LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník XII

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 1.

Obecní úřad.
Na schůzi OZ 20. 12. 2016 byly schváleny tyto body.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Rozpočtové provizorium pro rok 2017 ve výši 1/12 z
rozpočtu roku 2016, což je částka 291.700,- Kč na
měsíc, které potrvá do schválení rozpočtu obce pro
rok 2017. Veřejná schůze se bude konat 17. února
2017 od 19 hodin v Obecní hospodě.
 Poplatky pro rok 2017 zůstávají ve stejné výši jako
v předešlém roce.
Popelnice: 60L - 1140 Kč, 80L – 1220 Kč, 120L –
1290 Kč, 240L - 2800Kč, 1100L – 6700 Kč.
Pytle 600,-Kč (Chalupáři): 7 x 110L nebo 12 x 60L
Poplatek za psy: 70,- Kč za prvního psa, 100,- Kč za
dalšího psa, důchodci 50,- Kč/psa.
Navýšení poplatku za odběr pitné vody: 19,- Kč/m3.
Na schůzi OZ 17. 1. 2017 byly schváleny tyto body.

 Návrh finanční komise na odměny zastupitelů dle
novelizace nařízení vlády ze dne 28. listopadu 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva pro
rok 2017.
 Mgr. Pavel Halama, notář v Jičíně oznamuje, že dne
1. 1. 2017 byl jmenován notářem uvolněného notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Jičíně, se
sídlem v Jičíně, po panu Lubomíru Pilařovi.

Kontakty:
• Sídlo kanceláře: Jičín, Tylova č. p. 29, PSČ 506 01
• Telefon: 604 722 411
• E-mail: info@notar-halama.cz
Kancelář notáře se nachází v 1. patře v budově bývalého
Domu odborových služeb naproti restauraci Na Růžku u
tzv. „myší díry“. Provedení notářského úkonu lze v případě
potřeby předem objednat i na dobu mimo úředních hodin
nebo mimo notářskou kancelář.
Veřejná schůze. Veřejná schůze Obecního zastupitelstva
bude v pátek 17. února 2017 od 19 hodin v sále Obecní
hospody. Hlavním bodem jednání je schválení rozpočtu
obce na rok 2017. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední
desce, na internetových stránkách obce a je přílohou těchto listů.
Kalendář 2017. Námětem letošního kalendáře (220 ks) jsou staré pohlednice
z obce a jejich částí, které poskytl pan Karel Loner. Kalendáře jsou uloženy v obchodě, kde si jej mohou naši občané a chalupáři vyzvednout.
Koryto Javorky. Koncem minulého roku provedlo Povodí Labe odstranění nánosů a náplavy z břehu Javorky před
mostem. Tato zemina byla uložena za cihelnou a její část
bude na jaře odvezena zaměstnanci Povodí Labe na skládku odpadu. Zbytek zeminy zůstane obci a využijeme ji k
terénním úpravám a k výsadbě zeleně v obci. Další podobné práce bude správce povodí plánovat v naší obci dle finančních prostředků poskytnutých státem na tuto činnost.
Oprava mostů. Na silnici č. II/501 v části mezi Hamerským mlýnem a Dolní Novou Vsí proběhne rekonstrukce

komunikace a mostů, které neprošly opravou v loňském
roce. Přes naši obec povede opět objízdná trasa pro osobní
automobily a autobusy. Doba uzavírky je od 13. března a
potrvá do 30. června 2017. Dbejte tedy zvýšené opatrnosti
na komunikaci, obzvláště pak pohybu dětí v její blízkosti.
Zahradník. Obec Šárovcova Lhota vypisuje pracovní nabídku na pozici zahradník pro rok
2017 s nástupem od 1. dubna 2017.
Jedná se o údržbu zeleně, což obsahuje práce s malotraktorem na sečení a odvoz trávy, chemickou ochranu
chodníků a práce s křovinořezem,
plotostřihem a ruční rotační sekačkou. S žadatelem bude uzavřena dohoda o provedení práce do 300 hodin. Plat činní 80,- Kč/hod. čistého
po zdanění. Údržba zeleně se provádí v Obci Šárovcova
Lhota a osadě Libín dle mapy udržovaných ploch. Uzávěrka žádostí je 20. března 2017 do 17 hodin. Své žádosti doručte do poštovní schránky na obecním úřadě Šárovcova
Lhota.
Vodovod. Jak jsme již avizovali v minulém čísle listů,
začali jsme podnikat kroky k získání dotace na pořízení
vrtu a jeho připojení k vodovodní síti obce. Vrt budeme
provádět v blízkosti vodárny a měl by sloužit k doplnění
vody v nádrži vodojemu při nedostatku vody z našich pramenů v lese. Součástí realizace této stavby bude i výměna
přívodního kabelu elektrické energie do vodárny. V době
používání vrtu nepoteče voda přepadem ve studánce pod
Pourovými.
Obecní hospoda. Koncem loňského roku ukončila činnost v této provozovně po dvanácti letech provozu Jana
Lonerová a novým nájemcem Obecní hospody se stala paní
Eva Fišerová (čp. 100 „Na Štěpnici). Využili jsme této

