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Obecní úřad.
Schůze OZ. Na schůzi OZ byly schváleny tyto body.
Účetní závěrka obce za rok 2014, a převod výsledku
hospodaření ve výši 1.299.869,77 Kč do roku 2015 a závěrečný
účet obce za rok 2014.
Dále vzalo Zastupitelstvo obce na vědomí:
Hospodaření obce za měsíc červen 2015,
Stav probíhající dotační akce „Výměna ČOV u OH“ zadané ve
výběrovém řízení firmě David Lánský z Chotče, plánovanou akci
„Strašidelná cihelna“, která se uskuteční 29.8. 2015, pravidelné
„Setkání s chalupáři“.
OZ projednalo investice do opravy obecního majetku. Jednalo
se především o opravu prostor sklepa v hospodě. Zde byla
opravena popraskaná dlažba a v místnostech, kde byla podlaha
pod úrovní chodby (dvě místnosti) byla znovu vyrovnána a
vyspádována pro případný přirozený odtok vody po povodni.
V celém sklepě je již položena dlažba
Územní plán. Při posledním kole připomínek územního plánu
byla jedna připomínka vznesena a tak se konečné schválení ÚP
odsouvá o další měsíce. Pořízení tohoto plánu (který musí mít
každá obec zpracovaný a posléze každých 5 let aktualizovaný)
trvá již od roku 2009.
Čp. 55 Vyhořelá budova č.p. 55 a pozemky patřící k této
budově jsou již v majetku obce. Vklad do katastru nemovitosti
byl proveden dne 15. 6. 2015. Demolici budovy provede firma
Skřivánek z Holína. Na místě domu zůstane stát opěrná zeď a
cesty nad domem. Po dokončení bychom chtěli prosadit
rozšíření nebezpečné zatáčky a chodníku, což bude předmětem
jednání s Královéhradeckým krajem - vlastníkem komunikace.

Krádež u obchodu. Neznámý zloděj odcizil 15. června
v nočních hodinách tři lavice a stůl, které byly umístěny u
obchodu s potravinami. Šetření policie nebylo úspěšné a případ
byl odložen. Doufám, že novému majiteli tyto věci nepřinesou
příjemné posezení a pohodu.
Vodovod. Letošní velmi teplé a suché počasí příliš nepřeje
stavu zásoby vody ve vodárně. Situace prozatím není kritická,
nicméně nabádám všechny spotřebitele k rozumnému užívání
vody a upozorňuji na zbytečné plýtvání. V současné době je
naše zásoba ve vodárně na třech čtvrtinách celkového obsahu.
Chalupáři. Letošní „Setkání s chalupáři“, se uskuteční
v sobotu 1. srpna 2015 od 17 hodin na Tikovech pod kaštany u
hospody „Na vyhlídce“. Srdečně zveme všechny občany,
chalupáře i příznivce naší obce na přátelské posezení a
konverzaci mezi sousedy. Pro zájemce dopravy na Tikova odjíždí
ve 3/4 na pět hasičské auto od hospody.
Nové sezení. Jednou z letošních investic
stolů a laviček. Jedna sestava (stůl, tři lavice,
odpadkový koš) byla umístěna na dětském
sestavy stolů a lavic jsme umístili na terasu u
kde jsme je ještě doplnili stávajícím nábytkem.

obce byl nákup
stojan na kola a
hřišti. Další tři
Obecní hospody,

Oprava cesty. V minulém týdnu opravila Správa a údržba
cest Královéhradeckého kraje s finanční spoluprací naší obce
cestu na Tikovech. Cesta je opravena z části balenou a z části
emulzí s drtí.
Brigáda. V sobotu 8. srpna 2015 se bude konat brigáda na
úklid a údržbu obce. Sraz brigádníků bude v 8 hodin před
hospodou a plánujeme konec ve 12 hodin. Sebou si vezměte
nářadí na úklid chodníků motyky, košťata a kolečka pro odvoz
smetí. Podle počtu účastníků budeme pokračovat i na údržbě
zeleně. Na pomoc nám přijdou i členové spolku Karas.

Kultura a sport
Strašidelná cihelna. Letošní ročník pohádkové cihelny se
koná v sobotu 29. srpna 2015 a bude pořádán pod hlavičkou
místních hasičů, obce, Lhoteckých mamin a pana Poura.
Strašidla budou pro děti v cihelně od 15 do 18 hodin, potom
bude na dvoře pro návštěvníky hrát k posezení a tanci hudba.
Občerstvení máme zajištěné, přijďte v dobré náladě. Vstupné
pro strašidla zajišťují loupežníci, proto si všichni dospělí
vezměte alespoň dvě mince (40 Kč). V tento den
Vodník Tikováček. Postava vodníka byla vytvořena v
loňském roce při "Svatováclavském dřevosochání" v Šárovcově
Lhotě. Na jaře letošního roku se sešli "sousedé Tikováci", aby
připravili místo k jeho umístění. Vyčistili a upravili vpust
potůčku vytékajícího z lesa a zasadili k němu vrbu. Slavnostní
odhalení vodníka se těšilo velké účasti místních občanů.
Bramboráky. Slovo dalo slovo a byly z toho „Bramborákové
hody“. V sobotu 18. července se tato domácí specialita v mnoha
podobách a hlavně chutích podávala na Tikovech u vodníka
"Tikováčka". Hospodyňky připravily svoji směs a degustační
komise, čítající na sedmdesát přítomných lidí, hodnotila jejích
kuchařský um. Vše se snědlo, vypilo a na závěr se i tančilo.
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 vůči
fyzické osobě až do výše 25 000,- Kč. Pro připomenutí důležitá
tísňová telefonní čísla. 150 Hasičský záchranný sbor ČR, 155
Zdravotnická záchranná služba, 158 Policie ČR a 112
Jednotné evropské číslo tísňového volání.

