ydává starosta obce Šárovcova Lhota.
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Ročník XV. Číslo 5. Vydává starosta Obce Šárovcova Lhota.
Rozloučení s prázdninami. Proběhlo za nádherného slunečného počasí předposlední sobotu v srpnu. Pro
děti bylo připraveno mnoho soutěží a her, projížďky na koni, kočárem či na čtyřkolce. Skákací hrad pro
nejmenší, malování na tvář a barevná úprava vlasů od kadeřnic. Hudební doprovod obstaral Jiří Čeřovský.
Letošního ročníku se zúčastnilo 72 dětí s doprovodem rodičů či babiček a dědů. Ve tři hodiny odpoledne jsme
napočítali cca 220 lidí. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě dětského dne a sponzorům, kteří
přispěli k jeho uspořádání.
Prázdninové setkání. Letošního třináctého setkání s občany a chalupáři se zúčastnilo 38 občanů, což je
pěkné a jsem rád, že stoupá zájem lidí o aktivní dění v obci a diskusi o připravovaných projektech. Byly
zodpovězeny některé dotazy občanů ohledně provozu obce, plánovaných investic a přestavby školy.
K posezení a vzájemné debatě nám přišly k chuti koblihy z pekárny Švamberků a máslové věnečky paní
Holoušové.
Obecní úřad.
Volby do obecního zastupitelstva. Pro další volební období v naší obci bylo
zaregistrováno deset kandidátů do zastupitelstva obce. Všichni kandidáti
vstupují do voleb jako nezávislý kandidát, čili jednoduše řečeno, každý sám
za sebe. Myslím si, že je to nejspravedlivější způsob volby v obci naší
velikosti. Volit budeme 7 zastupitelů způsobem zaškrtávání jednotlivých
kandidátů na jednom volebním lístku. Abecední seznam všech kandidátů pro
volby 15. 16. října 2010 do OZ Šárovcova Lhota:
Ing. Dobšová Marcela

Dlabová Hana

Holouš Jiří

Hrnčíř Michal

Hvězdová Hana

Kopysova Lenka

Loner Miroslav

Ing. Svoboda Miroslav

Vích Pavel

Vaničková Petra

Odpad. Připomínám sběr nebezpečného odpadu 12. září od 12.50 hod. ve sběrném dvoře. Kdo máte
elektrospotřebiče, nebezpečný odpad (kromě azbestu a eternitu), barvy a jiný druh odpadu, který chcete
zlikvidovat, přineste ho do sběrného dvora nejpozději do této určené hodiny. Další možnost likvidace bude až
na jaře.
Hřbitov. Následný text je přepis z Mlázovského zpravodaje. Mlázovický hřbitov je udržovaným místem, o
což se snaží jeho správce i většina nájemců. Po více než120 letech fungování je však nutné provést některé
obnovovací práce. Proto městečko plánuje na příští roky jakousi revitalizaci pohřebiště. Sestávat se bude z
opravy kapličky (především fasády a nátěrů oken i dveří), obnovy kamenného křížku, opravy pískovcové zdi,
nátěrů plotu a vydláždění prostranství před hřbitovem.
Hlavní otázkou však zůstává, co udělat s tújemi. Obecní úřad eviduje stále častější stížnosti na neúnosný opad
jehličí stromů na jednotlivé hroby, dále stížnosti na kořeny poškozující pomníky a také silné zelené znečištění
náhrobků, právě v důsledku opadu z tújí. Mnozí by si přáli jejich odstranění. Jiní zase zastávají názor, že by
bylo dobré je ponechat na místě.
Jaké zvolit řešení? Protože se jedná o zásadní rozhodnutí, zastupitelé městečka chtějí, aby tuto otázku
zodpověděli jeho obyvatelé a další nájemci hrobových míst v anketě, která je přílohou Mlázovického
zpravodaje č.7/2010 a také bude předána na Obecní úřad do Šárovcovy Lhoty pro její občany.

První variantou je zachování stávajícího stavu. Ponechání tújí na místě a případně jejich částečný řez (ten se
ovšem v minulosti příliš neosvědčil, čím více se strom ořezal, tím více vyrašilo nových větví). Při aplikaci této
varianty by bylo nutné úplně odstranit cca 10 ks kvůli silnému poškozování hrobů kořeny a dalších cca 5 ks
kvůli špatnému zdravotnímu stavu, který hrozí pádem. Tím dojde k výraznému narušení symetrie výsadby.
Nutné je také zvážit životnost zbylých stromů. U tújí se uvádí asi 100 let, což je na hřbitově již naplněno. Je
tedy otázkou, jak dlouho ještě vydrží.
Druhou variantou je odstranění všech tújí, včetně vyfrézování pařezů a osazení hřbitova novými dřevinami. V
úvahu připadá nově vyšlechtěná varianta túje, která neopadává a mnohem méně přirůstá nebo úplně jiná
dřevina, která by byla označena jako vhodná pro toto použití, po konzultaci se zkušenými zahradníky a
krajinářskými architekty. Tato varianta je samozřejmě dlouhodobějším řešením pro budoucnost.
Dotazník mohou ještě občané doplnit libovolným textem, ve kterém sdělí správci hřbitova svůj názor, co ještě
by bylo dobré zde upravit.
Anketní lístky jsou nyní označeny i jménem. Je to z důvodu větší věrohodnosti průzkumu a zabránění
duplicity odpovědí. Občané je mohou odevzdávat na Obecní úřad do konce srpna. Poté bude provedeno jejich
vyhodnocení. Odpovídat by měli především nájemci hrobových míst, občané Mlázovic, Šárovcovy Lhoty či
chalupáři. Ať již se občané vysloví pro ja-koukoliv budoucí podobu hřbitova, městečko se bude snažit jej
upravovat tak, aby byl stále důstojným a klidným místem odpočinku našich předků.
Akce v obci.
Provozní doba v hospodě. Tradičně po prázdninách se vrací provozní doba v této provozovně na zavřené
úterky a čtvrtky. Současně oznamuje provozovatelka Jana Lonerová uzavření hospody ve dnech 19. 20. a 22.
září. Děkujeme za pochopení.
Zábava. 24. září od 19. hodin pořádá DJ JaMi v hospodě teplákovou zábavu. Všichni jste zváni.

DEN VESNICE
začne v 16 hodin vystoupením skupiny KELTSKÝ TYGR ze Sedmihorek. Přijít můžete samozřejmě již dříve,
občerstvení bude připraveno.

