LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník X

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 1.

Nejprve bych chtěl všem občanům, chalupářům a čtenářům
Lhoteckých listů popřát vše nejlepší, hodně zdraví a
spokojenosti v roce 2015.
Obecní úřad.
Obecní úřad. Po ukončené rekonstrukci budovy Obecního
úřadu začne úřad plně fungovat od pondělí 2. února 2015.
Schůze OZ. Na letošním prvním zasedání Zastupitelstva obce,
konaném dne 20. ledna 2015, byl zastupiteli schválen finanční
příspěvek městu Hořice na stavbu Hlásného profilu a vzat na
vědomí finanční stav účtů k 31. prosinci 2014. K tomuto datu je
na účtech u Komerční banky a České národní banky
1 313 069,66 Kč. Dále vzali zastupitelé na vědomí probíhající
proces schvalování nového Územního plánu, stav dotací pro rok
2014 a 2015 a plánované investiční záměry obce na rok 2015.
Veřejná schůze. Veřejná schůze Obecního Zastupitelstva bude
posunuta oproti záznamu v kalendáři o jeden den. Důvodem je
uzavření hospody pro soukromou akci. Schůze se tedy koná
v sobotu 28. února 2015 od 18 hodin v sále Obecní hospody.
Hlavním bodem jednání je schválení rozpočtu obce na rok 2015.
Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a na
internetových stránkách obce od 7. února 2015.
Hlásný profil. Na břehu Javorky pod železným mostem na
Libín (U Jáníčka) vybudovalo město Hořice ve spolupráci
s Královéhradeckým krajem a s obcemi ležícími na Javorce
„Hlásný profil“. Jedná se o zařízení, které informuje o stavu
hladiny vody v Javorce a rozesílá SMS zprávy v případě zvednutí
hladiny. V našem případě je obdrží starosta obce a velitel
hasičů. Toto místo pro Hlásný profil bylo vybráno z důvodu
počtu přítoků a jejich spádových území pro odvod povrchových
(dešťových) vod nad a pod naší obcí. Do současné doby tuto

funkci plnil pouze Hlásný profil v Horní Nové Vsi, který však při
povodni v roce 2013 hlásil pouze mírné nebezpečí. Aktuální stav
hladiny Javorky je uváděn na našich internetových stránkách
pod počasím a aktualizuje se každých 15 minut.
Rozhlas. Obecní úřad nabízí možnost zasílání SMS zpráv o
obsahu hlášení veřejného rozhlasu naší obce. Pokud o tuto
službu máte zájem, nahlaste číslo mobilního telefonu, na který
chcete tyto zprávy doručovat starostovi obce nebo paní
Kopysové v obchodě.
Kalendář 2015. Kalendář byl závěrem loňského roku 2014
distribuován mezi občany a pro nepřítomné chalupáře je uložen
v obchodě, kde si jej mohou vyzvednout.
Pronájem bytu. Obec Šárovcova Lhota oznamuje záměr č.
1/2015 o pronájmu bytu výběrovým řízením v budově bývalé
školy v Šárovcově Lhotě 45/4. Jedná se o pronájem bytu
velikosti 2 + 1, o celkové výměře 48,30 m², z toho pokoj 20,40
m², pokoj 12,50 m², kuchyň 6,00 m², byt je po celkové
rekonstrukci v 1. patře domu. Součástí bytu je předsíň,
koupelna s WC a sklepní kóje. Byt je vybaven těmito
zařizovacími předměty: Kuchyňská linka, sporák a sprchový
kout. Vytápění - akumulační kamna. Byt je situován na
jihozápad. Měsíční nájemné činí 3.200,- Kč. Do ceny nájemného
nejsou zahrnuty energie, dále poplatek za odběr pitné vody a
svoz komunálního odpadu, které budou účtovány samostatně.
Lhůta pro podání přihlášek je pondělí 2. 3. 2015 do 17:00
hodin.
Kultura a sport
Tříkrálová sbírka. Z kraje nového roku naši obec navštívili tři
králové: Kašpar, Baltazar a Melichar v podání Ondry Vaníčka,
Vítka Hrnčíře a Nikolase Štovíčka. V doprovodu Miroslava
Lonera vykonali sbírku pro Oblastní charitu v Jičíně, která bude
použita pro podporu dobrovolnictví, náhradní rodinné péče a
rozšíření činnosti nízko prahových klubů pro děti a mládež.
Finanční příspěvky pomáhají také při zmírnění následků
nenadálých krizových situací, které se přihodily lidem v regionu

bez jejich přičinění, a které nemohou nebo neumí řešit vlastními
silami. Malá část výtěžku bude použita na projekt Adopce na
dálku. Výnos činil 2.838,- Kč.
Více informací: www.jicin.charita.cz
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Divadlo. 15. ledna 2015 se uskutečnil zájezd do pražského
divadla „V Dlouhé“ na hru „Naši furianti“. Tohoto velice
vydařeného zájezdu se zúčastnilo 26 občanů. Ve hře excelovalo
23 umělců, z nichž bylo několik známých herců z televizních
seriálů Ulice I. Svobodová – Farská, M. Hanuš – starosta
Hmožánek, Ordinace v růžové zahradě V. Zavřel – J. Valšík,
Vinaři M. Táborský - Fuksa a dalších filmů Román pro ženy –
Klára Sedláčková – Oltová, která za postavu Kristýny Fialové
v této hře získala cenu za nejlepší ženský herecký výkon GRAND
Festivalu smíchu v Pardubicích.
Hasiči. Na valné hromadě byli do funkcí výboru SDH
v Šárovcově Lhotě zvoleni tyto členové:
Starosta –
Pavel Vích
Velitel –
Jiří Svoboda
Revizor účtů –
Miroslav Svoboda
Jednatel –
Miroslav Loner
Pokladník –
Marcela Svobodová
Kulturní referent – Pavel Matyas
Dále byl projednán plán prací pro letošní
rok, z něhož je největší akcí výročí našeho sboru (120 let) a
s tím spojené pořádání okrskové soutěže.
Hasičský bál. SDH Šárovcova Lhota pořádá v sobotu 21.
února 2015 v Obecní hospodě Hasičský bál. Srdečné pozvání
provedou hasiči tradiční cestou osobní návštěvy s předáním
pozvánky. Za sponzorské dary pro ples (dříve tombolu) předem
děkujeme.
Karty. V pátek 20. února 2015 se koná v Obecní hospodě již
9. ročník mariášového turnaje v červené čtyřce „Zapomenutý
čert“. Loňským vítězem turnaje se stal Miloš Čeřovský.

Hospoda. Dne 27. února 2015 bude v Obecní hospodě pro
veřejnost zavřeno. Koná se zde soukromá oslava.
Statistika k 31. 12. 2014
Počet obyvatel

Mužů

Žen

Z toho dětí

197

98

99

23

Šárovcova Lhota

Libín

Tikov

Bertoldka

166

12

17

2

Průměrný věk

Pod 50 let

Nejmladší

Nejstarší

44 let

116

2 roky

94 let

Trvale obydlených domů

Chalupy celkem

71

48

Omalovánka a říkanky pro nejmenší.
Na paloučku brouček spinká,
zvoní mu tam konvalinka.
A jak dlouho zvonila,
tak nám broučka vzbudila.
Cililink - broučci, vstávejte !
Kde máte maminku?
Kolo, kolo mlýnský,
za čtyři rýnský.
Kolo se nám polámalo,
mnoho škody nadělalo,
udělalo bác.
Vezmeme si hoblík, pilku,
zahrajem si ještě chvilku.
Až to kolo spravíme,
tááákhle se zatočíme.

