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Nejprve se ve zpravodaji vrátíme k událostem, které se odehrály
v naší obci od minulého vydání listů.
Maškarní. V březnu se konaly v hospodě dvě maškarní zábavy.
První zábava byla dětská a zúčastnilo se jí asi 30 dětí
přestrojených do masek různých, převážně pohádkových
postaviček. Fotky z této akce jsou k nahlédnutí na webových
stránkách obce.
Dospělých maškar přišlo na svůj bál o týden později asi 25.
Hřbitov. Pracovníci Mlázovic dokončili v průběhu února
kácení tújí na hřbitově, odvoz dřeva i likvidaci klestu. Odborná
firma následně provedla vyfrézování pařezů. Nyní probíhá na
hřbitově
výsadba
zeleně
podle
plánovaného
projektu
revitalizace.
Obecní úřad.
Dotace. V minulých listech jsem zmiňoval podání dvou žádostí
o dotace. U obou žádostí jsme byly úspěšní a žádané peníze
jsme získali. Z OPŽP na obnovu Lipové návsi jsme získali
412000,- Kč s 25% spoluúčastí tedy 515000,- Kč. Z POV na
opravu cesty na Libín nám schválili částku 285000,- Kč s 50%
spoluúčastí tedy dohromady 570000,- Kč. Dalším krokem je
sepsání smlouvy s danými poskytovateli a vypsání výběrových
řízení na zhotovení jednotlivých akcí.
Poplatky. Od 1. dubna začne obec vybírat poplatky za odvoz
odpadu, odebranou pitnou vodu, psy a pronájem pozemků.
Poplatky je možné po dohodě rozdělit na dvě splátky, první
splátku zaplatit do konce května a druhou do konce října.
Poplatky lze zaplatit hotově na obecním úřadě nebo pani
pokladní Lence Kopysove. Druhá varianta platby je převodem na
účet obce. V tomto případě napište dotaz na e-mail obce
obec@sarovcova-lhota.cz o výši poplatku a obratem vám bude
zaslán rozpis a celková částka Vaší platby. Číslo účtu obce je u
KB 266 28 541/0100. Variabilní symbol dané nemovitosti je pro

Lhotu 10+čp., Libín 11+čp. a v případě čísla evidenčního je
variabilní symbol 111+če., Tikov 12+čp., Bertoldka 13+čp.
Do zprávy pro příjemce napíšete jméno vlastníka nemovitosti.
Územní plán. Z odboru úřadu pro územní plánování Jičín
nám přišla po dvou letech zpracovaná první pracovní verze
našeho nového Územního plánu. Tuto verzi jsme předali ke
kontrole jeho navrhovateli firmě Regio, se kterým konzultujeme
zapracování podaných žádostí a změn od občanů. Pokud máte
ještě nějaké žádosti či změny do ÚP na svých pozemcích, je
nejvyšší čas na jejich podání na náš obecní úřad.
Směrnice obce. Obec v závěru loňského roku schválila směrnice pro chod obecního úřadu. Mezi nimi je i směrnice pro
přidělování bytů v majetku obce. Tato směrnice je na
internetových stránkách obce, na úřední desce u obchodu a
k nahlédnutí na obecním úřadě. Součástí této směrnice je
žádost o přidělení bytu, která se musí každoročně obnovovat.
V současné době obec nenabízí k pronájmu žádný volný byt, ale
pokračující přestavba budovy školy v brzké době tuto skutečnost změní. K dispozici bude jedna garsonka v přízemí.
Čp. 55. Špatný stav této nemovitosti, která se nachází téměř
ve středu obce a je na očích nás všech, se snažíme řešit
s vlastníkem i se stavebním úřadem. Vlastníkem této vyhořelé
nemovitosti je finanční skupina FFS Czech s.r.o. Praha
Malešice, která podala žalobu na určení vlastnického práva u
soudu v Jičíně. Předmětem sporu je předání nemovitosti od
majitelky paní Maixnerové. Obec podala podmět k zajištění
nemovitosti na stavební úřad v Lázních Bělohradu, který nám
odpověděl, že nemovitost dlouhodobě sleduje a na objekt byl
vypracován statický posudek, podle kterého nehrozí nebezpečí
zřícení budovy, nicméně další prohlídku provede na jaře tohoto
roku a opět posoudí současný stav.
Nebezpečný odpad. V neděli 8. 4. 2012 v 13.55 hodin bude
odvezen firmou SKS s.r.o. Jablonec nebezpečný komunální
odpad. Jedná se o pravidelný jarní odvoz všech složek odpadů,
které netřídíme do pytlů. Poslední možnost zbavit se těchto věcí
bude v neděli, kdy bude mimořádně otevřen sběrný dvůr od 13
do 14 hodin. Odpad, který spadá do této kategorie je vypsaný na
plakátu na úřední desce u obchodu.
Hasiči. Každoročně připomíná OHS Jičín, paní Štajnerová,
podmínky a povinnosti podle zákona č. 133/1985 Sb. O požární

