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Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník XIII

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 2.

Obecní úřad.
Zastupitelstvo obce na pravidelných zasedání schválilo:
 Účetní závěrku obce za rok 2017.
 Závěrečný účet obce za rok 2017 a souhlasilo s celoročním hospodařením obce bez výhrad. Celkové příjmy činily v roce 2017 4 049 632,57 Kč a výdaje
5 070 369,94 Kč. Mezi největší finanční částky patřila výměna střechy na sběrném dvoře, prodloužení
kanalizace do lokality „Na Vyšehradě“, garáž na zahradní techniku u váhy a největší investicí
v loňském roce bylo pořízení vrtu u vodárny. Na tuto
investici dostala obec 85 % dotaci, která bude státem vyplacená v roce letošním.
 Podmínky záměru prodeje části pozemku na Vyšehradě. Jedná se o 10 m podél pozemků 730/3 až
730/7, 780/9 a 780/10 . Celková výměra je 2075
m2. Tržní cena pozemku 35,- Kč/m². Veškeré náklady s převodem a zaměřením půjdou na vrub kupujících. Při případném budoucím převodu pozemku na
stavební, bude obci doplacena cena do výše ceny za
stavební pozemek stanovené obcí. Kupující berou na
vědomí, že pozemky jsou dlouhodobě pronajaty (do
30. září 2027) Zemědělské akciové společnosti Mlázovice.
Volby do OZ. 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do
obecního zastupitelstva. Vyzývám touto cestou všechny
občany, kteří chtějí pracovat pro obec a kandidovat do jejího zastupitelstva, aby se přihlásili u starosty a vyzvedli si
dokumenty potřebné k registraci kandidáta. Tyto listiny je
třeba odevzdat nejpozději do 31. 7. 2018 na Městském

úřadě v Lázních Bělohrad. Počet členů OZ pro příští volební období zůstává stejný, tedy 7.
Obecní hospoda. Obec obdržela od provozovatelky paní
Kopecké výpověď z provozovny. Po dohodě ukončí provoz k
31. červenci 2018 a obec zároveň vypisuje výběrové řízení
k pronájmu Obecní hospody od 1. 9. 2018. Zájemci o tento
provoz mohou poslat svoji žádost v zalepené obálce na
obecní úřad s nápisem Obecní hospoda – neotvírat do 28.
srpna 2018. Provoz Obecní hospody bude v srpnu zajišťovat obec, která má pro tento provoz patřičné živnostenské
oprávnění. Provozní doba bude ještě upřesněna.
Uzavírky cest. Most směrem k Mezihoří. Oprava již probíhá a její dokončení je plánované na 20. 10. 2018. Další
uzavírka nás ještě čeká směrem na Svatojánský Újezd.
Úplné uzavření cesty se bude konat od 10. do 14. září. Objízdná trasa povede oboustranně přes Lázně Bělohrad.
Vodovod. Vlivem suchého počasí jsme se v minulém
týdnu potýkali s nedostatkem vody ve vodárně. Byli jsme
nuceni narychlo připojit vrt a dovážet pitnou vodu do vodárny firmou VAK Jičín. Přítok z lesních pramenů se snížil
z běžných 26 m³ na 21 m³/den. Naše obec spotřebuje denně v průměru 25 m³, tudíž jsme byli každý den cca 4 m³ ve
ztrátě. Po napojení vrtu s vydatností 12 m³/den by měl být
(pokud nebudou poruchy) tento problém vyřešen.
Kultura a sport
Hasiči. V sobotu 18. srpna se bude konat výlet mladých hasičů na zámek Staré hrady. Podrobnosti k tomuto
výletu mají vedoucí hasičů paní Podzimková a Kadečková.
Rybářské závody a rozloučení s prázdninami. V sobotu
25. srpna se od 13 do 16 hodin konají rybářské závody. Po
jejich skončení a vyhlášení vítězů pokračuje rozloučení

s prázdninami, které odstartuje od koupaliště šipkovaná a
následovat budou další soutěže a zkoušky dovednosti. Večer bude pro odvážné nebo nebojácné připravena stezka
odvahy a spaní pod stanem nebo „pod širákem“.
Výročí obce a sjezd rodáků.
Vážení rodáci, spoluobčané a přátelé obce
Šárovcova Lhota.
Obecní zastupitelstvo Vás chce co nejsrdečněji pozvat na
setkání rodáků obce a přilehlých osad, které se uskuteční
u příležitosti uplynutí 500 let od první zmínky o Šárovcově
Lhotě.
Hlavním smyslem a cílem akce je umožnit Vám opětovné setkání s lidmi několika generací, dozvědět se, jak se
v Šárovcově Lhotě, Tikovech, Betoldce a Libíně žije dnes.
Přijeďte pozdravit své příbuzné, známé, přátele a zavzpomínat si na časy dávno i nedávno minulé.
Program:
14.30
Prezence u vjezdu na hřiště
15.00
Zahájení
15.05
Vystoupení dechové hudby Táboranka
17.45
Poutníci
20.00
Posezení se skupinou Jam&Bazar
Doprovodný program:
 Vystoupení folklorního souboru Hořeňák
 Chlumecké country baby
 Prohlídka kronik
 Dobové atrakce
 Kočárové projížďky po obci
 Vystoupení hasičské mládeže
 Prohlídka Kruhové cihelny
 Projížďky historickým vozidlem

Celým odpolednem nás bude provázet moderátor Miroslav
Hanuš. Občerstvení zajistí firma Jarda Lorenc.

