Šárovcova Lhota

Poděkování:

Tato publikace mohla vzniknou hlavně díky usilovné práci místních
kronikářů, pana Antonína Lánského, který psal kroniku místních
hasičů do roku 1963 a pana Karla Lonera, který navázal na jeho
práci a píše obecní kroniku dodnes.

Pan Karel Loner získal za své bohatě ilustrované kroniky i řadu
ocenění, včetně diplomu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Kresby v této publikaci jsou převzaty z jeho kronik.

Obec Šárovcova Lhota
a osady Tikov, Bertoldka, Libín, Radov
Zeměpisná poloha a rozloha

Šárovcova Lhota leží v nadmořské výšce 278,33 m na 33o 13´ východní délky
od Terra, čili 15 o 35´10´´východní délky od Grenwiche a 50 o 24´severní
šířky od rovníku. Celá katastrální obec měří 7 km 2 8 ha 46 a 56 m2. Toto jest
včetně osad Tikova, Bertoldek, Libína a Radova.

Dějiny Lhoty

Četné vykopávky svědčí o tom, že se zde žilo již v dobách pohanských. Založena byla asi roku 1197 – 1230 za vlády krále Přemysla Otakara I. První
zmínky o osadě Tikov jsou z roku 1518, jako o vsi pusté. Zničena byla asi
za dob husitských. O Libíně jsou zmínky od roku 1628, kdy se zde pálila
kolomaz pro panství Hořické.

Název vesnice je po jeho zakladateli Šárovci. Jeho poddaní byli na čas zbaveni
daní, takzvaně dostávali lhůtu. Od toho vznikl název Lhota Šárovcova. Toto
jméno se velmi často měnilo. Původně byla nazývána Lhotou, později, kvůli rozlišení mezi mnoha vesnicemi stejného jména, dostala jméno po svém
zakladateli – Šárovcova. Takto byla zvána do konce roku 1800. Později byla
zvána jako Lhota Šároves, Ves Šárová a Lhotašaroves. Kolem roku 1848 se
píše jako Lhota Šárovec, roku 1860 Lhota Šárovská. Asi od roku 1870 jmenovala se Lhotou Šárovou a to až do roku 1918.

Majitelé Lhoty

Páni Václav a Bořek Šárovci byli začátkem šestnáctého století pány Lhoty.
Šárovcovu Lhotu spolu s osadou Libín a Tikov prodali Zahrádkovi z Černé
a Mandaleně z Konecchlumě roku 1518. Šárovci vymřeli v 17. století. Václav
Šárovec byl v pondělí před Bartolomějem (20. srpna) roku 1537 odsouzen
za to, že nařkl zemské pány. Potom byl mučen a sťat na Pohořelci u Prahy.
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Roku 1538 prodala Mandalena a dcery Václava Zahrádky statek Lhotský
Adamu Karlíkovi z Nežetic, pánu na Holovousích. Avšak již roku 1543 přešel statek v držení Mikuláše Habartického z Habartic, roku 1544 na Arnošta
Bruknara z Brukštejna, roku 1549 na Soběslava Miletínského z Pardubic. Ten
před svojí smrtí (roku 1563) odkázal Lhotu Gabrielu Klanovskému z Ptení,
Čeňkovi Poličanskému a sestře Markétě z Veselí. Po nich byli majiteli statku
bratři, Aleš a Jiří Klenovští ze Ptenic, kteří zase Lhotu a Libín prodali roku
1567 Jindřichovi ze Smiřic a na Skalách za 3850 kop grošů českých. Tento Jindřich Smiřický připojil roku 1569 Lhotu k panství Hořickému. Jeho
syn Albrecht Vladislav přikoupil k tomu roku 1594 Holovousy a Mlázovice.
Statek dědil pak jeho bratr Zikmund (zemřel r. 1608). Tento znamenitý rod
své statky dlouho nedržel. Tragédie toho rodu odehrála se na zámku v Jičíně
v lednu roku 1620. Syn Zikmundův náležel k předním původcům povstání
evangelických stavů. Zato byl posmrtně odsouzen roku 1621 (zemřel 1618)
a jeho statky byly zkonfiskovány. Veškeré statky koupil pak jejich příbuzný
Albrecht z Valdštejna, který pak Lhotu, Libín, Tikova a Mezihoř přenechal
Anně Ostroměřské, rozené z Vojic. Po zavraždění Valdštejna 25.2.1634 byl
statek zkonfiskován a 9.5.1635 daroval jej Ferdinand II. komorníku svému
Jakubovi Strozzimu ze Streithenthalu. Ten nedlouho potom zemřel a statek
dostali 3. 10. 1636 jeho synové Petr a Oktavián. Petr Strozzi byl nejvyšším
císařským vojevůdcem (do roku 1650 byla jeho poručnicí matka Oktavie).
Bojoval s Turky a 27.5.1664 byl u Serinváru v Chorvatsku smrtelně zraněn.
Pohřben byl ve Vídni. Za jeho panování byl odtržen od Hořického panství
Svatojánský Újezd. Dle Kšaftu roku 1658 obdržela Hořice jeho manželka
Marie Kateřina, rozená hraběnka Khevenhutlerová z Frankenberka doživotně. Po její smrti měl statek připadnouti arcibiskupství pražskému, ale tak, aby
užitky byly obracovány na vydržování invalidní nadace (Strozziovská).
Berthold Vilém z Valdštejna, majitel panství bělohradského, odkoupil pozemky a dvůr bez lesů a připojil je k Bělohradu. Sňatkem přešel dvůr na Jana
Arnošta Schaffgotsche z Kynastu (nynější Chojnik v Polsku). Roku 1806
po smrti svého chotě Jana Arnošta, ujala se panství jeho paní Antonie Studničková, paní velice vlídná. Zemřela v roce 1824. Roku 1818 přešel statek
na Antonína ze Schilfriedu. Roku 1843 byl majitelem M. Alfons, hrabě
z Aichelburgu. Syn jeho prodal panství 1872 Maximiliánu rytmistru z Domitzů. Roku 1883 zase prodal Anně, hraběnce z Assenburgu. Roku 1908
přešlo panství na hraběcí rodinu Merweldtovu. Po státním převratu statek
ten zabrán byl Státním pozemkovým úřadem a rozparcelován roku 1924.
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Uzákoněním pozemkové reformy byly pozemky cizí šlechtě zabrány a rozparcelovány mezi drobné uchazeče. Tak vznikly v našem okolí dvory Lhotecký, Černín, Okrouhlý, Zámecký a Nový. Rodině Merweldtové zbyly části
pozemků při cihelně ve výměře 8,5 ha a část ovčína, přestavěného na byty
ve Lhotě Šárovcově, zámek v Bělohradě a další v okolí. Náš stát platil to, co
bylo naší šlechtě ve válce třicetileté vzato. Šlechetně zachoval se náš stát vůči
svým nepřátelům a kavalírsky jim všechno zaplatil. Jiný národ nebo stát byl
by jistě nejen zrušil jejich erby a tituly, ale vyvlastnil jejich rozsáhlé latifundie
bez náhrady, jako oni tak učinili naší národní české šlechtě. Poslední český
majitel zdejšího statku, velmož kníže Albrecht z Valdštejna, byl jak známo
za své věrné služby rakouskému císaři z rozkazu císařova zavražděn a majetek mu byl bez náhrady zabrán.
Lhotecký dvůr měřil 88,4704 ha. Ze Šárovcovy Lhoty bylo poděleno 24 zájemců, na Tikovech 5 zájemců, Na Bertoldkách 4 zájemci a na Libíně 7
zájemců. Za 1 ha pole platili zájemci 1900 až 6600 Kč dle jakosti a za louky
také tolik. Zbytkový statek Lhotecký a to 38 ha 69 arů koupil František Jičínský z Rohoznice u Pardubic dle doslechu za 325 tisíc Kč.

Pověsti o Hrádku.

Tento hrad nebyl majetkem Šárovce, ale byl to hrad staroslovanský z dob
prvního osídlení Čech. Byl dřevěný a dosti značné rozlohy. Pověst praví, že
za válek poskytoval úkryt mnoha obyvatelům. Pod hradem byl velký rybník
a dle pověsti vedla z hradu tajná chodba až na Libín, kde prý stával u „Třech
dubů“ taktéž hrad. Kolem roku 1890 se v okolí hodně stavělo a bývalá majitelka Bělohradu Anna z Assenburgu otevřela na Hrádku pískovnu. Kolem
roku 1900 otevřel na protějším kopci pískovnu mlynář ze Lhoty. Bylo zde
nalezeno mnoho ohořelého trámoví a jiných věcí (zrezivělé kopí, meče, sekery, kosti lidské i zvířecí). Byl otevřen též roubený sklep s množstvím pálených
popelnic z cihlářské hlíny. Ty však ve vzduchu popraskaly. Tehdejší učitel F.
Danihelka tyto slepoval a posílal do zemského muzea v Praze. Z jiných předmětů nezůstalo nic zachováno, protože o tyto věci neměl tehdejší lid zájem.
Dle lidských kostí se dá souditi, že zde bylo pohřebiště a kosti zvířecí dávají
souditi i o obětišti.
JZD z L. Bělohradu zde provádělo terénní úpravy, a proto na upozornění provedli archeologové pro uchování informací o Hrádku průzkum, a to
v roce 1982. Bylo zjištěno toto: Hrádek má rozměry 170 x 140 m a je opev3

něn na východní straně valem a příkopem. Na jižní straně byla vybudována
z mohutných dubových trámů a vepřovic věž, která zanikla požárem a dle
keramických úlomků pocházela z roku 1250. Opevnění bylo obnoveno a zaniklo na rozhraní 13. a 14. století. Význam Hrádku spočívá v jeho značných
netypických rozměrech.

Pověsti o jiných místech Lhoty

Šárovcova Lhota bývala kdysi malá víska. Pod tvrzí (statkem) bylo roztroušeno jen několik chaloupek a kolem dokola bylo mnoho hustých lesů. Jakýsi
člověk začal zde lesy kácet a v pole zdělávat. Že tyto lesy vypaloval, takzvaně
ždířil, říkali mu Ždirnický. Dle urbáře panství hořického zde opravdu nějaký
Ždírnický žil. Jestli to byl, ale potomek onoho Ždírnického nikdo neví.
Ve „Slivkovém háji“ stávala kdys kaple. V této kapličce nejprve vězněna
a později zazděna paní jednoho zdejšího vladyky za to, že se ujímala a zastávala lidu. Po této kapličce není již památky. „Slivkový háj“ je pod lesem, který
patříval k velkostatku bělohradskému

„Mlejniště“ je parcela u nynějšího železničního mostu přes Javorku. Zde
stával původně mlýn a to pod hrází Chotečského rybníka, kterým protékal
Chotečský potok. Při regulaci Javorky byl pod čp. 37 vykopán zbytek stavidla.
Mlýn na „Mlejništi“ zanikl asi již dávno před válkou třicetiletou, protože již
v této době nebylo o něm zpráv.
Polím na severní straně Lhoty se říká Chalupenská. Ještě po válce třicetileté
zde stávaly čtyři chaloupky. Ty zrušil bělohradský hrabě Berthold Waldstein
a nechal vystavět znova pod lesem u Tikov. Tak vznikla asi koncem 17. století
víska, která se po zakladateli zve Bertholdka.
„Stránišťata“ je stráň pod „Kobylnicí“ v Mezihoří. Dle pověsti tam tábořil
Jan Žižka se svým vojskem asi roku 1424, když dobýval Mlázovice.

V patnáctém století se na horním toku Javorky rýžovalo zlato. Proto se Javorce říkalo také Zlatnice.

„Jiratovsko“ byla stará formanská cesta. Ta vedla od Ostroměře přes Lhotu,
Hrádek a dále do hor. Původní vesnice Lhota ležela pravděpodobně kolem
této cesty a ne kolem Javorky, jak je tomu dnes.
Další cesta z pozdější doby vedla z Hořic do Mlázovic. U nás vedla z Chloumek po „Drahách“ mezi čísly 25 a 26 (Pourovi) k číslu 37, což je chalupa
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Šanderových. Dále pak přes „Vysoký most“ tam co stojí socha Jana Nepomuckého a na Vrcha. Tam se spojovala s cestou „Německou“, která vedla
z Mlázovic do Bělohradu.

V okolí Lhoty bývalo kdysi pět rybníků: Lhotecký, Mezihořský, Polník, Korytník a největší mezi tvrzí (statkem) a Hrádkem.

Šárovcově Lhotě se též říkalo „dřevěná“ nebo „prkenná“. U každého stavení
bylo narovnáno totiž velké množství dřeva a to nejen na topení, ale i na prodej.
Z této doby se uchovával velmi dlouho starý zvyk. O slavných dnech kácela
obec olše. Kůru z těchto stromů namáčeli a tím se pak barvily kalhoty.

Lhota byla malou a chudou vesnicí. Roku 1778 se však usedlosti zvětšily.
Bylo totiž vykáceno mnoho lesů a zděláno na pole. Byla zde flusárna u splavu
(místo, kde se vyráběl prapředek mýdla, které v té době ještě lidé neznali),
jeden krám masný, olejna a panská chalupa, kde bydlel hajný.