ochraně, za kterých se může provádět pálení klestí a stařiny.
Tento leták je umístěn na úřední desce a jen pro připomenutí
některá důležitá telefonní čísla:
Operační středisko Jičín 950 510300, Hořice 950 511 385 a
Nová Paka 950 511 383. Na tyto telefonní čísla byste měli volat
před každým pálením, které je vidět i z dálky. Ušetří Vám to
peníze za zbytečný výjezd hasičů, který nahlásí někdo jiný.
V této souvislosti připojuji dojezdové časy profesionálních
hasičů v případě požáru. Naše obec spadá do „rajónu“ Hořického ZHS s dojezdem do 15 minut a „pomocných sborů“ Lázně
Bělohrad a Mlázovice do 20 minut.
Dotace pro malé podnikatele. Možnosti získání dotací pro
mikropodniky do 10-ti zaměstnanců z fondu EU PRV 2007 –
2013 a s nabídkou zpracování a podání žádostí přicházejí různí
projektoví manažeři. Leták dotačního titulu, výše dotace a
zaměřenosti najdete na stránkách MOP a na úřední desce obce.
Zápis ze zasedání OZ. Na veřejné schůzi OZ 25. 2. 2012
v Obecní hospodě byl schválen vyrovnaný rozpočet obce pro rok
2012 bez výhrad. Dále byly zodpovězeny některé dotazy
občanům ohledně nových pozemků, kanalizace a dalších
investic v obci. Na dalším zasedání OZ 20. března 2012 bylo
mimo jiné schváleno výběrové řízení na pozici obecního
zahradníka, oprava venkovního nábytku u hospody, oprava
slunečníků, nákup venkovní soupravy nábytku před obchod a
nákup nového notebooku. Usnesení z posledního zasedání je
vždy na úřední desce a na internetových stránkách obce.
Trampolína. Obec získala zánikem občanského sdružení
„Šance pro Šárovcovu Lhotu“ trampolínu, kterou příští týden
umístíme do prostoru dětského hřiště. Současně přestěhujeme
jednu z pružinových houpaček na jiné místo a vyměníme lana a
karabiny na houpačkách. Bezpečný provoz trampolíny je vždy
pouze jedno hrající si dítě na trampolíně a za dozoru dospělé
osoby. Pokud nebudou fungovat bezpečná pravidla na tomto
nářadí, budeme muset trampolínu odstranit. Při této příležitosti
informuji o rozhodnutí OZ o zákazu vodění psů do prostoru
dětského hřiště a návsi. Tento prostor je určený ke hře dětí a né
k venčení psů. Dále bych chtěl apelovat na rodiče hrajících si
dětí na písku, aby jej před odchodem z pískoviště opět přikryli.

Obchod. Jistě jste již zaznamenali změnu v našem obchodu.
Současnou prodavačkou je Markéta Přibylová a provozní doba je
upravena takto:
Pondělí
7.30 – 10.00
14.00 – 15.30 16.30 – 18.00
Úterý
Zavřeno
Středa
7.30 – 10.00
14.00 – 15.30 16.30 – 18.00
Čtvrtek
7.30 – 10.00
Pátek
7.30 – 10.00
14.00 – 15.30 16.30 – 18.00
Sobota
7.30 – 10.00
Neděle
7.30 – 10.00
Obecní hospoda. Současně připojuji provozní dobu Obecní
hospody a plakát na pomlázkovou zábavu.
Pondělí
17.00 – 22.00
Úterý
Zavřeno
Středa
17.00 – 22.00
Čtvrtek
Zavřeno
Pátek
17.00 – 22.00
Sobota
17.00 – 22.00
Neděle
17.00 – 22.00
Omalovánky pro nejmenší.

