LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník X

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 6.

Obecní úřad.
Schůze OZ. Na schůzi OZ byly schváleny tyto body.
Prodej pozemků na základě záměru o prodeji pozemků č.
1/2015 v k. ú. Šárovcova Lhota vyvěšeného na úřední desce dne
29. 9. 2015 a sejmutého dne 19. 10. 2015.
Dále napsat dopis na KÚ-odbor územního plánování
se zamítavým stanoviskem obce k případné výstavbě vodní
nádrže.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Hospodaření obce za měsíc září 2015.
2. Opravu fasády na Obecní hospodě v ceně cca 60 tis Kč.
3. Další řádné zasedání OZ bude v úterý 24. 11. 2015 od 19
hod.
Úkoly:
1. Napsat dopis se zamítavým stanoviskem k případné výstavbě
vodní nádrže.
Zajišťuje: místostarosta
Termín: 23. 10. 2015
Kotlíková dotace. Jedná se o finanční podporu na výměnu
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým
osobám - majitelům rodinných domů - prostřednictvím
Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní
prostředí.
Předmětem
podpory
tedy
bude
výměna
nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za:
 kotel na pevná paliva,
 tepelné čerpadlo,
 plynový kondenzační kotel.

Dále je možné v rámci výše uvedených opatření provést:
 instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo

přípravu TV
(pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje tepla).
 „mikro“ energetická opatření ke snížení energetické

náročnosti objektu
(zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu
sklepních prostor nebo podlahy, dílčí zateplení dalších
konstrukcí – např. severní fasáda apod., oprava fasády, např.
prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů,
oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního např. zádveří, dílčí výměna oken, výměna vstupních a
balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná
montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken
za izolační dvojskla)
Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou dosahovat max.
20 tis. Kč.
Předpokládaná výše podpory Celkové náklady na realizaci
projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož výše
poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP bude činit:  70 %
v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí  75 % v případě
plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle (uhlí +
biomasa),  80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle pouze
na biomasu
Způsobilé výdaje. Za způsobilé výdaje projektu budou
považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby
bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:
stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na
pevná paliva, resp. tepelného čerpadla, resp. plynového
kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy, stavební
práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné
soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně

dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto
doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v
návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění),
náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku
do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění
technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace
(uvedení do trvalého provozu), náklady na pořízení Průkazu
energetické náročnosti budovy v případě, že je jím prokazováno
plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,
stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací
opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, kde
dojde k instalaci nového zdroje vytápění. Časová způsobilost
bude upřesněna (nelze však uznat výdaje uskutečněné před 15.
7. 2015). Bližší informace o dotaci lze získat na adrese
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/grantydotace/dotace-2015/ziv-prostredi/dotace-na-vymenuzastaralych-zdroju-vytapeni-_kotlikove-dotace_-80788/
Dopis adresovaný naši obci od KÚ Královéhradeckého kraje.
Vážený pane starosto,
obracíme se na vás v následující záležitosti. Dne 13. 10. 2015
byli pracovníci KÚ Královéhradeckého kraje seznámeni zástupci
Ministerstva zemědělství ČR se záměrem provést aktualizaci
dokumentu – Generelu území chráněných pro akumulaci
povrchových vod a základní zásady využití těchto ploch (dále jen
„generel“)
tohoto
ústředního
orgánu
státní
správy
vykonávajícího působnost mimo jiné na úseku vodohospodářské
problematiky. Ze strany pracovníků Ministerstva zemědělství,
vrchního ředitele sekce vodního hospodářství, RNDr. Pavla
Punčocháře, CSc. a Ing. Jany Saňákové byl v případě území
Královéhradeckého kraje předložen záměr rozšířit seznam lokalit
obsažených v generelu a vytipovat další plochy lokalit vhodné
pro budování vodních nádrží, konkrétně lokality Šárovcova
Lhota, Hořice, Lata, Židovka a Skuhrov. Současně s tím byla
krajskému úřadu poskytnuta jejich mapová schémata a
pasporty. Správního území obce, v jejímž čele stojíte, se týká
lokalita Šárovcova Lhota. Vzhledem k výše uvedenému se proto
na vás obracíme se žádostí o zaujetí Vašeho stanoviska k
záměru Ministerstva zemědělství a to z pohledu cílů a úkolů
územního plánování, které jsou vyjádřeny ve Vámi vydaném či

