LHOTECKÉ LISTY
Vydává
starosta obce Šárovcova
Lhota. 2011
Leden
Únor
Ročník XVI. Číslo 1.

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota
Nejprve přeji všem čtenářům hodně zdraví v roce 2011.

Kalendáře. I v letošním roce jsme pro Vás připravili nástěnný kalendář na téma naše fauna. Opět jsou
v něm vyznačeny obecní akce, svoz komunálního odpadu a sběr tříděného odpadu. Nově zde jsou
vyznačeny schůze OZ, které se konají druhé úterý v měsíci od 18.30 hodin. V kalendáři jsou použity
fotografie Michala Hrnčíře a zpracovaní nám zajistil pan René Rejman ze Svatojánského Újezdu.
Kalendář vyšel v nákladu 200 kusů a do domácností byl distribuován začátkem ledna. Chalupáři, kteří
nebyli přítomni v obci při distribuci, si mohou kalendář vyzvednout na Obecním úřadě.
Voda. Jak se nám již po několik let stalo nežádanou tradicí, došlo opět k havárii na vodovodním řádu.
Po oteplení povolila dosud zamrzlá voda v potrubí, praskl vodoměr a začala vytékat voda do sklepa.
Špatné na tom je, že majitel na to nijak nereagoval a nechal vodu prostě téct. Přišli jsme na to čistě
náhodou, až když večer začala voda vytékat z plného sklepa na cestu před domem. Přitom stačilo pouze
zavřít přístupný hlavní uzávěr asi 30 cm před prasklým vodoměrem. Kdyby se to stalo v noci, tak jsme
byli opět bez vody. Takto jsme nezodpovědností jednoho člověka přišli o cca 60 m3 vody.
Anketa. Koncem loňského roku proběhla anketa vyhlášená městysem Mlázovice k budoucí podobě
hřbitova. Této ankety se účastnilo celkem 87 občanů. 66 z Mlázovic a 21 ze Lhoty. Výsledek byl v obou
obcích téměř stejný. K radikální změně na hřbitově se souhlasně vyjádřilo 93% hlasujících, což je 62:4
v Mlázovicích a 19:2 ve Lhotě. Mlázovice začnou s úpravou nejdříve koncem roku 2011 vykácením tújí,
poté opravou zdí a vnitřku hřbitova a nakonec vysázením nové zeleně podle zpracovaného projektu.

Veřejná schůze. Obec Šárovcova Lhota zve občany na veřejné zasedání OZ, které se koná v neděli 13.
února 2011 od 16.00 hodin v sále Obecní hospody. Programem této schůze bude schvalování rozpočtu
obce, poplatky obce, vodoměry a diskuse s občany na téma rozvoj a investice obce.
Na prosincové schůzi schválilo OZ rozpočtové provizorium ve výši jedné dvanáctiny schváleného
rozpočtu roku 2010, tj. 169.000,- Kč na měsíc, které skončí schválením rozpočtu na rok 2011 a
rozpočtový výhled na volební období 2011 až 2014. Dalším bodem jednání bylo navýšení ceny za odvoz
kom. odpadu a vodného. Navýšení ceny za odpad nabývá účinnosti od 1. 1. 2011
.
Typ
Popelnice
Popelnice
Popelnice
Pytle
Pytle
Kontejner
Libín čp. a ev.

Objem
120 litrů
80 litrů
60 litrů
60 litrů
110 litrů
1.100 litrů

Bez nájmu
1.150,- Kč
1.100,- Kč
1.020,- Kč
10 ks
8 ks

S nájmem
1.265,- Kč
1.210,- Kč
1.130,- Kč
400,- Kč
530,- Kč
6.900,-Kč
500,- Kč

Cena vodného je stanovena na 15,- Kč za m³ s platností od výměny vodoměru, nejpozději však od 1.4
2011.
Dále byla schválena inventarizační komise k provedení inventury majetku a účtů obce. Celé usnesení ze
schůze OZ je k dispozici na úřední desce nebo na internetových stránkách obce.
Hasiči. Sbor dobrovolných hasičů Šárovcovy Lhoty si Vás dovoluje srdečně pozvat v sobotu 19. února
2011 na Hasičský ples, který se koná od 20.00 hodin v sále Obecní hospody. K tanci a poslechu hraje
František Kunc. Vedení SDH žádá své členy i příznivce o věcný příspěvek do tomboly. Tombola se bude
shromažďovat v hospodě u pani Lonerové. Za váš příspěvek Vám hasiči předem děkují.

Mariáš. V pátek 11. února 2011 od 16 hodin se koná v Obecní hospodě další ročník karetního turnaje
„Zapomenutý čert“. Podrobnosti o tomto turnaji a přihláškách Vám sdělí panové Čeřovský nebo Hátle.

