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Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník XIV. Číslo 4-5. Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.
Nejprve připomeneme dění v uplynulém měsíci.
Duben. Měsíc, který začíná aprílem, kdy si můžete udělat ze
svých spolupracovníků či kamarádů lehký šprým. Je to měsíc,
ve kterém jaro dostává největší sílu a začíná probarvovat
krajinu kvetoucími stromy.
Ve Lhotě v tomto období probíhá tradičně
šachový turnaj „O Lhoteckého krále“.
založený našim bývalým sousedem
Pavlem Medunou. Letošního 9.ročníku se
zúčastnilo 48 hráčů. Vítězem turnaje se
stal pan Záhorbenský z Bakova, na
druhém místě pan Kořínek hrající za Slávii
Hradec Králové a jako třetí pan Krutina
v barvách Dukly Praha. Tento turnaj je
mezi hráči brán jako závěr jarní části
soutěží. Celkové výsledky najdete na
adrese: http://www.chess.cz/kraje/khss/nm08-09.htm#akce14
Koncem měsíce měly na návsi
slet všechny místní i přespolní
čarodějnice a čarodějové. Za
odborného dozoru své hlavní
čarodějky
Petry
Vaničkové
předváděli svá umění na košťatech,
v různých
soutěžích
a
dovednostech. Po závěrečném ohni
a opečení buřtů se opět rozlétli do
svých
domovů.
V soutěži
„Nejkrásnější čarodějnice“ byla
zvolena sněmem přítomných čarodějka Zdena z obchodu. A
kdo vyhrál dětskou medaili za čarodějku? No přece všichni,
kteří se tam slétli.

Velikonoce.
V soutěži
velikonočních vajíček zvítězili
Kynclovi 1 a 2 místo. Třetí
Kadečkovi. Vajíčka jste mohli
shlédnout v Obecní hospodě.

Obecní úřad.
Česká pošta. Pro stále opakující se dotazy ohledně doručovací
adresy a směrovacího čísla. Jak jsme již předeslali na schůzi s
občany v únoru, platí stále stejná adresa, jako jste měli
doposud. Nemění se a zůstává naše staré 507 59 Šárovcova
Lhota.
Voda. V současném teplém a na srážky chudém počasí je
zapotřebí, aby občané šetřili s pitnou vodou z obecního
vodovodu. Stav naší zásoby vody ve vodárně je přibližně na
1/3 normálu, což je asi 70 m³. Je proto nutné do odvolání
maximálně omezit zalévání zahrádek a nenapouštění
zahradních bazénů z naší vodovodní sítě. Věřím, že pochopíte
tuto situaci a budete rozumní a omezíte spotřebu vody. Předem
děkuji.
Kanalizace. Po rozboru vzorků z naší kanalizační sítě, byly
zjištěny vysoké hodnoty biologického znečištění, což vypovídá
o špatné funkci některých septiků. Je proto nutné, aby si každý
majitel nemovitosti napojený na kanalizační síť obce
zkontroloval funkčnost svého septiku a případně ho nechal
vyvézt. Tato činnost by měla být provedena dle výrobců každý
rok. Pokud se nám bude tato situace opakovat, může obec
dostat poměrně vysokou pokutu a bude muset přistoupit
k některým opatřením a kontrole všech domovních výpustí.
Upozornění. Všichni majitelé nemovitostí, kteří vypouští
odpadní vody mimo kanalizační síť obce, jsou povinni vlastnit
povolení od vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod.
Za neplnění uvedené povinnosti dle vodního zákona § 118
stanoví úřad pokutu až do výše 10 000 000,- Kč. Informace
získáte na Měú Jičín, odbor životního prostředí - vodoprávní
úřad: tel. 493 545 370-373.