situace a po opravě fasády, nové dlažbě v přízemí a instalaci nové
ČOV v minulém roce
jsme částečně zrekonstruovali i přízemí hospody. V budově došlo
k výměně
výčepního
pultu s chladicím zařízením, polic na sklenice
a světel v sále i výčepu.
Dále jsme vyměnili vchodové dveře, dodělali chybějící obložení stěn ve výčepu a doplnili elektroinstalaci do míst, kde
bylo třeba více zásuvek. Opravou prošlo i sociální zařízení.
V přízemí jsme nalepili rohové lišty ke stropům a vymalovali. Znovu otevření hospody plánuje paní Fišerová na sobotu 11. února 2017. Čepovat bude pivo ze Svijanského
pivovaru a to Svijanský Máz 11⁰ a tmavý speciál Svijanskou Kněžnu 13⁰. První „zátěžovou akcí“ bude 17. února
veřejná schůze OZ a hned druhý den, tedy v sobotu 18.
února Hasičský bál. Od 1. ledna 2017 je z rozhodnutí Zastupitelstva obce Obecní hospoda nekuřácká. Provozní doba v Obecní hospodě je stanovená takto a bude se dle potřeby v sezóně měnit:
Pondělí
18 - 22
Pátek
18 - 23
Úterý
Zavřeno
Sobota
18 - 23
Středa
18 – 22
Neděle
Zavřeno
Čtvrtek
Zavřeno
Občanská poradna Jičín bezplatně poskytuje odborné
sociální poradenství. Pomoc je poskytována lidem, kteří
se ocitli v náročné životní situaci, nebo jim taková situace
hrozí a nemohou si pomoci sami. Poradna je členem Asociace občanských poraden a nabízí poradenství a podporu
v oblastech např. dluhové a rodinné problematiky, problémů spojených s bydlením, zaměstnáním, a dalšími obtížnými životními situacemi.

Poradenství poskytují sociální pracovníci nebo jiní odborní pracovníci, kteří nevyřeší problém za Vás, ale mohou
Vás provázet na cestě při jeho řešení.
Cituji: „Nejsme advokátní kanceláří, proto Vás nemůžeme
zastupovat u soudu a psát dokumenty za Vás. V případě
potřeby Vás rádi nasměrujeme na jinou návaznou službu,
která by Vám mohla ve Vaší situaci pomoci.
V poradně máte právo vystupovat anonymně, a pokud
nejste se službou, jejím průběhem či kvalitou spokojeni,
máte možnost podat stížnost k řediteli poraden email: reditel@ops.cz nebo na adrese Třída ČSA 543, Hradec Králové, 500 03.
Váš dotaz bude evidován v naší elektronické databázi, kde
bude zaznamenáno Vámi uvedené jméno, přezdívka nebo
informace, že služeb využíváte jako anonymní klient, případně Váš věk a místo pobytu, pokud nám tento údaj
sdělíte. Evidované údaje slouží k zastupitelnosti mezi pracovníky a získávání statistických údajů pro donátory poradny. K údajům mají přístup pouze pracovníci poradny
případně praktikanti a stážisti, kteří jsou vázáni mlčenlivosti“.
Kultura a sport.
Hasičský bál. SDH Šárovcova
Lhota pořádá v sobotu 18. února 2017 v Obecní hospodě
Hasičský bál. Srdečné pozvání
provedou hasiči tradiční cestou
osobní návštěvy s předáním pozvánky. K poslechu a tanci bude
hrát
skupina
VOSABAND
z Trutnova a na předtančení vystoupí skupina „CountryBaby“
z Chlumce nad Cidlinou. Za
sponzorské dary do tomboly
předem děkujeme.

Omalovánka pro nejmenší.

