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Vydává starosta obce Šárovcova Lhota

Revitalizace zeleně na mlázovickém hřbitově. Projekt revitalizace zeleně je zpracovaný
architektkou Lenkou Hladíkovou z Blešna. Městečko předem definovalo řadu požadavků. Především
kombinaci neopadavého druhu túje s drobným listnáčem podél hlavní hřbitovní cesty. Neopadavé,
stále zelné túje (Thuja occidentalis Smaragd) jsou použity podél okrajových cest. Vysazovány budou
vzrostlejší kusy cca 1,5m vysoké. Prostřední cestu olemuje okrasný druh zakrslé třešně (Prunus
fruticosa Globosa), která má kulovitý tvar korunky, drobné olistění a relativně malý kořenový systém.
V rozích před kapličkou budou vysazeny dva kusy javoru babyka (Acer campestre Elsrijk) vysoké
kolem 2m, takže již od počátku se místo dostatečně zazelená. Navržená varianta respektuje současnou
podobu místa posledního odpočinku a používá druhy relativně domácí, které vydrží na náročných
stanovištích. Všichni zájemci se mohou s návrhem změn zeleně na hřbitově seznámit na Obecním
úřadě v Mlázovicích. Do konce dubna 2011 k němu mohou také vznášet případné připomínky či
návrhy. Poté bude projektová dokumentace definitivně dokončena. Se zahájením realizace se počítá
koncem letošního roku. Týden po „dušičkách“ se začnou odstraňovat staré túje, na jaře proběhne
výsadba nových stromů. V dalších letech je plánována oprava kapličky, vyčištění a nátěry plotů i
hřbitovní zdi, vybudování bezbariérového přístupu, úprava místa pro odběr vody, úprava stání pro
auta a další drobné změny.
Vodovod. Jak již bylo upozorněno v minulém vydání listů, proběhne koncem měsíce výměna
vodoměrů v domácnostech. Těmto měřícím jednotkám končí časová lhůta a je nutné je znova nechat
kalibrovat. Současně opíšeme stavy odběru vody, sepíšeme nový dodatek smlouvy k odběru vody a
od této doby se bude účtovat vodné 15,- Kč za každý kubík odebrané vody.
Poplatky. Obec začne od 1. dubna vybírat poplatky za vodu, svoz komunálního odpadu a psi. Stejně
jako v loňském roce, tak i letos bude možné zaplatit tyto poplatky v úředních hodinách, každé úterý od
18 – do 19 hodin, nebo elektronickým bankovnictvím. Stačí poslat e-mailovou zprávu na obecní úřad
o její výši a poté poslat určenou částku převodem na účet obce. Ve zprávě od obce budou vypsány
výše jednotlivých poplatků a celková částka, číslo účtu, variabilní symbol a do zprávy pro příjemce
napíšete svoje jméno. Žádám Vás, abyste tyto poplatky zaplatili během měsíce dubna, v případě
rozdělené platbě zaplatíte druhou část v měsíci září. Pokud využijete této varianty, musíte to obci včas
nahlásit.
Sběrný dvůr. Sběr nebezpečného komunálního odpadu firmou Pedersen se uskuteční v neděli 10.
dubna ve 14 hodin na sběrném dvoře. Odvezeny budou stejné složky jako při minulých svozech. Jedná
se především o elektrospotřebiče, barvy, chemikálie, akumulátory, motorové oleje, léky atd.. Do té
doby máte možnost dopravit tento odpad na sběrný dvůr, kde ho prozatím uskladníme v kůlně. Další
možnost likvidace nebezpečného odpad bude až na podzim tohoto roku. Neváhejte tedy a přineste
tento druh odpadu včas.
Usnesení ze zasedání OÚ Šárovcova Lhota konané dne 8.3.2011.
Zastupitelstvo obce schválilo:
Program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zpracování projektu odkanalizování pozemků na Štěpnici fy. IKKO.
Podání podmětu k jednání s fy. Lesy ČR ve věci využití 5. pramene.
Pokácení stromů za statkem Kopeckých na Libíně a smrku u školy.
Příspěvek na dětský karneval.
OZ vzalo na vědomí:
Zprávu Miroslava Lonera o stavu lesů na obecních pozemcích.
Postup ve věci osázení Lipové návsi.

Došlou korespondenci a datum příštího zasedání OZ 12.4.2011 od 18.30 hodin
OZ pověřuje:
Starostu obce k přednesení nesouhlasu k výběru lokality Chotečského potoka pro výstavbu vodního
díla v katastru obce na jednání 10.3. 2011 v Hradci Králové.
Obec Šárovcova Lhota vypisuje pracovní nabídku na pozici zahradník.
Rozpis prací:
· Údržba zeleně. Práce s malotraktorem jako je sečení trávy, zametání, vyhrnování sněhu. Chemická
ochrana chodníků. Práce s křovinořezem, plotostřihem a travní rotační sekačkou.
Platové podmínky:
· S žadatelem bude uzavřena dohoda o provedení práce.
· Plat 70,- Kč/hod. čistého po zdanění.
Nástupní termín. Duben 2011.
Uzávěrka žádostí je 30. března 2009 v 18 hodin. Své žádosti dejte v obálce do poštovní schránky na
Obecním úřadě Šárovcova Lhota.
Vypalování trávy. I letos varují hasiči před spalováním hořlavých látek přírodního charakteru ve
volném prostranství jako je pálení větví a vypalování staré trávy. Připomínám, že tato činnost je
porušením nařízení kraje a může být pokutována fyzické osobě až do výše 25 000,- Kč. Pro jistotu
připojuji důležitá telefonní čísla na operační střediska hasičů Jičín 950 510 300, Hořice 950 511 385,
Novou Paku 950 512 383 a samozřejmě 112 nebo 150.
Společenské akce
Duben je měsícem, ve kterém je hned několik společenských ale i sportovních akcí pořádaných buď
obcí, partou přátel nebo jak jsme si zvykli psát „Lhoteckými maminami“. Vše začíná již 10 ročníkem
„O Lhoteckého krále“. Je to uznávaný turnaj šachistů, kterého se účastní hráči téměř začínající ale i
profíci z horních příček tabulky. Tento turnaj má na starost pan Kroužek.
Velikonoce. Letošní velikonoční pondělí je až 25. dubna. Doufejme, že i letos nás čeká krásné
počasí. Přeji všem velkým i malým koledníkům pěknou koledu a pevný krok.
Tenis. Na sobotu 23. dubna plánujeme brigádu na přípravu tenisového a volejbalového hřiště po
zimní sezóně. Zájemci o tento druh sportovního vyžití mají sraz na hřišti v 9.00 hodin. Vezměte sebou
kolečko na rozvoz antuky, hrabě a lopaty.
30. dubna. Na toto datum jsou naplánovány hned dvě akce. Jednou je sjezd Javorky a druhou
Čarodějnický slet. První začíná již tradičně před polednem ovšem ta druhá pro děti zajímavější až
v podvečer.
Koncem měsíce se totiž do Lhoty slétávají všechny malé i velké čarodějnice. Letošní slet mají tyto
kouzelné dámy nad studánkou za Hátlovými. Pod vedením statné čarodějky Petry Vaničkové
předvedou svá umění na košťatech a jiných různých dovednostech. I letos si čarodějnice zvolí tu svoji
nej. Vezměte sebou dobrou náladu a buřty na oheň.
Zabíjačka. Pozvánkou od provozovatelů Obecní hospody na zabíjačkové hody 26. března se
rozloučíme a přeji Vám příjemné a krásné jaro.
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Vás srdečně zve v sobotu 26. března 2011
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