Historie podle přibližného nebo přesného letopočtu

V roce 1771 se začínají na příkaz Marie Terezie číslovat obytná stavení.
Do této doby byla bez čísel. V roce 1805 bylo číslování domů předěláno
a platí až na výjimky dodnes.
V roce 1788 zanikají téměř všechny rybníky. U nás to jsou Lhotecký, Bahník
a Korytník.
Kolem roku 1809 se začalo s výstavbou vojenských císařských silnic. Ze strachu před válkou se Lhota i Mlázovice výstavbě bránily. Silnice byla ale již
vyměřena.

Do roku 1814 chodili školáci do Mlázovic, kam byla Lhota přiškolena. Roku
1814 si Lhota vymohla vlastního učitele. Učilo se v čísle 9 a učitel se stravoval po barácích.
V roce 1820 se na Libíně hrálo první divadlo. Také se zde v čp. 1 čepovalo
pivo.
V roce 1834 vyhořela ve Lhotě stará dřevěná myslivna, která stála téměř
na stejném místě, jako stojí myslivna současná.

I když nebylo v této době ve Lhotě ani polovina obytných stavení, co je nyní,
žilo zde více obyvatel. V roce 1825 zde bylo 38 domů a 263 obyvatel. V roce
1838 zde bylo 41 domů a 315 obyvatel.
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Do roku 1848 byl obecní zvonek na místní kovárně. V tomto roce byl přenesen na stoletou lípu u čísla 28 a zvonil na něj pan Vojtíšek z tohoto čísla.

hasičská stříkačka a byla pro ni postavena hasičská kolna pod čp. 27. Ta byla
v roce 1939 zbořena a místo ní zde je zahrádka od čp. 28.

Až v roce 1861 byla postavena cesta ze Lhoty do Mlázovic.

V roce 1886 postavila obec svým nákladem silnici k Hamrům a cestu ke Svatojanskému Újezdu. V témže roce byl postaven ve vesnici dřevěný most přes
Javorku. Do této doby zde byl jen brod proti škole čp. 45.

Kopec nad myslivnou, kde nebyla ještě žádná zástavba, byl osázen v roce
1860 celý švestkami.
Dne 30. května přijímá nová škola ve Lhotě Šárovcově.

Dne 28. června 1866 se ozvaly první rány, byla válka. Lidé schovávali majetek, a co mohli, vzali s sebou. Utíkali do lesů. Praizi však přešli bez násilí.
Po porážce našich ustupovali přes Lhotu, Bělohrad a Hořice.
1. ledna 1867 byla zdejší škola vysvěcena. Tento rok ji navštěvovalo 45 dětí.

Šárovcova Lhota čítala v roce 1870 45 domů a 375 obyvatel. Celkem s osadami měla 551 občanů a 72 domů.

V roce 1870 se stavěla železniční dráha vedoucí z Nového Bydžova do Staré Paky. Původně měla vést z Ostroměře Mezihořím, ale ne do Lhoty, jak
vede nyní. Od myslivny měla vésti zadem na sever ke Zhoří a v Bělohradě
ke mlýnu „Kotyčáku“. Starosta i obec však hájili svoje pozemky a tak trať
vede přes Lhotu. Při stavbě si lidé mnoho peněz vydělali. Navíc si brali
domů celé kolejnice, které zaorávali na poli a pak z nich dělali pluhy a jiné
nástroje.
Rok potom dne 2. 5. 1871 jel naší obcí první vlak. Později projížděl druhý
a ten zde již zastavil. Kdo chtěl, mohl se zadarmo svésti. Mnoho lidí toho
nevyužilo, protože se ještě báli a vlakům nedůvěřovali.

V roce 1872 se ve Lhotě hrálo první divadlo a to „Selské námluvy“. Hrálo se
v hostinci u Juklíčků čp. 23, nyní Šádkovi.

V roce 1873 byl opraven a zároveň přestavěn na válcový lhotecký mlýn čp. 16.
Přibližně v roce 1875 byla rytmistrem Max. Dormitzem postavena původní
stará cihelna. Když se v ní cihly delší čas nevyráběly, byla v roce 1903 zrušena.
Jelikož zdejší přízemní škola nestačila svojí kapacitou, byla v roce 1886 přestavěna na jednopatrovou dvoutřídní.
V roce 1878 se stavěla cesta z Mezihoří na Tikova.

Na Hrádku v roce 1880 otevřeli jílovník. Sedláci zkoušeli hnojit pole jílem.

I když nebyl v roce 1882 povolen ve Lhotě hasičský sbor, byla zakoupena
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Dne 11. srpna 1885 povolil inspektorát pro udržování drah v Nymburce postavit ve Lhotě vlakovou zastávku. Vlaky zde zastavují od roku 1884.

V roce 1888 byl na kopci mezi Lhotou a Mlázovicemi založen společný
hřbitov.
V roce 1890 bylo do zdejší školy přihlášeno 121 žáků, chodilo 108.
V roce 1895 zde byl založen hasičský sbor.

V roce 1900 zde byl postaven obecní chudobinec čp. 57.

Dne 14. 7. 1901 pořádal náš sbor „Župní sjezd“ Novopacké župy. Sjezdu se
zúčastnilo 34 sborů, 497 členů ve stejnokrojích a velký počet občanského
lidu. Za pěkného počasí se slavnost velmi vydařila.
Dle časopisu „Poštovny“ byla 25.11.1901 zřízena v Šárovcově Lhotě poštovna. Dle kroniky Antonína Lánského byla v březnu 1903 zřízena poštovna
v čp. 20 u obchodníka Václava Vícha.
Dne 15. května 1903 byla ve Lhotě založena „Kampelička“. Místo pro její
provoz propůjčil Josef Štefan v čp. 5.

Roku 1904 rozbořil mlynář Jan Zubatý v čp. 16 starou pilu a vystavěl tam
tkalcovnu se 40 stavy.

V roce 1905 byla při Chudobinci čp. 57 postavena kolna na pohřební vůz,
který zakoupili hasiči.
Roku 1906 si zařídil majitel domu čp. 40 pan Lorenc mechanickou tkalcovnu se 6 stavy. Zrušena byla v roce 1913.

V roce 1908 vyhořela stará dřevěná hospoda čp. 17. Stála mezi mlýnem čp.
16 a nynějším čp. 73. Byla postavena v roce 1687 a v době požáru patřila paní
Zubaté. Nebyla již obnovena.
Roku 1910 postavil V. Vích nový hostinec čp. 63. Hned v lednu 1911 založili
zdejší občané Sokol a ihned začali v hostinci cvičit. Přihlásilo se 30 občanů
a cvičilo se pilně dvakrát týdně.
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K 31. prosinci 1910 bylo na Hořicku provedeno sčítání lidu. Lhota čítá v té
době 62 domů a 351 obyvatel, Tikov 9 domů a 58 obyvatel, Bertoldka 4
domy a 20 obyvatel, Libín 12 domů a 57 obyvatel a Radov 2 domy a 14 obyvatel. Celkem 500 obyvatel.
První světová válka začala 26. července 1914. Postupně ze Lhoty narukovaly
desítky občanů, kteří válčili na různých frontách. Z Libína a ze Lhoty padlo
10 mužů. Stejné množství, 10 mužů, padlo z Tikov a Bertoldek.
Občané z Libína a Šárovcovy Lhoty, kteří padli v 1. světové válce:
Rachman Jaroslav, 22 let, padl v roce 1914
Měšťan František, 33 let, padl v roce 1914
Měšťan Alois, 35 let, padl v roce 1915
Václavík Josef, 34 let, padl v roce 1915
Václavík František, 35 let, padl v roce 1917
Málek Jan, 34 let, padl v roce 1917
Vojtíšek Antonín, 22 let, padl v roce 1914
Hrnčíř František, 28 let, padl v roce 1915
Polák František, 29 let, padl v roce 1916
Zemánek František, narozen 1881, padl neznámo kdy
Občané z Tikov a Bertoldek, kteří padli v 1. světové válce:
Fojt Jaroslav, 22 let, čp. 7
Holouš Josef, 19 let, čp. 9
Hakl Jan, 28 let, čp. 2
Hakl František, 37 let, čp. 2
Holouš Jan, 32 let, čp. 1
Holouš Josef, 36 let, čp. 3
Kugler Josef, 31 let, čp. 8
Podzimek František, 25 let, čp. 4
Celba Josef, 44 let, čp. 17
Šulc Rudolf, 34 let, čp. 18

Konec války byl 28. října 1918 a byl ve Lhotě bouřlivě oslavován. Byly páleny
německé nápisy, prapory, obrazy atd.

Ihned po válce byl ve Lhotě opět založen Sokol. Dne 4. listopadu se na ustavující schůzi přihlásilo přes 40 nových členů.
Lípa svobody se ve Lhotě sázela 27. dubna 1919 na „Pískové návsi“. Na Tikovech se sázela 12. května 1919.
8

Dle zákona ze 14. dubna 1920 byl pozměněn název obce na Lhota Šárovcova. Dříve se psalo Lhota Šárová nebo také německy Lhota Scharowa.

Roku 1920 vystavěl František Morávek z Jičína (zdejší rodák) na „Rybníce“
parní pilu. Původně zde býval opravdu rybník. Současně zde byl postaven
i domek pro strojníka (čp. 67). V roce 1922 se stal majitelem pily Boh. Dufek,
který vlastnil ještě pilu v Novém Bydžově. Od roku 1941 se stal majitelem
pily František Záveský s bratrem. V roce 1948 byla pila znárodněna a zrušena. Celý areál sloužil „Dřevoně“. V roce 1959 koupilo všechno JZD a zbudovalo zde garáže a dílny.
Po roce 1989 bylo všechno vráceno rodině Záveských. Ti sem zabudovali
postupně dva katry a opět vyráběli řezivo. Domek u pily koupil v roce 1959
pan Koutný a v roce 1964 Václav Jezbera.

V roce 1921 začaly přípravy na stavbu nové cihelny, ve které se ručně dělaly
cihly. V roce 1922 byla cihelna postavena a vyrobilo se zde již půl milionu
cihel. V roce 1924 celý milion. V roce 1925 vznikl v cihelně požár a v roce
1936 musel být opraven komín po zásahu bleskem. Tentýž rok byli zdejší
dělníci bez práce a tak jezdili do pohraničí budovat opevnění. Výroba začala
opět v roce 1940. Výroba cihel byla zrušena v roce 1962. Koupilo ji JZD
a přebudovalo ji na sklady a sušárnu.

Dne 17. srpna 1921 byl pod Libínem slavnostně odhalen pomník Aloise
Jiráska, který zhotovil sochař Jan Štursa. Klub českých turistů zřídil a označkoval Jiráskovu stezku. Za 50 let existence byl pomník částečně poškozen
a tak byl v roce 1971 opraven a zároveň bylo upraveno celé okolí pomníku.
Konaly se zde velké oslavy, na kterých se sešlo mnoho lidí.
Začátkem roku 1922 došlo při tání sněhu 2. ledna k velké potopě. Celé nádraží bylo v délce 200 metrů pod vodou. Ve škole se museli z přízemí přestěhovat do prvního patra.

Dne 21 dubna 1923 byla ořezána „stoletá lípa“, která stála pod číslem 27.
Zasazená byla za císaře Josefa II. mezi lety 1780 a 1790 panem Vojtíškem
z čp. 28.
Rok 1921 byl velmi suchý a parný. Koncem května bylo naměřeno až + 420
C ve stínu. Následkem sucha byly zdejší lesy napadeny mniškou a musely být narychlo vykáceny. Roku 1922 bylo housenek nejvíc. Když přelézaly
nad Valdovem koleje, nemohl jet ani vlak, protože se mu prosmekávala kola.
Na práci v lesích byli zváni dělníci z Moravy a roku 1927 také z Podkarpat9

ské Rusi. Ti byli velmi pracovití. Vytěžené dřevo se nakládalo ve Lhotě nebo
v Bělohradě na vagony. V jednotlivých letech bylo vyvezeno toto množství:
1923 – 987 vagonů
1924 – 2 644 vagonů
1925 – 5 321 vagonů
1926 – 1 440 vagonů

včetně Libína a Tikov. Náklad byl celkem 264.000 Kč. Zavedením elektřiny zanikly všude žentoury a benzínové motory. Po domech se začalo svítit
v měsíci září.

Na Šárovolhoteckém polesí bylo vykáceno 300 ha lesa a do roku 1933 bylo
vysázeno 1 500 000 nových stromků. Do této doby rostlo na zdejších pasekách velké množství malin a ostružin, které místní lidé sbírali a vyváželi
do továren.

Pro nedostatek členů se rozešla v roce 1927 tělocvičná jednota Sokol.

V létě v roce 1923 bylo postaveno nákladem naší obce, Mlázovic a velkostatku nákladní nádraží (druhá kolej).

Dne 6. července 1923 byl obětem I. světové války odhalen pomník, který navrhl hořický sochař František Vejs a ho zhotovil Josef Kyselo z Podhorního
Újezdu.

Odhalení bylo přítomno mnoho občanů ze Lhoty i hostí. Pomník stál
9.000 Kč a původní železný plot 1.583 Kč. Náklady byly hrazeny ze sbírky
a darů. Mezi občany se vybralo 3.350 Kč, 1.000 Kč věnovali hasiči, 1.000 Kč
Sokol, 1.000 Kč obec, a další přispěvatelé. Na bocích pomníku jsou vytesána
jména padlých spoluobčanů.

