zajímavost je u knihovny na Tikovech umístěna cache. Takže
když pojedete či půjdete na cache, můžete si sebou vzít i

knížku na výměnu nebo věnování. Nehledejte žádnou klasickou krabičku. Použijte fantazii a nápovědu. Místní o
cache vědí, takže se nemusíte bát a jít si rovnou pro ni.
500 let obce. V příštím roce bude naše obec slavit pětisté výročí od první písemné zmínky o ní. Tuto oslavu chceme spojit se sjezdem rodáků a přátel naší obce. K rozeslání
pozvánek potřebujeme sehnat aktuální adresy lidí žijících
mimo naši obec (rodáků a jejich potomků, ale i Vašich příbuzných). V obchodě u paní Kopysové bude sešit k jejich
zapsání. Děkuji Vám předem za všechny dodané adresy.
Termín této akce je stanovený na sobotu 4. srpna 2018.
Setkání občanů a chalupářů. V sobotu 29. července se
koná pravidelné setkání občanů s chalupáři, tentokrát se
bude konat na Tikovech u Čípovy hospody. Pro zájemce o
dopravu tam i zpět pojede hasičské auto. Odjezd bude
v 16,45 hodin od obchodu.

Obrázek pro nejmenší.

Hádanky pro děti.
1. Předhoníš-li na závodech druhého běžce, kolikátý poběžíš?
2. Kde musíte postavit dům, chcete-li, aby všechna jeho
okna směřovala na jih?
3. Představte si situaci, že máte otce se synem, které musíte rozestavit tak, aby syn stál za otcem, ale zároveň před
synem aby nikdo nestál. Jak otce a syna postavíte?
4. Co je to, neustále to mění tvar a přesto je to kulaté?
1(druhý), 2(Na severním pólu), 3(Zády k sobě), 4(Měsíc)

