LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník XII

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 2.

Obecní úřad.
Na schůzi OZ 21. 2. 2017 byly schváleny tyto body.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Dohodu mezi městem Lázně Bělohrad a obcí Šárovcova
Lhota na základě ust. § 178 zákona č. 561/2004 Sb. o
vytvoření společného školského obvodu základní školy,
jejíž činnost vykonává Základní škola K. V. Raise, Lázně
Bělohrad, okres Jičín, se sídlem Komenského 95, 507
81 Lázně Bělohrad, jejímž zřizovatelem je město Lázně
Bělohrad, se sídlem náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad.
 Dohodu mezi městem Lázně Bělohrad a obcí Šárovcova
Lhota na základě ust. § 179 zákona č. 561/2004 Sb. o
vytvoření společného školského obvodu mateřské školy,
jejíž činnost vykonává Bělohradská mateřská škola, se
sídlem Horní Nová Ves 112, 507 81 Lázně Bělohrad, jejímž zřizovatelem je město Lázně Bělohrad, se sídlem
náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad.
 Zřízení datového trezoru u ČP na 1000 zpráv za roční
poplatek 5.000,- Kč/rok.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Nahlášenou částečnou objížďku od 13. až 31. 3. 2017
kvůli kácení stromů a od 1. 7. až 15. 10. 2017 kvůli
opravě silnice v Kotykově aleji v Lázní Bělohradu.
 Uzavření silnice od Hamerského mlýnu do Bělohradu od
13. 3. 2017 do 30. 6. 2017 kvůli opravě mostů a silnice.
Na schůzi OZ 17. 1. 2017 byly schváleny tyto body.

 Na pozici pomocného zahradníka Jana Vícha.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Dodělání větve kanalizace od křižovatky u Štěpnice směrem na Vyšehrad v letošním roce.
 Umístění kontejnerů u Obecní váhy o objemu 1100 litrů
na papír, sklo a 2x na všeobecný odpad.
Poplatky. Obec započala s výběrem poplatků za odvoz
odpadu, odebranou pitnou vodu, psy a pronájem pozemků. Poplatky je možné po dohodě s Obcí rozdělit na dvě
splátky a lze je zaplatit hotově na obecním úřadě paní pokladní Lence Kopysove nebo 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.
Obec Šárovy pořádá setkání družebních obcí, která se
konala v rámci navázání družebních kontaktů v minulých
letech. Toto setkání se uskuteční při příležitosti 95. výročí
založení našeho Sboru dobrovolných hasičů a zároveň historicky II. Setkání
Šárovských rodáků, v sobotu 17.
června 2017. Zájemci, kteří se chtějí podívat do naší
partnerské obce na Moravě, se mohou přihlásit u starosty
do 31. května 2017.
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 fy-

zické 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.
Nebezpečný odpad. V neděli 16. 6. 2017 v 13.55 hodin
bude odvezen firmou SKS s.r.o. Jablonec nad Nisou nebezpečný komunální odpad. Jedná se o pravidelný jarní
odvoz všech složek odpadů, které netřídíme do pytlů. Odpad, který spadá do této kategorie je uvedený na plakátu
na úřední desce u obchodu.
Úklid obce. Na přání občanů bude vyhlášena brigáda na
úklid obce před závodem na Zvičinu. Brigáda se bude konat ve středu 26. dubna 2017 od 16 hodin. Sraz brigádníků bude před hospodou. Sebou si vezměte nářadí na úklid
chodníků.
Kultura a sport

V pátek 10. února se v Obecní hospodě konal turnaj
v mariáši s názvem "Zapomenutý čert". K letošnímu ročníku se sešlo 28 karbaníků a jejich králem se letos stal Vladislav Plička z Jičína, na druhém místě se umístil Vlasta
Pilař ze Starých Smrkovic a třetí v pořadí Ladislav Kalkus z
Doubravic.
Hasiči. Na valné hromadě hasičů konané v sobotu 8.
dubna 2017 v Obecní hospodě byl po odstupujícím starostovi Pavlu Víchovi do této funkce zvolen Jan Draštík.
Šachový turnaj. Tento velice uznávaný šachový turnaj
„O Lhoteckého krále“ se bude konat 22. dubna 2017 od
8,30 hodin v sále Obecní hospody. Přihlášky a další podrobnosti zajišťuje hlavní pořadatel pan Kroužek.
Čarodějnice. Slet všech malých, velkých,
místních i přespolních čarodějnic se za odbor-

ného dozoru hlavní čarodějky Petry Vaničkové koná v sobotu 30. dubna 2017 od 16 hodin na návsi. Jistě nebude
ani zde chybět soutěž o „Nejkrásnější čarodějnici“.
Zvičina. „Začalo to u piva. Mluvilo se o všem možném.
Víte, jak to chodívá. Zvoníček tam seděl s Kraslem,
Dobšem a Kadečkou. Podzimek za chvilku přišel také vypít
sklenku svou. Dobré pivo v letním žáru umí rychle zředit
slinu, a tak vkrátku stolovníci stočili řeč na Zvičinu. Toho
času v malé chatě, která hledí do kraje, šenkýřka tam půvabem svým přiváděla do ráje. Byla pěkných forem, plných
boků ztepilých a kyprých, a tak často dral se do okolí zpěv
a smích. Horo, horo, vysoká jsi – píseň plyne jako voda,
má panenko vzdálená jsi a tak dálka v srdci hledá. Pořád a
zas máte řeči – hrdě zvolá Pepa sám, kdyby teda na to přišlo, za dvě hodiny jsem tam. A do Dobše jak když střelí:
"Trhněte si chlapi nohou, tuhle dištanc Vaše nohy stěží za
dvě a půl zmohou". "Dvě hodiny na Zvičinu, to by hoši, byl
by div, za všechny minuty pod dvě, každému dám tolik piv.
Podrbal se za ušima, vsadíme se vzájemně. Za všechny
minuty přes dvě, zaplatíte piva mně! A hned kolem všechno ztichlo,…..“, a letos – 6. května 2017 je již 50 ročník.
Takto popisuje neznámí autor začátek vzniku závodu.

Souběžně se závodem proběhne na Zvičině od 10 hodin
akce spolku Podzvičínsko „Vítání jara“.
Javorka. Tradiční otevření vodácké sezóny na naší řece
se uskuteční v sobotu 29. dubna 2017 od 10 hodin. Zájemci o plavbu se mohou nahlásit u Pavla Vícha nebo Miroslava Svobody do středy 26. dubna
do 18 hodin. K zapůjčení jsou dvou a
tří místné kajaky a jak to chodí „kdo se
přihlásí dřív – ten vede“, neboť lodí je
omezený počet. Délka plavby se určí až
podle stavu vody v řece, minimálně
však
k „Nádvorníkovu
jezu“
v Ostroměři.