V roce 1924 byla provedena pozemková reforma. Pole byla vzata cizí šlechtě,
která je získala hlavně konfiskací po bitvě na Bílé Hoře. Nyní byla rozdělena
mezi drobné uchazeče. Bělohradské panství, které patřilo bývalé hraběnce
Heleně Merweldtové se skládalo ze šesti dvorů. Byl to Zámek, Vokrouhlík,
Černín, Nový dvůr, Dolení dvůr a Šárovcova Lhota. Ten měl 88,4704 hektarů. Uchazečům ze Lhoty bylo rozděleno 40,4792 ha. Augustinu Merweldtovi 9,3053 ha s cihelnou a zbytek byl prohlášen za zbytkový statek a prodán
Františku Jičínskému, rolníku z Rohoznice u Pardubic, údajně za 325.000 Kč.
V roce 1926 byla schválena regulace Javorky a dále stavba nového mostu.
Ten stál 80.000 Kč. Též byla postavena nová lávka na Lipovou náves (proti
čp. 33). V roce 1927 zde pracovalo 100 lidí deset hodin denně za 2,50 Kč
na hodinu. V roce 1929 bylo vše hotovo a to včetně splavu.

Dne 2. srpna bylo založeno na veřejné schůzi „Elektrárenské družstvo“.
V květnu a v červnu 1926 byla prováděna elektrifikace celé naší obce, a to

10

V roce 1926 se konaly v okolí Lhoty velké manévry. Ve vesnici byla ubytována 2. letka prvního leteckého pluku. Za dvorem (čp. 8) byly 4 hangáry a 50
vojáků pro obsluhu. K letišti putovalo denně mnoho lidí z celého okolí.
Dne 27. ledna 1929 bylo rozhodnuto o stavbě nové hasičské zbrojnice a obecní kanceláře. Se stavbou bylo započato 8. července a již 6. července 1930 byla
hasičská zbrojnice slavnostně otevřena.
V prosinci roku 1930 bylo provedeno sčítání lidu. Celá obec čítá 100 domů
a 493 obyvatel.

V dubnu roku 1931 byl Hrádek osázen na náklady obce modříny a borovicemi. Celkem bylo vysázeno 3500 sazenic.
Dne 3. srpna se konala dražba na Hamerský mlýn. Ten koupil pan Ludvík.

V září roku 1933 byla započata regulace Heřmanky. V roce 1934 byl přes ni
postaven pod Hrádkem most.
Roku 1928 koupili Rechcíglovi od pana Zubatého mlýn čp. 16.

V září roku 1934 byla započata stavba mostu na Tikovech pod pomníkem
padlých. Téhož měsíce byl postaven most přes Javorku u Sv. Jáníčka.

V létě 1934 postavili trampové z Nového Bydžova chatičku na kraji lesa nad
čp. 23. Ta dostala na počátku války čp. 83.

Dne 31. 5. 1935 zastřelil pan Štefan z čp. 5 svého souseda pana Jezberu z čp.
7. Sám se pak probodl dýkou.
Dne 11. 11. 1935 koupil Otto Dusík od pana Zubatého zahradu u čp. 53
a začal se stavbou domku. Tentýž rok se 18. prosince přistěhoval a začal řezničit.
V roce 1936 zakoupila Šárovcova Lhota novou obecní váhu za 6.000 Kč.
Dne 1. dubna 1936 byl znovu založen sportovní klub.

Začátkem června byl opraven komín u cihelny, který poškodil blesk. Nezaměstnaní dělníci jezdili stavět opevnění do pohraničí.
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Dne 20. května 1938 propukly v pohraničí nepokoje. Při mobilizaci rukovaly
i ze Lhoty desítky občanů.

V dubnu 1939 bylo vysázeno na „Drahách“ a na „Kopci“ mnoho ovocných
stromků. U mostu (čp. 82) byla zasazena smuteční vrba. Na břehu Javorky
bylo vysazeno 22 topolů a 17 lipek.

V prosinci 1939 se vzdala živnosti Antonie Měšťanová, hostinská z čp. 53.
Odešla za dcerou do Bělohradu. Místo ní přišel do Lhoty Václav Vachek
z Hořic.
V březnu 1940 byla pokácena „ stoletá lípa“, která stála nad pomníkem padlých. Zvonek z ní byl přenesen na lipovou náves.
Dne 20.5.1940 se rozhodlo, že o opravu náhonu nade mlýnem se podělí
mlynář a okres.
V polovině května začala vyrábět zdejší cihelna. Zaměstnávala 20 lidí.
Dne 1.6.1940 odhlásil živnost řezník pan Dusík z čp. 82.

Dne 13. prosince 1941 koupil zdejší pilu od pana Dufka z Nového Bydžova
František Záveský z Mlázovic.
Dne 30. září 1943 byl v Berlíně popraven zdejší rodák František Jaroš za roznášení letáků. Pocházel z kovárny čp. 50.

Dne 1. dubna 1944 odvedlo Gestapo Jaroslava Semíka, snad také za letáky.
Ten dělal poštovního posla a bydlel na Libíně v čp. 11. S manželkou čekali
rodinu.
Dne 26. září 1944 spadlo na Libíně na poli (čp. 7) německé vojenské stíhací
letadlo. Rozbilo se na kusy a pilot zemřel.

Dne 12. listopadu 1944 se manželům Semínkovým z Libína čp. 11 narodil
syn Lubomír. Bohužel matka týden po porodu zemřela a otec byl popraven
za šíření protiněmeckých letáků. Malého Lubomíra si vzala jeho teta.
Na konci války procházelo okolím Lhoty i přes ní mnoho zajatců. Někteří
utekli a pak se ve Lhotě i okolních lesích skrývali. Byli to většinou Rusové.
Dne 23. 3. 1945 vykolejila v Mezihoří lokomotiva osobního vlaku.

Dne 9. 4. 1945 byl pobořen most u Jáníčka traktorem s kládami pana Hartmana. Opraven nebyl ani v roce 1947.

O odboj se starali hlavně partyzáni z okolních lesů. 4. 5. 1945 byl ve Lhotě
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ustaven „Revoluční národní výbor“. Předsedou se stal František Urban z čp. 12.
V květnu 1945 se vrátili ze západní fronty, kde bojovali František Fišera
a Rudolf Drbohlav. Tem měl 26. 6. 1945 v hostinci přednášku. Bylo plno
a lidé stáli i pod okny. Rudolf Drbohlav a jeho matka se stali čestnými členy
MNV.

Koncem června 1945 (a též později) odjelo mnoho rodin ze Lhoty do pohraničí. Jen do Vlčic odjelo asi 12 rodin. Tím utrpěl na dlouho život ve Lhotě.
Do Lhoty přišli pracovat občané jiných národností.

V roce 1946 se přistěhoval do Lhoty kovář, pan Valášek, s rodinou. Žil v čp.
50.
V roce 1947 se rozhodlo o stavbě kanalizace, mostu u Jáníčka, opravě náhonu
a stavbě záchodků u školy. Stavba omezila život ve Lhotě a protáhla se na několik roků. Přes Lhotu přestal jezdit i autobus.

První společný traktor si v červnu roku 1948 zakoupili tito rolníci: V. Dobeš,
J. Poddaný, J. Kadečka, L. Jezbera, V. Jezbera a J. Novotný. Svůj traktor již
měli J. Pour, Jičínský a J. Měšťan z Libína.
Motocykly mají: O. Dusík, S. Rechcígl, F. Palas, J. Jedelský, S. Hrdý, F. Jičínský, J. Kadečka, a J. Měšťan.
Auta mají: L. Měšťan, J. Pour a J. Měšťan.

Dne 1. prosince 1948 odhlásil svoji živnost pekařskou František Střihavka.

Při stavbě kanalizace v roce 1949 se mezi stodolou čp. 19 a domkem čp. 71
narazilo v hloubce 70 cm na velké množství starých dřevěných povalů. Pocházely ze staré dřevěné cesty, která zde byla před rokem 1600. Dřevo bylo
ještě dobré kvality a po vysušení se používalo k topení.
V roce 1949 bylo mezi Lhotou a Ostroměří vyměněno staré kolejiště a místo
pražců dřevěných byly dány ocelové. Tento rok odhlásil svoji živnost řeznickou Otakar Dusík čp. 82.
19. března 1950 bylo ve Lhotě založeno JZD a po přesvědčovacích akcích
byly 21. září rozorány meze. Na tuto akci přijelo do Lhoty 16 traktorů.

1. března 1951 byla v Mezihoří zrušena tkalcovna. Mělo by zde být skladiště.
Dne 11. dubna přesídlil bývalý majitel zdejšího statku František Jičínský
do Brna.
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Dne 18. května se přestěhovala školka ze zdejší školy do statku čp. 8.

Dne 20. listopadu 1951 byla přemístěna prodejna z čp. 42 do čp. 53, což byl
původně hostinec.

V dubnu roku 1952 byla započata přestavba prasečáku a maštalí ve statku čp.
8 na společný kravín JZD.
V červenci 1952 byla v domě čp. 53 dostavěna obecní prádelna.

1 m3 dřeva mimo uhlí. V dubnu se sázely kolem Javorky topolové stromky,
které si obec vypěstovala sama z topolových prutů.
Dne 19. května 1957 se konaly volby do MNV. Zvolen předsedou byl František Kořínek.
K výročí založení JZD (19. května) byly převedeny zdravé krávy ze statku
do nového kravína.

Dne 27. září sváděli rolníci svoje krávy do společného kravína čp. 8. Zde
byly ustájeny dojnice, u Pourů krávy vysokobřezí, u Rechcíglů tuberkulózní,
u Kadečků telata, koně u V. a L. Jezberů, býčci u Dobšů, prasata u Knězáčků
a Měšťanů. Doma si mohl ponechat každý jen jednu záhumenkovou dojnici.
Ve statku bylo ustájeno 58 dojnic.

V červnu byl zlikvidován u dráhy na louce manipulační sklad dřeva.

V roce 1953 bylo na členské schůzi JZD rozhodnuto o stavbě nového kravína pro 100 kusů dojnic.

Koncem dubna rozbořil pan Vitík svůj domek čp. 12 na návsi, kde je nyní
samoobsluha a odstěhoval se do nového, který postavil „Na ohradě“.

Nad usedlostí čp. 36 byla zřízena drůbežárna na odchov 1 000 slepic.

V březnu roku 1954 byla zrušena poštovna v čp. 20, která zde byla od roku
1903. Poštovní úřad převzal Jan Baránek.

Předseda JZD byl v této době Václav Dobeš, předseda MNV Oldřich Šádek.

Začátkem září byl opraven mostek přes Heřmanku pod statkem (u koupaliště), který hrozil sesutím.
Dne 29. června se konala ve Lhotě přehlídka skotu, která byla zakončena
zábavou. Přehlídky ve Lhotě byly časté a Lhota se celostátně umísťovala
na čelných místech.

V květnu 1958 byla zbourána stará železniční zastávka z 1. republiky
a do konce října byla postavená nová.

Již 2 roky trpí obec nedostatkem vody. Ve statku vyschla původní studna a tak
JZD vykopalo pod statkem novou 4 a ½ metrů hlubokou (nyní koupaliště).

Toho roku byl obnoven most přes Javorku u sv. Jana a postavena betonová
lávka přes chotečský potok na soutoku s Javorkou. Břehy tohoto potoka byly
osázeny topolovými sazenicemi.

Od 1. listopadu je sloučen Poštovní úřad s místní Kampeličkou.

V roce 1959 koupilo JZD od Dřevony pilu i s pozemky a bude zde zřizovat
dílnu a garáže. Domek od pily koupil František Koutný.

Ve dnech 2. 3. a 9. června 1955 bylo na Tikovech sehráno u chalupy čp. 8
jedno z posledních divadel, které hráli převážně ochotníci ze Lhoty. Hrála se
Jiráskova Lucerna.

Na podzim se začalo se štětováním silnice od Hameráku do Mlázovic. Silnice se bude asfaltovat.

V červnu roku 1956 byla rozbořena chalupa, která stála při cestě na Libín.
Původně to byla hájovna bělohradského velkostatku a dostal ji hajný Knap.
Naposledy patřila panu Plnému z Ostroměře. Rozbourána byla proto, že zde
dlouho nikdo nebydlel. Měla popisné číslo 9 Mezihoří III. ale patřila ke Lhotě.

Koncem dubna se začala pode mlýnem čp. 16 upravovat štola, aby mohla být
rozšířena cesta a křižovatka. Byly zde položeny 2 betonové roury, zavezeny
a zabetonovány. Byly také poraženy dvě lípy na zahrádce od nynější pošty.
Později se pokračovalo dále, až byl náhon úplně zavezen a zlikvidován.

Dne 17. prosince byla přemístěna pošta z kampeličky k paní Kellerové čp.
54. Bylo to z důvodu úspory paliva. Do Lhoty přišel jen jeden vagon uhlí pro
všechny, což bylo 200 q.

V červnu podepsali vstup do JZD i soukromě hospodařící rolníci na Libíně.