Psí exkrementy. V poslední době si občané stěžují na
přítomnost psích exkrementů na veřejných plochách, obzvláště
pak na dětském hřišti a v jeho okolí. Povinností každého
majitele psa je uklidit po svém miláčkovi. Na hřišti bude tento
týden umístěna popelnice a pytlíky na úklid. Věřím, že tato
informace bude stačit k odstranění této nepříjemné záležitosti.
Hasiči. Při spalování hořlavých látek (přírodního charakteru)
na hromadách na volném prostranství jsou povinny právnické
osoby a podnikající fyzické osoby, se zřetelem na rozsah této
činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek vč. navržených opatření jsou dále
povinny předem oznámit územně příslušnému Hasičskému
záchrannému sboru kraje. Hasičský záchranný sbor kraje má
při ohlášení pálení pravomoc nařídit další podmínky pro
zajištění bezpečnosti při spalování nebo spalování zakázat. Za
porušení těchto povinností může být právnické osobě nebo
fyzické podnikající osobě uložena pokuta až do výše 500 000,Kč popř. až do výše 1 000 000,- Kč, pokud tyto osoby
provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím.
Fyzické osoby jsou povinny při spalování většího množství
hořlavých látek na hromadách provést. opatření proti vzniku a
šíření požáru. podle podmínek požární bezpečnosti
stanovených v přílohách č.3,4 a 5 Nařízení Královéhradeckého
kraje č.3/2002 popř. podle podmínek stanovených v Požárním
řádu obce/. Fyzické osobě, která svým jednáním způsobí požár
nebo vypaluje porosty může být uložena pokuta až do výše
25 000,- Kč.
Nahlášení pálení : telefon na HZS Královéhradeckého kraje
Operační středisko – požární stanice Jičín
950 510 300
– požární stanice Hořice
950 511 385
– požární stanice Nová Paka 950 512 383
Nařízení Královéhradeckého kraje č.3/2002 ze dne 9. 10.
2002
Zvičina. Letošní 42. ročník běhu do vrchu byl zároveň i
Mistrovstvím republiky veteránů. Z tohoto důvodu přijel do

obce i eurokomisař PhDr. Vladimír Špidla s manželkou, který
má záštitu nad tímto závodem a zástupci ČSSD poslankyně
paní Ing. Hana Orgoníková a náměstek hejtmana pan Ing. Josef
Táborský. Po krátkém posezení na OÚ a prohlídce kronik se
pan Špidla vydal na pochod na Zvičinu a ostatní k prohlídce
obce. Poté přejeli autem na Zvičinu, kde předali ceny vítězům.
Pěkné počasí přilákalo větší množství pochodníků i běžců. Na
trať se vydalo 181 běžců, na 270 chodců a 32 závodníků
časovky MTB na kolech. K nim přibylo 12 odvážlivců na
kolech typu „skládačka“. Kompletní výsledková listina je
umístěna na stránkách www.zvicina.cz . Nejrychlejší závodník
Havlíček Jan z ASK Slávia Praha doběhl v čase 0.52.25 hod.
Nejrychlejší ženou byla Mannová Michaela 1.04.15 hod. z TJ
Dvůr Králové.
Dětský den. Zveme všechny děti 30 dubna 2009 na Dětský
den, který se koná na návsi. Soutěže, hry, zábava a něco
k mlsání. Začátek v 16 hodin.
pro
Spojovačka
nejmenší.
Na závěr jedna hádanka.
Tři muži přišli do motelu :
Recepční uvedl, že pokoj stojí 30
kč, a tak každý z mužů zaplatil 10
kč. Všichni odešli na pokoj. Po
chvíli recepční zjistil, že cena je
nižší a činí 25 kč. Vzal teda 5 kč a
poslal poslíčka, aby je vrátil. Ten
však nevěděl, jak rozdělit 5 kč na
tři stejné díly, proto každému z
mužů vrátil jen 1 kč. a 2 kč. si
nechal... To znamená, že každý z
mužů nakonec zaplatil 9 kč...Je to
tak?? To je dohromady 27 kč... Je
to tak?? Poslíček má v kapce 2 kč...Je to tak?? To je
dohromady 29 kč... Je to tak?? Tak kde je sakra ta koruna?!?!