rozpracovaném územním plánu obce. Vaši odpověď očekáváme
do 14 dnů.
Na tuto výzvu vypracovala obec prostřednictvím Ing. Miroslava
Svobody zamítavý dopis s odůvodněním: Vodní nádrž tak, jak je
navržena, má nedostatečnou plochu povodí, která je zdaleka
nejmenší ze všech plánovaných nádrží v uvedeném Generelu
LAPV. Na 1 ha vodní plochy připadá jen 8 ha plochy povodí,
přičemž druhá v pořadí, s přihlédnutím k tomuto parametru,
má mít 15 ha plochy povodí na 1 ha vodní plochy a průměrná
plocha povodí všech nádrží je 94,8 ha na 1 ha vodní plochy, což
je více jak desetinásobek.
Při plánovaném objemu nádrže, malém přítoku (z důvodu
malého povodí) a velice malém sklonu břehů v některých
místech je předpoklad, že nádrž:
1) Z protipovodňového hlediska nebude plnit žádnou
významnou funkci, naopak při případném poškození hráze
dojde k ohrožení obyvatel a domů v obci Šárovcova Lhota a v
dalších usedlostech a obcích na toku řeky Javorky (Mezihoří,
Libín, Ostroměř), do které se Chotečský potok vlévá.
2) Při kolísání hladiny v nádrži bude docházet k odhalování
velkých bahnitých ploch, které budou líhní obtížného hmyzu.
Při poklesu hladiny o 1 m voda v některých místech ustoupí až
o 250 m!
3) Při průměrném průtoku vody v Chotečském potoce 0,074
m3 /s by se nádrž teoreticky napouštěla 4,6 roku, a to by z
nádrže žádná voda nevytékala, neodpařovala by se a
nevsakovala. Přitom odpar by při plánované ploše nádrže tvořil
přibližně polovinu přítoku. Takže při započítání minimálního
odtoku, vsaku do země a odparu vychází doba napouštění
přibližně 10 let, což je zcela nepřijatelné pro zajištění alespoň
přiměřené kvality vody.
Z výše uvedeného vyplývá, že záměr vybudovat vodního dílo
na Chotečském potoce v navrhovaném rozsahu je nesmyslný a
pro obec Šárovcova Lhota naprosto nepřijatelný. Toto vodní dílo
významně zasahuje do samostatného rozhodování a práv obce.
Po zhodnocení všech možných vlivů na naši obec, Vás žádáme o
zrušení záměru výstavby vodního díla na Chotečském potoce a
vyškrtnutí z Generelu LAPV.

Kultura a sport
Divadlo. Dle přání našich spoluobčanů jsme připravili pozdě
podzimní zájezd do Prahy, spojený s divadelním představením
a prohlídkou vánoční Prahy, který se uskuteční v sobotu 12.
prosince 2015. Obec pro tento zájezd objednala autobus s 45
místy, který uhradí našim občanům a ostatní účastníci si k
ceně lístku připlatí dopravné 200,- Kč. Jedná se tedy o smíšený
zájezd do divadla a prohlídku adventní Prahy. Obec zajistila 22
vstupenek do divadla „V Dlouhé“. Na vánoční Prahu se tedy
může jet podívat ještě dalších 23 lidí.
Vstupenka na hru „Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční
povídka“ stojí 250,- Kč, pro důchodce a studenty je cena 160,Kč a je nutné si místo zarezervovat a zároveň i zaplatit do 4.
prosince 2015 u starosty. Přednostní právo účasti mají občané
naší obce a chalupáři.
Čas odjezdu z obce plánujeme na 12 hodinu. Po příjezdu bude
v Praze rozchod a opětovný sraz před vystoupením u divadla,
které začíná v 19 hodin a trvá 105 minut. Sraz všech výletníků
bude v 21 hodin u divadla a předpokládaný návrat je v cca 24
hodin.
Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka.
Malý Pavlík Tesař se
jednoho Štědrého dne
ztratil svému tatínkovi.
A
protože
příliš
nespěchal
domů,
procházel se vánoční
Prahou. Potkal Pána s
kaprem,
netýkavou
holčičku,
co
jde
tatínkovi
pro
pivo,
posledního pražského
lampáře,
navštívil
Bílou labuť a peklo
(vlastně sklad jedné hospody na Václavském náměstí), ale
hlavně se seznámil s pošťákem Klementem a jeho koníkem
Karličkou. Klement mu věnoval podivuhodné loutkové
divadélko, ve kterém jsou loutky nejen Pavlíka samotného, ale
všech, které toho dne potkal, včetně snové Andersenovy