Dne 1. prosince se na Tikovech rozešlo JZD.

Také v roce 1957 bylo málo topení. Příděl na domácnost a rok měl být jen
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Dne 1. října přistoupili všichni zemědělci z Tikov a Bertoldek k družstvu v
Šárovcově Lhotě a od 1. ledna 1960 začali společně hospodařit.
Od 1. prosince je ve Lhotě zřízeno polesí Šárovcova Lhota. Lesníkem je
Josef Zvoníček.
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30. listopadu 1960 bylo na ustavující schůzi v Mlázovicích založeno nové
družstvo „Předvoj“. Sestává z obcí: Šárovcova Lhota, Mlázovice, Svatojanský
Újezd a Choteč. Předsedou byl zvolen Václav Dobeš ze Lhoty.
Ke dni 1. března 1961 měla zdejší katastrální obec 303 obyvatel.

Od 25. května začal provoz kuchyně JZD v hostinci čp. 63. Obědy se vozily
z Mlázovic a jeden stál 3,50 Kč.

V roce 1961 byl dostavěn II. kravín pro 96 krav. Provoz začne až v příštím
roce.
Od ledna 1962 se přestěhovala školka ze statku do školy. Za statkem se začala rušit zákrsková zahrada, kde bylo asi 400 stromků a začala se zde pěstovat
zelenina. Také se začal do statku navážet materiál na stavbu bytovky.

Od 1. ledna je v likvidaci zdejší cihelna. Po odprodeji cihel zde má JZD, které
ji odkoupilo vybudovat sušku obilí, skladiště brambor, umělých hnojiv, strojů
a stavebních hmot.
V květnu 1963 byla za touto cihelnou zřízena sportovní střelnice. Zájem byl
veliký.
Tohoto roku byly provedeny tyto přestavby: cihelna, pila, samoobsluha, druhý kravín, žel. zastávka, pohostinství a čp. 7, 28, 44, 54 a 55.

Zde končí kronika Antonína Lánského. Další zápisy jsou z kronik psaných
Karlem Lonerem.

Dne 4. prosince 1963 svolalo MNV veřejnou schůzi za příčinou sloučení
obcí „Předvoje“ pod jeden MNV. Schůze byla velmi málo navštívená. Druhý den koloval obcí oběžník, kterým byl návrh na sloučení občany zamítnut. Ke sloučení tak došlo až 5. 7. 1964. Ustavující schůze byla 10. 7. 1964
a šlo o obce: Šárovcova Lhota, Svatojanský Újezd, Choteč a Mlázovice. Ty
se staly střediskovou obcí. Předsedou sloučených obcí byl Vlastimil Hátle
z Lukavce. Lhotu zastupoval Vladimír Fejfar. Když 23. 9. 1976 odešel pan
Hátle do Jičína, stal se předsedou sloučených obcí Jaroslav Kodym z Bělohradu.

Každá obec měla své poslance a předsedu občanského výboru. Poslanci
za Lhotu byli například tito: Josef Zvoníček, Ladislav Stuchlík, Jaromír Pour,
Miroslava Lonerová, a Marie Novotná. Od 5. 6. 1981 byl předsedou občanského výboru Jaromír Pour.
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Též v období sloučených obcí proběhlo ve Lhotě několik větších i menších
akcí, které změnily tvář obce.

Dlouhodobá akce byla výstavba chodníků. Jen v roce 1965 se proinvestovalo
70.000 Kč.

Přibližně v tomto období se prováděly za Lhotou mezi Kopcem a Vrchy průzkumné vrty. Zjišťovala se propustnost země pro případnou stavbu přehrady.
Na Kopci byl zákaz výstavby.
V roce 1968 byl kolem pomníku padlých zhotoven nový plot a provedena
nová výsadba. Za 15000 Kčs byla zatrubněna další část náhonu pod hospodou a za 124000 Kč byla prodloužena kanalizace až pod kravín.
Dne 28. 10. 1968 se sázela „lípa svobody“ před čp. 17. Dále byla zhotovena
opěrná zeď mezi čp. 55 a 59 za 40.000 Kčs.

Roku 1968 a 1969 se prováděly úpravy na návsi. Byly pokáceny velké jasany na rozhraní s dráhou a zatrubněny odpady mezi čp. 50-54 a 11-12.
Za 16.000 Kčs se budovala kanalizace pod mlýnem.
V listopadu 1970 byla znovu otevřena mateřská školka ve škole čp. 45.

V roce 1970 zde zaniklo polesí Šárovcova Lhota a vzniklo nové s názvem
„Smolník“. Sídlo mělo na Dachovech.
V roce 1971 sehráli místní ochotníci poslední divadelní kus – Napravení
Ferdyše Pištory. Hrálo se ve Lhotě, v Mlázovicích a Chotči.

V roce 1972 a 1973 se věnovalo nejvíce financí na výstavbu prodejny, a to
320.000 Kčs. Mnoho brigádnických hodin odpracovali občané Lhoty zdarma. Prodejnu pak odkoupila Jednota. Slavnostní otevření s hudbou se konalo
v květnu 1973. Součástí oslav byl též dětský den.
V roce 1972 se věnovalo ještě 60.000 Kčs na cesty a 25.000 na úpravu prostranství před nádražím. Na zatrubnění náhonu pod mlýnem se v roce 19731974 uvolnilo 150.000 Kčs.

Roku 1974 až 1976 pracovali občané Š. Lhoty také na výstavbě kulturního
domu v Mlázovicích. Jeho cena byla 3,5 mil. Kč. V tuto dobu zanikla v Mlázovicích cihelna.
V roce 1976 se asfaltovala cesta pod mlýnem, cesta k cihelně a hlavně cesta
od „Jáníčka“ na Libín. Jen ta stála 220.000 Kč.
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Dne 30. 6. 1978 bylo ve Lhotě ukončeno vyučování ve škole. Paní učitelka
Blažková odešla do důchodu a ve škole zůstal jen školník a kuchařka pro
školku. Ta skončila pro malý počet dětí 1. 7. 1979. Děti pak chodily do Mlázovic, ale pro všechny tam nebylo místo.

V srpnu 1979 zboural pan Lazar z Mlázovic domek čp. 11 – Žampovi. Pozemek odkoupilo MNV.

V roce 1979 byl založen spolek „Karas“, jinak také Spolek ochránců přírody.
Členskou základnu tvoří převážně občané Lhoty a Mlázovic. Spolek pořádá
brigády, společenské akce a hlavně provozuje lyžařský vlek v Mezihoří. Tam
se lyžovalo už za 2. světové války.
V květnu 1981 se opravovala zdejší knihovna. Mnoho knížek bylo vyřazeno.
Dne 16.11.1981 byla znovu otevřena v místní škole školka, ale pro děti z Bělohradu. V provozu byla krátce, jen než se opravila školka v Bělohradě.

Na Hrádku, který patří katastrálně ke Lhotě páslo JZD Bělohrad jalovice
a dělalo zde různé terénní úpravy. Proto zde byl proveden v roce 1982 archeologický průzkum. Tím bylo zjištěno, že zde byl postaven asi v roce 1250
dřevěný hrádek, který do roku 1300 dvakrát vyhořel a pak již nebyl obnoven.
Našli zde také sklepení s popelnicemi.
V roce 1982 se dělaly geologické vrty na „Bělizně“. Při nich zmizela téměř
všechna voda ze studně u čp. 79 - Erbenovi.
V roce 1983 se přestalo na poště ve Lhotě používat razítko Šárovcova Lhota
a bylo nahrazeno razítkem Mlázovice III.

V roce 1984 se prodloužilo veřejné osvětlení až k autobusové zastávce za myslivnu.

padlých v I. světové válce jak ve Lhotě, tak na Tikovech. Věnce pokládali
mladí požárníci včele s Josefem Podzimkem. Večer se konala pouťová zábava,
která trvala až do rána. Bylo opět plno. Koláče na každý stůl napekli domácí.
O obědy a obsluhu se staral personál hospody z Mlázovic. Každému účastníku byl zaslán pohled a seznam účastníků sjezdu s básničkou od A. Lánského.
V roce 1984 se také začala přestavovat největší chata pod Libínem, která v té
době patřila Novému Bydžovu.

V roce 1985 začaly zemní práce pro stavbu koupaliště u mostu přes Heřmanku. Tento rok se též staví nový „manipulák“.
V roce 1986 byla zahájena stavba nového teletníku nad kravínem II.

Po Lhotě se tento rok stavěly nové betonové sloupy el. vedení a měly se předělávat elektroměry.
Z důvodu přestavby statku čp. 8 se zdejší nájemníci stěhovali do uvolněné
školy čp. 45.

Dne 30. 4. 1986 byla slavnostně postavena zvonička nad pomníkem padlých
ve Lhotě. Zvonek pochází z roku 1676 a nejdříve byl umístěn na kovárně
čp. 38 a dále pak na stoleté lípě. Po jejím pokácení 27. 3. 1940 byl přemístěn
na „Lipovou náves“. Odtamtud byl přenesen naposledy nad pomník.
V roce 1986 začali členové spolku Karas stavět v Mezihoří chatu.

V průběhu tohoto roku byla provedena přeložka tratě z Bělohradu do Ostroměře, a tak byla Lhota nějaký čas bez kolejí. Práce prováděli vojáci, kterým
se vařilo ve škole.

V dubnu 1984 se stavěl nový most u „Jáníčka“.

Dne 10. 5. 1987 byla při vichřici zničena asi polovina lip na Lipové návsi.
Do jejich úklidu se zapojil spolek Karas. Měly se sázet lípy nové, ale k tomu
nedošlo.

Dne 9. 6. 1984 se konal sjezd rodáků Šárovcovy Lhoty a osad. Tři měsíce předem se sešel přípravný výbor, který psal pozvánky a dělal vše potřebné. Sjezd
se konal v hostinci čp. 63, kde byly pro hosty, kromě občerstvení, připraveny
také různé výstavky. I když dosti pršelo, dostavilo se 135 účastníků a hospoda
byla přeplněna. Asi třetina účastníků se zúčastnila kladení věnců u pomníku

Dne 7. 11. 1987 byla dokončena stavba koupaliště, kde místní občané odpracovali mnoho brigádnických hodin. V zimě sloužilo jako kluziště. V roce
1988 bylo přistavěno ještě koupaliště pro děti, které se 1.7.1988 slavnostně
otevřelo. První roky se zde koupali jak místní občané, tak i lidé z okolí. Ča-

V novém skladu, který si postavilo JZD za cihelnou, proráží stále spodní
voda. Pro odvodnění se vyhloubil příkop až 7 metrů hluboký a voda byla svedena k mostku přes Heřmanku. Zde má vzniknout nová nádrž - koupaliště.
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V červenci 1987 byl vyasfaltován plac před čp. 24, kam se svážela cukrová
řepa z pole a pak se odvážela auty do cukrovaru. Později se svážela i do cihelny. V průběhu zimy zde bývalo kluziště a mimo řepnou sezonu se zde
skládalo dřevo.
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sem byl přítok vody do koupaliště od cihelny nedostatečný, a tak se přiváděla
voda též z Heřmanky. Postupně zájem o koupání ochabl. Celkem se na výstavbě odpracovalo 2.200 hodin.

Dne 3.12.1987 se na plenárním zasedání rozhodlo, že se Lipová náves dosází
lipami. V průběhu roku 1990 se zde ale začal stavět kurt a později ještě jeden,
kvůli kterému se pokácely i další lípy. Původně se plánovala výstavba kurtu
na břehu u Obecní váhy (proti čp. 70 – Beránkovi)
Poslední roky se ve Lhotě i po okolí rozšířila na švestkách „šárka“, tak musely
být téměř všechny stromy zlikvidovány. Výzkumný ústav ovocnářský z Holovous si pak pronajal část lesa, kde pěstoval švestky nové nenapadené.

JZD Předvoj, které začalo hospodařit 1.1.1961, společně obhospodařovalo
asi 1.600 ha. Na sjezdu JZD v Praze, kterého se zúčastnil též předseda Předvoje Václav Dobeš, bylo rozhodnuto, že i v zemědělství budou pevné odměny.

V roce 1962 se zrušila ovocná zahrada za statkem, kde bylo asi 400 stromků.
Kdo měl zájem, mohl si vytahané stromky vzít na topení. Místo stromků
se zde zakládaly pařníky, ve kterých se většinou pěstoval salát, okurky a jiné
plodiny.
V novém kravíně (již druhém) dokončeném v roce 1961, bylo ustájeno dalších 96 kusů dobytka.

V roce 1962 začalo společné JZD předělávat zdejší cihelnu na sklad obilí,
brambor, cukrovky a jiného materiálu. Cihelnu koupilo údajně za 20.000 Kč
a téměř stejný obnos utržilo za železo, které získalo ze zrušeného strojního
zařízení.
Ve stejném roce se začal navážet stavební materiál na stavbu nové bytovky
JZD. Ta byla postavena z jižní části bývalého ovčína čp. 66, který nyní též
užívalo JZD.

V roce 1965 byla zrušena drůbežárna, kterou mělo JZD nad čp. 37. Postupně
však vybudovalo nové odchovny nad prvním kravínem a ve statku nad chlévy.
Vykrmily se zde desetitisíce kuřat.

