LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník XII

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 4.

Obecní úřad.
Schůze OZ. Na schůzi 24. 10. 2017 byly schváleny tyto body.

Zastupitelstvo obce schvaluje: .
1. Program jednání.
2. Rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy.
3. Prodej stavebního pozemku č. 780/9 v k.ú. Šárovcova Lhota (na Vyšehradě) Janu Čáslavskému a Romaně Hawlové. Cena 300 Kč/m2 - dle stávajících
pravidel prodeje s možnou vratkou 50,- Kč/m².
4. Vypsání výběrového řízení na provoz Obecní hospody.
Vodovod. Naši obci byla akceptována žádost o dotaci na
pořízení vrtu a očekáváme smlouvu k podpisu od SFŽP
ČR. V současné době jsou práce na vrtu ve stádiu čekání.
Na vrtu byla provedena dlouhodobá čerpací zkouška, trvající 21 dní s výsledkem 0,19 litrů za vteřinu, což představuje cca 16,5 m³ za den. Tato vydatnost by pokryla asi 4/5
naší roční spotřeby vody. Pro zajímavost bylo provedeno i
měření na stávajících třech pramenních vývěrech se „současnou“ vydatností 0,39 litrů za vteřinu, která bohužel
v letních měsících bez srážek klesá až k hodnotě 0,08 litrů.
Tedy se dá říci k nule. Další postup prací bude podání žádosti o stavební povolení k připojení vrtu na naši vodovodní soustavu a úprava vodárny k míchání vody ze současných pramenů a vrtu. Vzorky vody z vrtu vykazují hodnoty
pH 7,71, což je k současným pramenům s pH 6,1 dobrá
zpráva. Hodnota pH naší vody byla jediná pod požadovanou státní normou.

Sběrný dvůr. Tuto sobotu byl ze sběrného dvora odvezen nebezpečný odpad. Situace, která byla zapříčiněná
špatným uskladněním (roztříděním) jednotlivých kategorií
odpadu, vyvolala vášnivou diskusi mezi zaměstnanci odvozní firmy a naší obcí. Nadále nebude možné uložit do
našeho dvora jakýkoli elektrický spotřebič bez přívodní
šňůry, lednice bez kompresoru, barvy oleje v prasklých
obalech atd. Službu konající zastupitel bude zodpovědný
za uložení odpadu a tudíž má i pravomoc odmítnout danou
věc k uskladnění. Další novinkou je, že by si u každého
spotřebiče, který je odevzdán do sběrného místa měl stát
majitel při jeho odvozu. To je dáno tím, že nejsme oficiální
sběrný dvůr, ale pouze sběrné místo.
Druhá varianta je uložení nebezpečných odpadů na sběrný dvůr v Mlázovicích, kde naši občané mohou tento odpad uložit bezplatně. Otevírací doba sběrného dvora je
každé úterý od 14 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin
mimo státních svátků.
Obecní hospoda. Obec
obdržela od provozovatelky
Evy
Fišerové
výpověď
z provozovny. Po dohodě
ukončila provoz k 25. listopadu 2017 a obec zároveň
vypsala
výběrové
řízení
k pronájmu Obecní hospody od 1. 1. 2018. Výběrové
řízení neboli záměr pronájmu Obecní hospody bude ukončen k datu 30. listopad
2017. Zájemci o tento provoz mohou poslat svoji žádost
v zalepené obálce na obecní úřad s nápisem Obecní hospoda – neotvírat. Provoz Obecní hospody bude v prosinci
zajišťovat obec, která má pro tento provoz patřičné živnostenské oprávnění. Vzhledem k naplánovaným akcím bude
otvírací doba následující.
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Kultura a sport.
Adventní zdobení stromu. V neděli 3. prosince 2017,
tedy v první adventní neděli ozdobíme a slavnostně rozsvítíme vánoční stromek před Obecním úřadem a zazpíváme
si před slaměným betlémem na nádraží, který vytvoří pan
Kyncl
K dobré náladě a předvánoční pohodě přispějí vánoční koledy, vůně svařeného vína, klobás a sousedského povídání.
Začátek je v 16 hodin u Obecního úřadu.
Mikuláš. Zveme všechny děti v sobotu 2. prosince 2017 od 17 hodin do
Obecní hospody na Mikulášskou nadílku. Máme připraveny spousty her
a různých soutěží, prima muziku a
nějaké ty dobrůtky. K hodným dětem
přijde jistě Mikuláš a pro ty zlobivější
možná čert.
Dětský Silvestr. Tradiční rozloučení našich nejmenších
spolu občánků s koncem letošního roku se koná v sobotu
30. prosince 2017 od 16 hodin v Obecní hospodě. Čeká
vás diskotéka, hry, sladkosti a večer zakončený párem rachejtlí. Přijďte si zaskotačit.

Kalendář 2015. Jako již každý rok vydává obec ve spolupráci s grafickým studiem JAZZ-art pana Rejmana ze
Svatojánského Újezdu svůj kalendář. Pro letošní rok jsme
zvolili obrázky „Lhotecká zákoutí v různých ročních obdobích“ a kalendář opět doplnili důležitými informacemi o
dění v obci jako jsou schůze OZ, odvoz komunálního odpadu, sběr tříděného odpadu, jménem služby v daném
měsíci a akce pořádané v obci. Kalendář vyjde v nákladu
250 kusů.
Divadelní představení. Obec Šárovcova Lhota pořádá v
sobotu 16. prosince 2017 zájezd na divadelní představení
„Vím, že víš, že vím“ do divadla ABC, spojený s prohlídkou
denní i noční adventní Prahy. V italské komedii uvidíte
Simonu Stašovou a Michala Dlouhého. Cena vstupenky je
490 Kč. Dopravu domácím hradí Obec, ostatní připlatí 200
Kč na osobu. Odjezd autobusu bude v 9,30 hodin od obchodu a začátek dvou a půl hodinového představení je v 15
hodin. Plánovaný odjezd z Prahy bude dle dohody asi ve 20
hodin. Přihlašujte se u Lenky Kopysove v obchodě. Vstupenek na představení je 42 kusů.
Betlémy. V Památníku K. V. Raise jsou do 24. 11. do
17. 12. 2017 k vidění betlémy podkrkonošských řezbářů,
sbírka pana Tišnovského z Vysokého nad Jizerou, pana
Hykyše z Velešic a miniatury betlémů pana Munzara
z Pecky. Otevřeno je úterý až pátek od 14 – 16 hodin, sobota a neděle od 9 – 12, 14 – 16 hodin.
Veselé vánoce, hodně štěstí a zdraví v Novém roce
2018 Vám přejí zastupitelé obce Šárovcovy Lhoty.

