ydává starosta obce Šárovcova Lhota.

LHOTECKÉ LISTY
Únor 2010

Ročník XV. Číslo 2. Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.
Obecní úřad.
Vydání těchto listů začneme nejprve pozvánkou na veřejnou schůzi 24. února 2010 v sále Obecní hospody. Začátek
v 19.00 hodin. Hlavním bodem jednání bude schválení rozpočtu obce na rok 2010. Návrh rozpočtu je vyvěšen na
úřední desce obce a internetových stránkách obce. Na poslední schůzi obecního zastupitelstva byl rozpočet upraven
do této současné podoby a jeho celková příjmová a výdajová částka činí 2 266 800,- Kč. Převod zůstatku účtu z
roku 2009 je 784 423,81 Kč. Při součtu těchto dvou položek bude naše obec v roce 2010 hospodařit s částkou cca
3 000 000,- Kč. Rozdělení peněz do jednotlivých položek probereme na středeční veřejné schůzi.
Program schůzí OZ. Schůze OZ jsou přesunuty z druhého úterý na druhý čtvrtek v každém měsíci. Výjimkou je
pouze prázdninový červenec, kdy je naplánované setkání s občany na sobotu 31. 7. v Šárovcově Lhotě.
Poplatky. Začátkem měsíce
března začne obec vybírat poplatky za odebranou
vodu, odvoz odpadu a psy.
K zaplacení poplatků využijte úřední dny v úterý
hodin. Druhou možností je zaplacení poplatků
2. a 9. března od 18 do 19
převodem na účet obce.
Částku, kterou máte zaplatit, zjistíte dotazem na emailové
adrese
obce
(obec@sarovcova-lhota.cz), kde Vám bude zpětně
odeslán výpis poplatků a
zároveň přiděleno variabilní číslo pro platbu.
Současně s výběrem poplatků
obce budou vybrány od členů i příspěvky hasičů
pro rok 2010. Výše tohoto
příspěvku je 100,- Kč na člena. Děti do 15 let a
důchodci jsou od poplatku hasičů osvobozeny.

Zahradník Obec Šárovcova Lhota vyhlašuje pracovní nabídku na pozici zahradník. Jedná se o práci na dohodu o
provedení práce na 150 hodin ročně.
Rozsah prací je údržba zeleně, sečení trávy
travním
traktorem,
práce
křovinořezem, plotostřihem a chemická ochrana
chodníků. Platové podmínky:
s žadatelem bude uzavřena dohoda o
provedení práce. Plat 70,- Kč/hod. čistého po
zdanění. Nástupní termín je 1. duben
2010. Uzávěrka žádostí je 11. března 2010 v 18
hodin. Své žádosti na tuto pracovní
nabídku dejte v obálce do poštovní schránky na
Obecním úřadě.
Pondělí

7 -12

14 -17

Pošta. Od 22. února mění Česká pošta výdejní místo poštovních zásilek. Od tohoto data
Úterý
Zavřeno
bude výdejní místo v obchodě potravin a vydávajícím paní Rita Tothova. Z tohoto Středa 7 - 12
14 – 17
důvodu je i upravena prodejní doba v obchodě potravin.
Čtvrtek 7 – 12
14 – 17
Lipová náves. Po dokončení úklidových prací budou zahájeny práce na obnově tohoto Pátek
7 – 12
14 – 17
prostoru zadáním projektu. Budeme řešit toto místo jako celek, tedy od závor u mostu až Sobota 8 – 11
po zadní cíp. Předpokládáme zde parkovou výsadbu líp s odpočinkovým místem, Neděle 8 - 11
doplněnou stávajícími hřišti a dalšími sportovními prvky pro děti i dospělé. Před
zadáním návrhu projektu máte možnost sami navrhnout, co by mělo být v tomto místě umístěno.
Voda. V krátké době
po sobě došlo vinou nezodpovědných lidí ke
dvěma
velkým
haváriím
na
našem
vodovodním
řadu.
Nezabezpečené
přípojky vody proti mrazu nás stály téměř celou
zásobu pitné vody ve
vodojemu. Při hledání havárie jsme narazili i na
několik
dalších
možných problematických míst. Chtěl bych Vás
touto cestou požádat o
včasné zabezpečení vodovodních přípojek proti
zamrznutí.
jediný zdroj vody, a proto bychom měli být v této
Pro většinu z nás je to
oblasti velice opatrní.
V současné době jednáme o připojení dalšího
pramenu vody, což
díky naší legislativě ještě nějakou dobu potrvá.

Akce v obci.
Bál hasičů. V pátek 19. února se v Obecní hospodě konal hasičský bál. Místní hasiči děkují všem svým příznivcům
za poskytnuté věcné dary do tomboly.
Zapomenutý čert. Již tradiční karetní turnaj v červené čtyřce bude odehrán v pátek 26. února v Obecní hospodě.
Podrobnosti o tomto turnaji u pana Čeřovského nebo u paní Lonerové.
Masopust. V pátek 12. března 2010 se bude konat ve mlýně u Víchů již 3. ročník Pašíkových hodů. Zájemci o
řeznické výrobky jako jsou tlačenka, prejt, kroupy, jitrnice či polévka, si mohou předem objednat zabijačkové
výrobky u pana Miroslava Vícha do 28. února 2010. Objednané výrobky budou k vyzvednutí v pátek k večeru ve
mlýně. Večer v naší Obecní hospodě pořádá Jana Lonerová zabijačkové hody. Přijďte ochutnat a pobejt.
Na závěr něco pro nejmenší.