Když JZD získalo od „Dřevony“ pilu, vybudovalo zde garáže pro traktory,
čerpací stanici pohonných hmot a opravárenskou dílnu. Velká část bývalé
pily byla dlouho volná. V roce 1984 zde JZD vybudovalo druhou dílnu, kde
se mohly opravovat vozy a traktory i přes zimu. Krátce před navrácením
bývalé pily Záveským byl celý dvůr vyasfaltován a zhotovena nová střecha.
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Po sloučení JZD se začala ve větší míře používat mechanizace. Kombajny
na sklizeň obilovin v roce 1960 až 1962, řepné kombajny 1958 – 1962, kombajny na brambory mezi lety 1965 - 1966 a horaly na sklizeň sena v roce
1965.
Krmení se do kravínů naváželo nejdříve převážně koňmi. Postupně je však
nahrazovaly traktory. Poslední kůň ve Lhotě zůstal u pana Knězáčka a na porážku byl dán v červnu 1988.
V roce 1985 se nad druhým kravínem postavil nový teletník a v roce 1990
nad prvním kravínem velký skladovák.
Požárníci byli v naší obci vždy aktivní složkou při společenském životě a také
při různých brigádách. Ještě se Svazem žen pořádali plesy, maškarní rej, dětské dny, pálení čarodějnic a další.

V roce 1965 byl náš sbor postaven pod společný řád s Chotčí, Sv. Újezdem
a Mlázovicemi. Ve vedoucích funkcích se zde vystřídalo několik občanů.
Nejdříve Fr. Kořínek, pak Fr. Hátle, V. Vích a nejdéle Josef Podzimek

Jednou z největších akcí bylo pořádání srazu mladých požárníků na konci
května 1975. Zúčastnilo se ho asi 400 dětí. Stanový tábor měly za cihelnou
a zrovna tak cvičiště. O stravování v hospodě čp. 63 se postaraly místní ženy.
Celý sjezd měl hladký průběh, jen nemělo nakonec pršet.
Požárníci měli také jeden úspěšný zásah při požáru, a to 5.12.1979, kdy hasili
skladovák se slámou u kravína. Jinak velmi často zasahovali při požárech lesa
pod Libínem.

Požárníci byli také spoluzakladateli známého závodu Šárovcova Lhota – Zvičina (Memoriál Václava Dobeše). Sponzorovali závod, sami závodili a dělali
pořadatele.

Poprvé se šlo na Zvičinu v roce 1967 a to po sázce mezi Václavem Dobšem
a čtyřmi běžci – Josefem Zvoníčkem, Josefem Podzimkem, Josefem Kadečkou a Ládou Kraslem. Šlo o jednorázovou sázku o pivo, kterou Václav Dobeš
prohrál. V roce 1969 se pak sešlo několik občanů a dali podnět k tomu, že se
šlo na Zvičinu podruhé. Od té doby se již běhalo a chodilo každý rok. V roce
1972 byly poprvé zveřejněny výsledky v kategoriích domácí a hosté a byl
udělen putovní pohár „Předvoje“. Kromě roku 1975 byla vždy cílem Zvičina.
V tomto roce byla v ZOO ve Dvoře Králové karanténa, a tak se nesmělo ani
na Zvičinu. Proto se běhalo kolem Byšiček.
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Po tragické smrti Václava Dobše (září 1973) byl nazván další ročník jeho
Memoriálem. Závod v té době pořádali SDH Šárovcova Lhota, JZD „Předvoj“ Mlázovice a patronát nad ním převzal Svaz družstevních rolníků v Praze, jehož byl Václav Dobeš místopředsedou.
V roce 1976 se běželo poprvé po značené trati. Do tohoto roku se běhalo
po tratích libovolných.
Dvanáctý ročník se konal 19.5.1979. Závod byl rozdělen na dopolední pochod – první ročník, a odpolední běh. Od tohoto roku chodí většina místních
a okolních občanů raději pochod.
V roce 1986 byl založen Československý pohár v bězích do vrchu, kategorie
„Super“, do které byl zařazen i tento běh na Zvičinu. Od tohoto okamžiku
jezdí závodit do Lhoty mnoho kvalitních běžců z celé republiky.

Start závodu, prezence i závěr bývaly většinou v hostinci čp. 63. I když už nebyl ve stálém provozu, půjčovaly si ho různé organizace na pořádání jednotlivých akcí. Mimo závodu se zde pořádaly maškarní bály pro děti i dospělé,
schůze, dožínky atd. Po roce 1990 byl hostinec vrácen Víchovým a na společenské akce se využívaly prostory školy čp. 45.
V roce 1990 se mohl každý občan Lhoty vyjádřit, zda souhlasí s osamostatněním Lhoty. Mimo 5 občanů byli všichni pro odtržení. Dne 24. 11. 1990
byly již volby do obecního zastupitelstva. Dne 6. 12. 1990 se konala veřejná
schůze, kam přišlo 35 občanů Lhoty. Za starostu byl zvolen Liboslav Knězáček z čp. 4 a za místostarostu Jaromír Pour z čp. 59.
Dne 12.5.1990 se konal 23. ročník „Zvičiny“. Ředitelem závodu je stále pan
Josef Zvoníček.
Za čp. 21 se staví tento rok nový skladovák ZD Mlázovice.

Koncem roku 1990 se vzdal funkce ze zdravotních důvodů stávající předseda
ZD Mlázovice pan Jiří Novotný. Na jeho místo nastoupil Ing. Oldřich Vodička z Jičína.

V roce 1991 je ve Lhotě v provozu místní knihovna v čp. 80. Knihy půjčuje
Pavel Mizera. V místní prodejně je prodavačka z Horní Nové Vsi.

ského družstva Mlázovice, na které se rozhodovalo o jeho budoucnosti. Valná většina z přítomných 518 účastníků byla pro zachování družstevní formy
hospodaření.
Socha svatého Jana Nepomuckého byla 20.6. 1992 vrácena z Mlázovic
od kostela na své místo k mostu přes Javorku na Libín.

Dne 3. až 5. 7. 1992 se 9 občanů ze Lhoty zúčastnilo srazu Lhot. Ten se
konal v Dolní Lhotě u Luhačovic. Delegace z naší obce se účastnila ještě
dalších několika srazů.

Asi v polovině srpna byl zahájen na zdejší pile, která byla navrácena rodině
Záveských z Mlázovic, zkušební provoz. Tento rok zde pracovalo 6 zaměstnanců.
Od 1.2.1993 je v bývalém hostinci čp. 63 v provozu truhlárna. Provozuje ji
prostřední syn Dany a Vladka Vícha, Jiří, který žije v Chotči.

Do konce roku 1993 byla voda z lesních studánek svedena mezi čísly 25 a 26
ještě zatím bez vodojemu. Tento rok se na stavbě vodovodu proinvestovalo
300.000 Kč.
Dne 19. února 1994 se konal hasičský bál. Jelikož je ze sálu bývalé hospody
truhlárna, konal se ve škole čp. 45. Přišlo asi 40 občanů.

Ve dnech 18. a 19. listopadu se konaly volby do Obecního zastupitelstva.
Starostou je opět Liboslav Knězáček.
Místní vodovod v roce 1994 pokračoval hlavně výstavbou vodojemu. V tomto roce bylo na tuto akci proinvestováno 678.000 Kč. Začátkem května byl
vodovod prodloužen k Obecnímu úřadu čp. 80 a k čp. 56 (Knězáčkovi st.).

Sbor dobrovolných hasičů slavil ve Lhotě 100 let svého trvání. 12.5.1995 se
konala ve škole v kulturní místnosti veřejná schůze, na kterou přišlo 45 občanů ze Lhoty a z okolních obcí. Sbor má 42 členů, z toho 10 žen. Druhý den
se konala u koupaliště okrsková soutěž, na které se sešlo asi 150 účastníků.
K velkému překvapení zvítězila domácí Šárovcova Lhota.

Poštovna je v čp. 53. Pracuje zde Jana Šormová z Bělohradu.

Dne 11.11.1995 se konala členská schůze ZD Mlázovice. Na té se hlasováním rozhodlo o založení Zemědělské akciové společnosti Mlázovice k datu
1.1.1996.

V sobotu 23. května 1992 se konala v Mlázovicích valná hromada Zeměděl-

Vodovod byl do konce tohoto roku zaveden do 23 domácností a překonal

Hostinec čp. 63 je mimo provoz a Lhota je zatím bez zábav.
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V roce 1995 byla zahájena také oprava železniční zastávky čp. 46.
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Javorku. V těchto letech dostala obec na tuto akci 2,5 milionu Kč. Vše bylo
proinvestováno.
Dne 17.4.1996 se začala osazovat západní část „Kopce“. Sázely se smrčky
a borovičky. Později se vyřezávaly jako vánoční stromky.

Den otevřených dveří se ve zdejší vodárně konal 30. 4. 1996. Prohlídky využilo mnoho zdejších občanů. Kapacita vodojemu je 2x 100 m3. Byla to velmi
náročná stavba, která ještě dále pokračovala některými přípojkami.
Dne 17. 8. 1996 se konal na Tikovech sjezd rodáků, který probíhal v bývalé
hospodě čp. 5. Zúčastnilo se ho přes 100 lidí. Všem se zde líbilo a sjezd byl
ukončen následující den v ranních hodinách.
V roce 1997 byl ve Lhoteckém středisku akciové společnosti po 40 letech
ukončen chov dojných krav. Ty sem byly svedeny v březnu 1957.
Na konci března také prodávají zdejší pilu Záveští z Mlázovic.

V sobotu 17. 5. 1997 se na návsi v rámci pouti hrála poprvé kopaná mezi
Naplaveninami a Přirozeninami. Zdařilou akci zhlédlo více než 60 diváků
a na pár příštích let se stala tradiční.

V roce 1997 se začalo ve Lhotě uvažovat o vlastním znaku a praporu. Žádost
byla podána začátkem roku 1999. Návrh na erb i prapor zpracoval Jaroslav
Verner, heraldik z Příbrami. Základní barvy jsou modrá a žlutá. Byly převzaty
z erbu původních majitelů Lhoty – Šárovců. Ti vymřeli v 17. století. V modrém štítě znaku je zlatý rovnostranný trojúhelník vrcholem vzhůru a v něm
je pak vztyčen zelený javorový list. Znak i prapor udělil Lhotě tehdejší předseda poslanecké sněmovny Václav Klaus 12. července 1999 a doklad o jejich
udělení převzali starosta Liboslav Knězáček a místostarosta Pavel Vích.

V srpnu 1999 se začala bourat stará chalupa čp. 36, která patřila Zubatým.
Na jejím místě bude postavena nová moderní roubenka.
Dne 21. 9. 1999 se začala poštovna z čp. 53 stěhovat do budovy školy čp. 45.
Od úterý 28. 9. 1999 se již začalo v novém místě úřadovat a bývalá poštovna
je připravena na přestavbu. Ve škole žijí ještě manželé Hlavatí a paní Jarkovská.
V roce 2000 končí v Černíně farma na chov pštrosů, kterou provozoval rodák
ze Lhoty Ladislav Jezbera z čp. 7. Při největším vzestupu měla farma až 380

24

pštrosů a několik zaměstnanců. Hlavní příčinou konce je fakt, že v okolí není
žádná firma, která by pštrosí maso zpracovala.

K 105. výročí založení hasičského sboru se 13. 5. 2000 konala ve Lhotě
u koupaliště okrsková soutěž. Ze sedmi zúčastněných zvítězilo družstvo Konecchlumí a Lhota obsadila 4. místo.

Dne 7.6.2000 došlo ke slavnostnímu odhalení nového erbu Šárovcovy Lhoty,
který zhotovil Jindřich Kyncl a je umístěn na budově Obecního úřadu čp.
80. Odhalení provedl Bernard Duncan – Drbohlav, syn Rudolfa Drbohlava,
který pocházel ze Lhoty čp. 13 a za 2. světové války bojoval v Anglii. Tam se
také oženil a zemřel. Jeho syn přiletěl do Čech s dalšími členy rodiny, kterým
slíbil ukázat místo, odkud jejich rod pochází.
V říjnu byl znak Lhoty a dalších měst, kterými protéká Javorka, vymalován
na most přes ní.
Do konce roku 2000 byla téměř hotova přestavba hospody čp. 53, na kterou
bylo z obecního rozpočtu vynaloženo 837.597 Kč. Dne 8.12.2000 zde byl
den otevřených dveří pro občany a večer valná hromada hasičů. Na Silvestra
se zde konala první zábava pro občany, na které obsluhoval Pavel Vích.

K 1.3.2001 proběhlo sčítání obyvatel, domů a bytů. Šárovcova Lhota má
i s osadami celkem 203 obyvatel, 110 žen a 93 mužů.
Ve středu 25.4.2001 zde na podnět tehdejšího starosty Liboslava Knězáčka
proběhl 1. ročník odemykání Javorky. Akce se postupně pořádala ve všech
obcích a městech ležících na řece. Některých ročníků se účastnily i stovky lidí
z celého okolí. Poslední ročník byl v roce 2012.
26.5.2001 se z podnětu pana Meduny z čp. 25 a pana Kroužka z čp. 81 konal
první ročník šachového turnaje „O Lhoteckého krále“. Účastní se ho šachisté
nejen ze Lhoty a okolí, ale i z Hradce Králové a Prahy. Turnaj se koná každoročně dosud.