Holčičky se sirkami… Autor úpravy a režisér Jan Borna dal
příběhu formu divadelní revue a doslova ji prošpikoval naživo
hranými hity let šedesátých.
.
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/jak-jsem-se-ztratilaneb-mala-vanocni-povidka/
Adventní zdobení stromu. V sobotu 28.
listopadu 2014, tedy před první adventní
nedělí ozdobíme a slavnostně rozsvítíme
vánoční stromek před Obecním úřadem a
sestavíme slaměný betlém na nádraží,
vytvořený panem Kynclem. K dobré náladě a
předvánoční pohodě přispějí vánoční koledy,
vůně svařeného vína a sousedské povídání.
Začátek je v 15,30 hodin u Obecního úřadu.
Advent začíná první nedělí adventní, tedy
neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem.
První adventní neděli předchází Slavnost Ježíše Krista Krále,
svátek připomínající Kristovu vládu nad světem a zdůrazňující,
že ani státní moc nesmí rozhodovat o věcech, které přísluší
Bohu - zejména v oblasti etiky, lidské důstojnosti, apod.

zvaných Chanuka.

Tradičním symbolem adventu je od
19. století adventní věnec, který má v
různých oblastech různou podobu,
v České republice (a v katolických
zemích) nejčastěji se čtyřmi svíčkami,
z nichž tři jsou fialové (modré) a jedna
růžová.
Fialová
(modrá)
barva
symbolizuje pokání, ztišení a čekání.
Tradice zapalování svíček na věncích
přímo vychází ze židovské tradice
zapalování osmi svící o svátcích

Dříve byly věnce zavěšovány na stuhách, v poslední době jsou
především kladeny na stůl. Zapalování stále většího počtu svící
vyjadřuje stupňující se očekávání a radost:

1. Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou
svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou na
proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.
2. Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou
svíčku, tzv. betlémskou, která reprezentuje lásku a
představuje Ježíškovy jesličky.
3. Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv.
pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní
období je téměř u konce a adventní období získává
slavnostnější ráz.
4. Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou
svíčku, tzv. andělskou, která představuje mír a pokoj.
Čtvrtá adventní neděle může připadnout na Štědrý den.
Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera.
Vánoční svátky začínají Slavností narození Páně neboli Božím
hodem vánočním, 25. prosince. V současnosti se jednotlivé
adventní neděle označují také jako železná, bronzová, stříbrná a
zlatá. Označení železná neděle je umělé, v lidové tradici se
tradovala pouze bronzová, stříbrná a zlatá.
Mikuláš. Srdečně zveme všechny
děti na Mikulášskou zábavu, která
se koná v sále Obecní hospody 5.
prosince 2015 od 17 hodin. Pro
všechny malé je připravena spousta
her a rozmanitých soutěží. Ke všem
hodným dětem přijde Mikuláš s
andělem, kteří přinesou plný koš
sladkých dárečků a k těm méně
hodným nebo zlobivým, přijde čert.
Po dětské nadílce zaplní parket
dospělí a zábava bude pokračovat. Jenom tu nadílku si musí
každý dospělý vytvořit sám, třeba u výčepního pultu.
Obchod s prodejem výběrového oblečení pro děti i dospělé
z Anglie a Německa byl otevřen „Na Vyšehradě“ v čp. 90
(Fialovi). Otevřeno je pro zájemce o toto zboží Po – Pá 15³° - 19
hodin a v sobotu od 8 – 12 hodin. Telefonní kontakt 775187730.

Omalovánka pro nejmenší.