Dne 15.6.2001 se konala v Mlázovicích společná schůze vedení zemědělských podniků z Lázní Bělohrad a Mlázovice. Jednalo se o případném spojení obou společností. Záměr se nakonec neuskutečnil a Zemědělská a.s. Mlázovice se poté začala „namlouvat“ se zemědělským podnikem z Podhorního
Újezdu.
V roce 2001 se obec Šárovcova Lhota přihlásila poprvé do soutěže „Vesnice
roku“.
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V roce 2002 provedla Okresní hygienická stanice rozbor vody obecního vodovodu. Po přidání vápence se srovnala kyselost a také bakteriologický rozbor dopadl dobře. Cena se zvýšila na 4 Kč za m3.

Sjíždění Javorky na lodích se stalo pravidelnou květnovou akcí, kterou pořádá pár nadšenců ze Lhoty. Startuje kolem 15 lodí a 40 účastníků. Start je dle
stavu vody na různých místech ve Lhotě a končilo se několik let na rybníce
v Oboře. Po trati přihlíží desítky diváků.
Pěkných výsledků dosahuje v judu mladá Šárka Víchová z čp. 17. Ve své kategorii získala několik titulů mistra republiky a zvítězila i v několika mezinárodních turnajích.

Koncem června 2002 skončil v Obecní hospodě Pavel Vích a místo něho
nastoupil Zdeněk Glovan z Bělohradu.
V roce 2002 postavil Jindřich Kyncl z čp. 39 nad svojí chalupou pěknou
kapličku.
V sobotu 24.8.2002 se sešlo na Tikovech asi 90 lidí při stavbě opravené zvoničky. Ta stojí u bývalé hospody čp. 5. Vysvětil ji farář z Bělohradu.

Dne 21.9.2002 byl postaven na nejvyšším bodě Chlumu (449 m) Chlumský
kříž, jinak také Sousedský kříž. Vyrobil ho Petr Bauer z Chodovic. O týden
později byl za přítomnosti téměř stovky občanů z okolí slavnostně odhalen.
Škoda, že ho neznámí vandalové často ničí. Téměř 10 let se u něho scházeli
občané z obou stran Chlumu na zakončení starého o přivítání nového roku.
V roce 1997 byla nedaleko zmíněného kříže pěkná Krkonošská vyhlídka
(dřevěný altánek). V roce 2002 byla opravena a přesunuta západněji. Iniciátorem stavby byl Liboslav Knězáček. Volby do Obecního zastupitelstva proběhly 1. a 2. listopadu 2002. Ve funkci starosty zůstává Liboslav Knězáček.

Usedlost čp. 9 na Libíně koupila doktorka Kracíková a bude zde chovat koně.
Dne 13.1.2003 se paní Hypiusová z čp. 49 dožila 95 let.

Setkání občanů s chalupáři na Libíně se konalo 1.8.2003. Je to výjezdní zasedání OZ, které se koná každý rok střídavě na Libíně nebo na Tikovech.
Na těchto setkáních se schází většinou kolem 70 občanů a chalupářů.

Ve středu 24.9.2003 se v 15. hodin otvíral most přes Javorku a zároveň železniční přejezd. Oprava trvala celé léto a stála přibližně 1,2 milionu Kč. Přítomno bylo asi 40 občanů a malé pohoštění bylo na závěr v Obecní hospodě.
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Koncem roku 2003 byla na Kopci vybudována nová trafostanice. 60 % nákladů hradila obec, což bylo 227.000 Kč.
V březnu 2004 ukončila činnost zdejší pila.

Druhý sjezd rodáků se konal 5. 6. 2004. Škoda byla, že dosti pršelo, přesto
se za celý den na různých akcích vystřídalo 250 až 300 lidí. Dopoledne byla
na Obecním úřadě výstavka pohledů fotografií a kronik. Celý den byla pro
zájemce také otevřena Obecní hospoda. U mostu byl odhalen vodník Šároveček a Kočárková ulice. Před bývalou školou tančil Hořeňák i Hořenáček. Hlavní program probíhal na návsi, kde byl postaven velký stan, podium
a stánky s občerstvením. Mimo kopané a volejbalu zde hrály dvě kapely až
do druhého dne.
V roce 2005 se v obci konalo několik akcí. Dne 14. 5. 2005 se slavnostně
odhalovala pamětní deska panu R. Drbohlavovi a panu Fišerovi, kteří bojovali za 2. světové války proti fašistům. Deska je umístěna tam, kde dřív stával
domek čp. 13, ve kterém žil R. Drbohlav s maminkou. Desku zhotovil Jiří
Sehnal z Bělohradu a samotného odhalení se kromě občanů Lhoty zúčastnil
také senátor Liška (ODS) a zejména syn R. Drbohlava, Bernard Duncan
z Anglie.

Odpoledne 14. 5. 2005 se pod Libínem konalo 5. Otvírání Javorky. Pořádala
jej sice obec Holovousy, ale akce se konala na katastru Lhoty. Přišly se podívat stovky občanů z okolí a byl to jeden z nejúspěšnějších ročníků.

Oslavy 110. výročí založení SDH v Šárovcově Lhotě se konaly v sobotu 21.
5. 2005 u koupaliště. V okrskové soutěži obsadila Lhota 3. místo. V doprovodných akcích vystoupily malé mažoretky a hrály zde tři kapely. Za celý den
se tu vystřídalo asi 200 lidí. K této příležitosti byla vydána brožurka o historii
i současnosti zdejšího SDH.

V roce 2005 se Lhota již popáté přihlásila do soutěže „Vesnice roku“. 28.
června přijela do Lhoty hodnotitelská komise a druhý den oznámil její předseda, pan Domša, panu starostovi, že se Šárovcova Lhota stala vesnicí roku
2005 v Královehradeckém kraji. Obec jako vítěz krajského kola uspořádala
24.9.2005 slavnostní vyhlášení vítězů, na což se celá vesnice zodpovědně
připravovala. Na návsi byly postaveny stany a stánky, ve kterých bylo připraveno pohoštění pro delegace vítězných obcí, pro pozvané hosty a občany
Lhoty a okolních obcí. Při prezenci se zapsalo 488 návštěvníků, z toho 59
delegátů. Lhotecký rodák Laďka Kadečka z čp. 83 připravil se svým týmem
27

120 řízků, 220 steaků, 200 bifteků, 100 porcí tlačenky, 100 porcí guláše,
250 špekových knedlíků, 2 kg šunky, 2 kg bůčku 250 zákusků, 15 kg ovoce
a 2 prasata. Vypilo se 1.650 půllitrů piva, uvařilo se 350 hrníčků kávy atd.
Přivítání pronesl starosta Liboslav Knězáček, který měl lví podíl na úspěchu naší vesnice. Poté již následoval bohatý kulturní program. Část hostů
provázela hejtmana Bradíka na procházce kolem studánek a poté byl hasičským autem dopraven na chatu spolku „Karas“ do Mezihoří, kde ochutnal
příslovečnou „Pumelenici“. Na návsi hrál a tančil Hořeňák a Hořeňáček,
zpíval soubor „Dalibor“ z Hořic. Herec V. Čaněk přednesl báseň Šárovcova
Lhota“ od Zdeňka Prchala a pak se již střídaly kapely, které hrály pro poslech i k tanci.
Druhý den po oslavě v neděli 25. 9. 2005 přijela do Lhoty celostátní komise
čítající deset členů, kteří hodnotili vesnici z různých hledisek. Prohlédli si
celou vesnici, Obecní úřad, Obecní hospodu a téměř všechny roubenky. Nakonec zcela neplánovaně navštívili i chatu v Mezihoří. Celá akce trvala více
než 4 hodiny.

Dne 4. října jsme se z rozhlasu dozvěděli, že Šárovcova Lhota získala v celostátním kole 3. místo. Protože první dvě místa obsadily vesnice z Moravy,
byla tohoto roku Lhota nejlepší vesnicí v Čechách. Celkově se soutěže zúčastnilo 263 obcí. Lhota získala značnou účelově vázanou částku finančních
prostředků, ke které ale musela ze svého rozpočtu přidat jednou tolik, aby
splnila stanovené podmínky soutěže.
V pondělí 31. 10. 2005 se starosta L. Knězáček s místostarostou P. Víchem
zúčastnili celostátního vyhlášení soutěže. To se konalo ve vítězné obci v Bořeticích na Moravě. Druhé místo získal Petřvald z Novojičínska.

Dne 11.1.2006 se na schůzi Obecního zastupitelstva poprvé jednalo o přestavbě nevyužívané budovy školy čp. 45 na obecní byty. Jelikož bude celá akce
značně finančně náročná, předpokládá se její trvání po dobu několika let.

Dne 31.1.2006 byl místostarosta Pavel Vích s manželkou v Praze u presidenta Václava Klause. Ten pozval na Hrad zástupce všech obcí, které se umístily na čelních místech soutěže „Vesnice roku 2005“. Starosta byl v té době
ve Francii. Dlouho se diskutovalo o využití prostředků, získaných v soutěži.
Nakonec se postavila nová lávka vedoucí od Obecního úřadu na kurty.
V sobotu 18.3.2006 se u chaty spolku Karas v Mezihoří konalo rozloučení
s lyžařskou sezónou „Kateřinská lyže“. Zúčastnilo se jí okolo 200 lyžařů a di-
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váků. Asi 50 lyžařů bylo v nápaditých maskách. Tato akce měla být tradiční,
ale v jejím opakování brání nedostatek sněhu v termínu konání.
Dne 17.3.2006 se hrál v Obecní hospodě 1. ročník turnaje v mariáši „Zapomenutý čert“. Tato akce se stala oblíbenou a opakuje se každoročně většinou
s cca 30 účastníky.
V pátek 14.4.2006 přijel na krátkou návštěvu do Lhoty ministr pro místní
rozvoj Radek Martínek. Provázely ho poslankyně Iva Šedivá a Hana Orgoníková.

Začátkem července se začíná pracovat na konstrukci nové lávky a také se
rekonstruuje volejbalové hřiště.

Ve dnech 20. a 21. října 2006 se konaly volby do zastupitelstva obce. Starosta
Liboslav Knězáček se rozhodl nadále nekandidovat do tohoto orgánu, a tak
se novým starostou stal dosavadní místostarosta Pavel Vích a jeho zástupkyní byla zvolena Hana Hvězdová z čp. 9. Za starostování Liboslavu Knězáčkovi zastupitelé důstojně poděkovali v Obecní hospodě.
V prosinci 2006 byla dokončena nová lávka, na kterou 21.12. Jiří Kraus
s Alenou Teimerovou přidělali 10 znaků obcí a měst, které leží v blízkosti
Javorky. Jsou to: Pecka, Lázně Bělohrad, Šárovcova Lhota, Mlázovice, Holovousy, Ostroměř, Chomutice, Sobčice, Staré Smrkovice a Smidary.

V sobotu 15. 2. 2007 přijel potřetí na návštěvu do Lhoty Bernard Duncan.
Byl zde již v roce 2000 a 2005. Tentokrát přijel se svým synem, dvěma dcerami a jejich rodinami. Chtěl jim ukázat, odkud pocházel jejich dědeček Rudolf Drbohlav. Pobyli zde asi tři hodiny. Navštívili Obecní úřad, kde dostali
upomínkové předměty a dárky, poté Obecní hospodu a střed obce. Při cestě
do Prahy se ještě zastavili na hřbitově v Mlázovicích.

Dne 15. března 2007 zemřela nejstarší občanka Lhoty Marie Hypiusová.
Bylo jí 99 let dva měsíce a dva dny.
V sobotu 5. 5. 2007 se konal již 40. ročník „Zvičiny“. Ředitelem závodu je
bývalý starosta Liboslav Knězáček.

V sobotu 23. června 2007 se konalo slavnostní otevření sportovního areálu,
který tvoří volejbalový a tenisový kurt, klubovna a nová lávka k němu. Sportoviště se budovalo za podpory Ministerstva pro místní rozvoj, Spolku pro
obnovu venkova a obyvatel a přátel Šárovcovy Lhoty. Přijel též náměstek
hejtmana Petr Kuřík. Po prohlídce areálu se hrál volejbal, vystoupil spolek „
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Artróza“ z Hořic a dál oslavy pokračovaly na fotbalovém hřišti. Účastníků
bylo asi 150.

První ročník amatérského tenisového turnaje ve čtyřhře, nazvaném po zdejším předčasně zesnulém rodákovi z čp. 83 „Memoriál Laďky Kadečky“, se
hrál na zdejším kurtu 14. 7. 2007. Nad akcí převzal patronát Spolek přátel
Mezihořského údolí „Karas“ a vytvořil z ní dlouholetou tradici.

V sobotu 6. 10. 2007 se konalo ve Lhotě podzimní kolo hry „Plamen“, což
je soutěž mladých požárníků. V jedné kategorii zvítězilo družstvo Šárovcovy
Lhoty.
Dne 15.12 2007 postavil Jindřich Kyncl u železniční zastávky poprvé svůj
slaměný betlém. Od tohoto roku jej staví pravidelně každé Vánoce.

V roce 2008 proběhl druhý ročník soutěže o nejkrásnější vlakové nádraží.
Celorepublikově zvítězilo nádraží v Trutnově a naše zastávka získala třetí
místo.
První nový domek na „Kopci“ začali v roce 2006 stavět manželé Pavláskovi
z Bělohradu. Nastěhovali se do něho 1. 7. 2008 a získali čp. 88.

Asi po 108 letech byla 31. 3. 2009 zrušena ve Lhotě pobočka České pošty.
Původně mělo být zrušeno asi 180 poboček, ale mimo Lhoty byla zrušena již
jen jedna. Kolem zrušení bylo mnoho povyku a tahanic. Nakonec byla pošta
doručována několik let autem z Bělohradu. Nyní jsou v místní prodejně zajišťovány poštovní služby projektem Pošta Partner.
Uvolněné prostory pobočky pošty v bývalé škole byly přestavěny na byty.

V polovině září 2009 začali pracovníci „Povodí Labe“ provádět generální opravu splavu pod kravínem. Celá akce trvala s přestávkami dva roky.
V roce 2013 byla rozřezána a odvezena železobetonová lávka, která vedla
přes splav.
Koncem roku 2009 koupil Ing. Arch. Martin Pour z Hořic lhoteckou cihelnu i s domkem pod ní. Zemědělský podnik, který zde měl sklady, ji už
nepotřeboval. Jen úklid všech prostorů zabral spoustu času. Následné opravy
jsou jak časově tak i finančně velmi náročné. Objekt pomalu získává svoji původní podobu a má sloužit zejména jako muzeum cihlářství. Původní
vybavení pro výrobu cihel bylo zcela zlikvidováno a tak jej Martin Pour hledá po celé republice. Téměř od počátku zde vlastník pořádá dny otevřených
dveří a tak objekt zhlédly již stovky návštěvníků. Několikrát zde byli k vidění
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auto i moto veteráni. Od 27.10.2012 se zde opakovaně koná také obecní
akce „Strašidelná a pohádková cihelna pro děti“. V roce 2013 se zde konal
třetí sjezd rodáků Šárovcovy Lhoty.

Dne 12. 1. 2010 byla z rozhodnutí Obecního zastupitelstva pokácena zbylá část stromů na Lipové návsi. Důvodem byla obava o bezpečnost občanů
vzhledem ke špatnému stavu většiny stromů.
K 1. 1. 2010 žilo v naší vesnici a osadách 205 trvale přihlášených osob. 91
žen, 86 mužů a 28 dětí do 18 let.
Dne 26.3. 2010 vyhořela neobývaná vilka čp. 55. Hasit přijelo 8 cisteren.

Na jaře 2010 se kácením stromů a keřů na Štěpnici začala příprava čtyř stavebních parcel.

Od 26.8.2010 hráli místní volejbalisté okresní soutěž ve smíšených družstvech. Sice ji nikdy nevyhráli, ale dosahovali pěkných dílčích výsledků. Závodní činnost ukončili na podzim 2013, ale různých turnajů se účastní nadále
a občas je i pořádají.

15. a 16. 10.2010 se konaly komunální volby. Zvolení zastupitelé si na své
první schůzi 10. 11. 2010 ze svého středu zvolili starostu Pavla Vícha a místostarostu Ing. Miroslava Svobodu.
Dne 6.10.2012 přijelo do cihelny přes sto automobilových veteránů a přišlo
i mnoho diváků.

V průběhu roku 2013 firma Progles postupně postavila ve svém nově oploceném areálu linku na štípání polínek.
V noci z 1. na 2. června 2013 postihla Lhotu nebývalá povodeň. Pod vodou
bylo vše v okolí Javorky, celá Kočárková ulice, Lipová náves se všemi sportovišti, škola, Vobořilovi a železniční zastávka. Stoupající tok Javorky, posílený
Heřmankou, nepobral lhotecký kamenný most. Celkem bylo zatopeno 14
domů a celková škoda byla předběžně vyčíslena na 1,5 mil. Kč. Při povodni
pomáhali zejména místní hasiči a finančně také okolní vesnice a města. Některé domky nevyschly ani do konce roku.
V sobotu 27. července se zde konal třetí sjezd rodáků, který byl spojen se
setkáním tří partnerů nesoucích v názvu jméno Šárovců a to Šárovcova Lhota, obec Šárovy z Moravy (Zlínský kraj) a Šárovce ze Slovenska (Nitriansky
kraj). Delegace zastupitelů podepsaly v Obecní hospodě „Smlouvu o přátelství“. Stěžejním místem oslav se stal areál cihelny, kde bylo připraveno
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občerstvení, doprovodný program a různé výstavy. I když bylo 350 C ve stínu
přišlo téměř 350 účastníků.

Další akce se zde konala 7.9.2013. „Lhotecké maminy“, obec a další dobrovolníci pořádali třetí ročník „Strašidelné a pohádkové cihelny“. Vyzdobena
byla tři patra cihelny, v areálu bylo pro děti mnoho atrakcí a pro všechny
účastníky občerstvení. Na 85 pohádkových postav se přišlo podívat 553 dospělých a 415 spokojených dětí.
Koncem roku 2013 vydala Obec již tradičně nové kalendáře na rok 2014.

4.1.2014 byl na valné hromadě hasičů zvolen velitelem Jiří Svoboda z čp. 87.
Přítomno bylo 15 členů.
Do konce ledna byla zbourána budova bývalé pily v areálu fy Progles.

14.2.2014 se v Obecní hospodě konal 8. ročník turnaje v mariáši „Zapomenutý čert“. Z 24 účastníků byli 4 občané Lhoty. Zvítězil Miloš Čeřovský ze
Lhoty čp. 66 a třetí byl Stanislav Rechcígl z čp. 16.

22. února se konal v hospodě tradiční Hasičský bál s pěknou účastí a bohatou tombolou. 1.3.2014 uspořádaly „Lhotecké maminy“ dětský maškarní rej,
na který přišlo 25 dětských masek.
Na jaře začaly demoliční práce bývalé odchovny býků (původně stodola
od čp. 8).

12.4.2014 se konal v Obecní hospodě 14. ročník šachového turnaje o „Lhoteckého krále“ s účastí 53 šachistů. Organizaci zajistil Bohuslav Kroužek
z čp. 81.
Na Květnou neděli 13.4.2014 se domluvilo 8 odvážných žen ze Lhoty a založilo novou tradici „Lítování“. Se zelenými líty navštívily několik domů, kde
zazpívaly a obdržely výslužku.

V sobotu 3.5.2014 se konal 47. ročník běhu na Zvičinu. Účastnilo se ho 181
běžců. Na 36. ročník pochodu přišlo 126 lidí a 10. ročníku závodu kol se
zúčastnilo 29 závodníků a 9 skládaček z Chotče.
Pro nedostatek vody se 10.5. 2014 nekonal naplánovaný tradiční sjezd Javorky na půjčených lodích. Za to se uskutečnil 31.5.2014 Dětský den. Asi
25 dětí se vydalo pod vedením Petry Vaníčkové na pochod, na kterém plnily
různé úkoly. Po návratu si na hřišti opekly buřty.
V sobotu 14.6.2014 se konal pod patronátem spolku „Karas“ 7. ročník te-
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nisového turnaje „Memoriál Laďky Kadečky“. Účastnilo se 8 hráčů a ceny
přijela předat Laďkova manželka Zorka.

26.7.2014 proběhlo setkání zastupitelů s občany a chalupáři na sportovišti
ve Lhotě. Zúčastnilo se ho asi 50 občanů.

V sobotu 16.8.2014 uspořádali „Přátelé sportovního rybolovu“ (naši rybáři)
u koupaliště rybářské závody pro děti. Dětí přišlo 17 a s dospělými tu bylo
celkem asi 50 lidí.
V rámci „Dne evropského dědictví“ proběhl v cihelně 13.9.2014 hojně navštívený den otevřených dveří.

V sobotu 27.9.2014 proběhlo na palouku u kurtů „Svatováclavské sochání“.
4 dřevosochaři s motorovými pilami vytvářeli pro obec různé výtvory. Vodníka, který sídlí nyní na Tikovech, kozla, který byl umístěn k Obecní hospodě,
a robustní lavičku, která zůstala na návsi k odpočinku pod stromem. Bylo tu
kolem 80 diváků.
10. a 11. října proběhly volby do obecního zastupitelstva z 9 nezávislých kandidátů bylo zvoleno 7 zastupitelů. Ti pak ze svého středu 7.11.2014 zvolili
starostou Pavla Vícha, místostarostou Ing. Miroslava Svobodu, předsedou
finančního výboru Ing. Marcelu Dobšovou a předsedu kontrolního výboru
Ing. Šárku Víchovou. Spolu s nimi v zastupitelstvu zasedli Jiří Holouš, Miroslav Loner a Lenka Kopysova.

V sobotu 29.11.2014 se před budovou obecního úřadu také již tradičně rozsvěcel vánoční strom, který děti ještě před tím ozdobily. Spolu s tím se stavěl
na zahrádce zastávky Kynclův slaměný betlém. Na akci přišlo asi 50 občanů.

V pondělí 22.12.2014 se konal výlov koupaliště. K velkému překvapení rybářů asi polovina ryb někam zmizela. Probíraly se všechny možné příčiny.
Teprve příští rok se podle stop a zbytků kradených ryb a moderní techniky
přišlo na to, že za ztrátami stojí vydří rodinka sídlící v Heřmance.
Na konci roku se konal ještě dětský a dospělácký Silvestr a občané obdrželi
lhotecký kalendář na rok 2015, tentokrát s obrázky k tomuto účelu zhotovenými lhoteckými dětmi.

K 31.12.2014 je v Šárovcově Lhotě, Libíně, Bertoldce a Tikovech přihlášeno
k trvalému pobytu 197 obyvatel a to 98 mužů, 99 žen (včetně 23 dětí). Průměrný věk občanů je 44 let, nejmladšímu jsou 2 roky, nejstarší občance je 94
let. Trvale obydlených je 71 domů a obec čítá 48 „chalup“.
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15. 1 2015 pořádala obec zájezd do Divadla v Dlouhé na hru Naši furianti.
Nabídku využilo 26 občanů.

Začátkem roku 2015 byla po poměrně dlouhé době prodána usedlost Jezberových čp. 7. Nový majitel měl poměrně smělé plány, ale nakonec jen nechal
rozbourat všechny budovy vyjma stodoly a prodal všechny opracované pískovcové kvádry. Po této činnosti zůstaly na parcele neuspořádané kupy suti,
které postupně zarůstají plevelem. Vlastník je údajně v zahraničí a k objektu
se nehlásí.
20.2.2015 se konal v Obecní hospodě 9. ročník mariášového turnaje „Zapomenutý čert“. Zúčastnilo se 30 hráčů a tentokrát byl nejlepší lhotecký hráč
až 9. (Stanislav Rechcígl).
Další den se konal Hasičský bál se skupinou Faraon. Účast byla hojná.

Družstvo odvážlivců ze Lhoty (Vašek Kosejk, Mirek Loner, Mirek Vích
a Honza Měšťan) se poprvé účastnilo turnaje obcí Jičínska v metané na zimním stadionu v Jičíně. Konal se již po třetí a naši získali krásné 8. místo z 20
mužstev.
V březnu se také konaly Maškarní bály jak pro dospělé tak pro děti. Větší
účast masek zaznamenal ten dětský.
K Lítování se tento rok a to 29.3. sešlo 7 žen a za zpěvu koledy s líty obešly
Lhotu.

Od 7.4. do 20.6. 2015 byla uzavřena silnice od Hamer po Lhotu. Celkovou
rekonstrukci provedla firma Silnice a.s. Pardubice.

V sobotu 18.4.20015 provedl spolek Karas řez lip na břehu Javorky k čp. 62.
Tentýž den se v Obecní hospodě konal 15. ročník šachového turnaje „O lhoteckého krále“. Zúčastnilo se 45 šachistů, ale ze Lhoty jen Bohuslav Kroužek,
který také turnaj tradičně pořádá (byl 33.).
V sobotu 25.4.2015 se šel z Hořic také již tradiční pochod „O Žižkův štít“.
Několik tras vedlo přes Lhotu a tak měl Martin Pour otevřenu cihelnu pro
veřejnost.
Na konci dubna se v Obecní hospodě uskutečnil Čarodějnický rej pro dospělé a na dětském hřišti se pálil oheň pro děti. Tradičně jej doplnilo fotbalové
utkání asi 20 fotbalistů, z nichž nejmladší byl pětiletý a nejstarší pětašedesátiletý.
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V sobotu 2.5.2015 se konal 48. ročník běhu, 37. ročník pochodu, 11. ročník
MTB a 1. ročník Přeboru složek IZS v rámci Memoriálu Václava Dobeše.
Závod Šárovcova Lhota – Zvičina (14,7 km) je také zařazen do Poháru v bězích do vrchu.
Hlavním sponzorem je společnost Microrisc s.r.o a ředitelem závodu je
Ing. Liboslav Knězáček, který vede poměrně stálý organizační výbor. Pochodu se účastnilo asi 200 turistů a běhu 191 startujících. Nejrychlejší čas
běžce byl 0:58:05 hodin. V kategorii Lhoťáků zvítězil Milan Krupka s časem
1:18:43 hod z čp. 25. Druhý byl jeho syn Adam Krupka a třetí byl vnuk zakladatele závodu Jan Dobeš z čp. 2.
Ani letos se nesjížděla na začátku května Javorka na kánoích vzhledem k nízkému počtu místních zájemců.

23.5.2015 se u koupaliště konala okrsková soutěž hasičů. Za Lhotu soutěžili Jiří Svoboda, Jan Draštík, Jan Dobeš, Leoš Vonka, Jan Přibyl, Jaroslav
Kaiser, Pavel Matyas a Vladimír Pulec. Bohužel se tomuto družstvu nepodařilo nastartovat ani novou ani starou stříkačku a s půjčenou chotečskou tak
obsadili předposlední páté místo. Vyhrálo družstvo z Lužan. Po ukončení
soutěže pokračovaly oslavy 120 let SDH ve Lhotě. K tanci i poslechu nejprve hrála country skupina Ládi Vaňury z Bělohradu a pak ještě The Maggie‘s
Marshmallows (garážový rock) Václava Dobeše ml. z čp. 2.
Národní památkový ústav spolu s vlastníkem cihelny Martinem Pourem pořádali workshop „O cihle a hlíně“ ve zdejší cihelně. Asi padesát platících zájemců si po přednáškách a zhlédnutí několika filmů na závěr vyrobilo ručně
svoji cihlu.

Dětský den se tentokráte konal 14. června 2015. K pochodu přes les do Mlázovic na koupaliště se pod vedením Petry Vaníčkové sešlo 25 dětí a tři poníci.
Na závěr všichni hledali poklad rytíře Šárovce u našeho koupaliště.
20. 6. 2015 se na místním sportovišti konal 8. ročník Memoriálu Laďky Kadečky, pořádaný spolkem Karas s finanční podporou Obce. Při teplotě 10 0C
hrálo ve čtyřhře 7 dvojic. Ceny přijela na závěr předat vítězům Zorka Kadečková s dcerou.
V létě začíná demolice spáleniště vilky čp. 55, kterou po velkých tahanicích
koupila obec. Chtěla tak zabránit možnému ohrožení občanů a zlepšit vzhled
této části obce.
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Letní setkání zastupitelů s občany a chalupáři se tentokrát konalo na Tikovech 1. 8. 2015. Pod lípy u bývalé hospody přišlo asi 70 občanů a všem se tu
moc líbilo.

V sobotu 29. 8. 2015 se konal třetí ročník „Pohádkově strašidelné cihelny“
Vzhledem k tomu, že se v okolí pořádalo na závěr prázdnin několik podobných akcí, byla ještě účast docela dobrá. Na 120 kostýmovaných účinkujících
se přišlo podívat 280 dětí a 420 dospělých. Akci doprovázel bohatý program.
13. 9 2015 se na koupališti soutěžilo v chytání ryb dětí. Z 10 účastníků se stal
vítězem Vítek Hrnčíř z čp. 43.

Slavnostní rozsvěcení stromku a dokončení stavění betlému se letos konalo
28. 11. 2015. I přes nepříznivé počasí přišlo asi 60 dětí a dospělých.

5. 12. 2015 se uskutečnila v OH Mikulášská nadílka s vystoupením kouzelnického učně Honzy Haltufa, vnuka Víchových z čp. 17. Bylo tam na 40 dětí.
Na to navazovala Mikulášská zábava pro dospělé, která končila následující
den nad ránem.
6.12.2015 proběhla v Obecní hospodě volební schůze spolku Karas. Zúčastnilo se jí všech stávajících 17 členů a novým předsedou výboru byla
za odstupujícího Ing. Pavla Draštíka z čp. 1. zvolena Ing. Marcela Dobšová
z čp. 2.
12. prosince pořádala obec pro své občany zájezd do adventní Prahy spojený
s návštěvou Divadla v Dlouhé na představení „Jak jsem se ztratil aneb malá
vánoční povídka“. Nakonec jelo jen 22 lidí.

V neděli 20.12.2015 místní rybáři uspořádali výlov ve zdejším koupališti,
podělili rybami kamarády, a ještě zbylo na rybí hody do Obecní hospody.
Rok byl zakončen ve Lhotě tradičně a to 30.12. dětským Silvestrem s ohňostrojem, 31.12. posezením dospělých při hudbě Přemka Vajdla a vydáním
kalendářů na rok 2016 s fotkami obecních kulturních akcí minulých let.
První akcí roku 2016 byl masopust v Obecní hospodě, který uskutečnila parta lhoteckých nadšenců.

5.2.2016 se zde konal 10. ročník mariášového turnaje „Zapomenutý čert“.
Hrálo 32 účastníků. Nejlepší lhoťák Vladimír Hátle se umístil na 2. místě.
Evidenci na PC zajišťoval také již tradičně Pavel Vích.
V sobotu 13.2.2016 se domluvilo pár lidí a uspořádalo v OH turnaj ve stol-
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ním tenisu. Zúčastnilo se ho 18 hráčů a vítězem byl teprve patnáctiletý Adam
Krupka ze Lhoty čp. 25.
26.2.2016 se konala veřejná schůze OZ v Obecní hospodě. Schvaloval se
na ní rozpočet obce na rok 2016, jehož návrh byl jako každoročně v zákonné
lhůtě vyvěšen na úřední desce a dodán do každého obydlí v rámci Lhoteckých listů.
Následující den se v OH konal Hasičský bál, na kterém hrálo „Duo Protheus“.

Mimořádnou akcí bylo zorganizování školení řidičů pro zájemce ze Lhoty
a okolí. Znalosti si přišlo osvěžit 32 zájemců.
12.3.2016 se uskutečnil v OH Dětský maškarní rej s hudbou DJ Jiřího Čeřovského s různými hrami a soutěžemi.
Na Květnou neděli vyrazilo koledovat s líty již po třetí osm lhoteckých žen.

Čtyři lhotečtí nadšenci se 26.3.2016 po druhé účastnili již 4. ročníku v curlingu „O pohár hejtmana Královehradeckého kraje“. Za Lhotu hráli: Jan
Měšťan, Mirek Vích, Pavel Vích a Mirek Loner. Posilu měli v kamarádovi
z Jičína Frantovi Komárkovi, který dlouhodobě tíhne do Lhoty ke zdejším
volejbalistům a rybářům. Lhotecké družstvo získalo 9. místo z 22 zúčastněných a cenu za nejlepší a nejhlučnější fandění.

38 šachistů se účastnilo 16. ročníku turnaje „O Lhoteckého krále“ dne 23.4.
2016 v OH. Vítězem byl Pavel Komprda z TJ Sokol Hostivice.
Na konci dubna firma KUKU dodělala opěrnou zeď pod vyhořelou a zbořenou vilkou čp. 55. Při této akci byla rozšířena vozovka a chodník v nebezpečné zatáčce u mlýna. Celé zbořeniště nad zdí bylo následně zavezeno
a zplanýrováno.

29.4.2016 se slétlo do OH k tanečnímu reji asi 20 čarodějnic. Hrál DJ Mirek
Polák z Vyšehradu (Kopce)
Po dvou letech se 30.4. 2016 sjížděla na kánoích Javorka. Hromadný start se
školením byl za čp. 17 v Kočárkové ulici. Na kraj Ostroměře doplavalo 11
lodí a sešlo se tam 35 účastníků. Ti se pak rychle vraceli na „Pálení čarodějnic“, které se i s tradičním fotbalem konalo na dětském hřišti.

V sobotu 7.5.2016 se uskutečnil 49. ročník běhu, 38. ročník pochodu a 12.
ročník MTB Memoriálu Václava Dobeše Šárovcova Lhota – Zvičina. Orga37

nizační výbor pod vedením Ing. Liboslava Knězáčka nedoznal žádné změny.
Akce se zúčastnilo 240 pochodujících 56 cyklistů a 172 běžců. Nejrychlejší
běžec František Vagenknecht z Nové Paky v čase 0:58:29. Za domácí zvítězil
a putovní pohár „Předvoje“ získal Adam Krupka v čase 1:19.14
10. června pořádala obec zájezd do Divadla v Dlouhé na představení Lhář.
Účastníků jelo 20.
V sobotu 18.6. se na Tikovech konaly „Vodnické slavnosti“. Pořádali je občané a chalupáři z Tikov pod č.p 7 u vodníka Tikováčka. 17 účastníků bylo
ustrojeno ve vodnickém a vodníček získal 22 hrnečků.

V sobotu 25.6.2016 se pořádal 9. ročník Memoriálu Laďky Kadečky pod
záštitou Spolku Karas. V tropickém dni se na kurtech vystřídalo 5 dvojic.
Vítězům (Turek + Mečíř z Hořic) předala ceny Zorka Kadečková.
Na konci července vyčistili hasiči a několik dobrovolníků koupaliště a předělávaly se odpady.

V sobotu 30.7.2016 se v areálu sportoviště konalo tradiční setkání zastupitelů s občany a chalupáři. Tentokrát se za pěkného počasí sešlo pod přístřešky
90 občanů.

Celý srpen a polovina září se nesla ve znamení vysokých teplot a tak byl starosta nucen vyhlásit zákaz zalévání zahrádek a napouštění bazénů z obecního vodovodu. Lhota zaznamenala nejnižší zásoby vody od počátku jeho existence. Došlo to až tak daleko, že byla do vodojemu voda dovážena cisternami.
3.9.2016 bylo na návsi u kurtů zorganizováno „Lhotecké dřevosochání“. Tři
dřevaři s elektrickými pilami vytvořili želvu, hrocha a lavičku na obecní prostranství. Následující den se tamtéž konalo rozloučení s prázdninami pro asi
20 lhoteckých dětí.

Národní památkový ústav v Josefově spolu s vlastníkem cihelny Martinem
Pourem pořádali workshop „O betonu“ ve zdejší cihelně. Přednáškám a praktické ruční výrobě střešních tašek přihlíželo asi 40 účastníků.

Odpoledne 1.10.2016 se konalo na Tikovech před čp. 7 „Usazování liščí lavičky“, která vznikla při letošním dřevosochání. 35 účastníků zdařilé akce
přineslo různé pochoutky a za pěkného počasí se tu sedělo do noci.
Na konci října se konal 12. ročník „Drakiády“ za účasti asi 30 malých i velkých lhoťáků.
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V průběhu října na dvou brigádách členové spolku Karas rozebrali starou
střešní krytinu na stodole ve Sběrném dvoře, aby tak pomohli urychlit opravu
vazby a položení nové krytiny. Vše bylo hotovo 9. listopadu.
V sobotu 26.11. proběhlo před budovou obecního úřadu zdobení vánočního
stromku a jeho slavnostní rozsvěcení. Asi 60 účastníků také přihlíželo položení Jezulátka do slaměného betlému pana Kyncla u vlakové zastávky.

K 30.11.2016 se rozhodla ukončit po 12 letech výpovědí hospodskou činnost
nájemkyně OH Jana Lonerová. Hospoda bude po dobu výpovědi sloužit
pouze k akcím pro uzavřenou společnost.

V sobotu 3.12.2016 proběhla v OH tradiční Mikulášská nadílka pro 27 lhoteckých dětí a nejméně tolik dospělých. Hry pro děti připravila Lenka Kopysova.

V sobotu 17.12.2016 se zúčastnilo 39 zájemců obecního zájezdu do Prahy.
Po individuální prohlídce se sešli ve Vinohradském divadle na hře Zkrocení
zlé ženy.
22.12.2016 proběhl další vánoční výlov koupaliště a večer pokračoval rybími
hody v OH.

Rok byl zakončen dětským Silvestrem (30.12.) s hrami, soutěžemi a ohňostrojem za účasti asi 50 občanů a občánků. Další den se se starým rokem
a s Lonerovými přišly do hospody rozloučit desítky lidí ze Lhoty, Mlázovic,
Bělohradu a Hořic. Večer končil také ohňostrojem.
Od 6.1.2017 se po delší době začíná v Mezihoří provozovat vlek, neboť to
umožňují sněhové podmínky.
V lednu začíná v prostorách Obecní hospody rekonstrukce před předáním
do nového pronájmu, o který požádala Eva Fišerová z čp. 100. Z rozhodnutí
Obecního zastupitelstva bude hospoda provozována jako nekuřácká. Poprvé
byla znovu otevřena 11.2.2017.
V pátek 17.2.2017 se zde koná veřejná schůze Obecního zastupitelstva
s hlavním bodem programu, rozpočtem. Následující den se zde konal Hasičský bál. K tanci hraje „Vosaband“ a na předtančení přijely „Country baby“
z Chlumce nad Cidlinou.

V pátek 10.3.2017 se konal v OH 11. ročník turnaje v mariáši „Zapomenutý
čert“ s 28 účastníky. Nejlepší se z místních hráčů umístil Zdeněk Kára z Mezihoří.
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V sobotu 18.3.2017 se zde konal Dětský maškarní rej při hudbě DJ Mirka
Poláka. Hospoda byla úplně plná.

1.4.2017 se místní tým hráčů curlingu ( Jan Měšťan, Vašek Kosejk, Pavel
Vích a Mirek Vích) zúčastnil turnaje „O pohár hejtmana Královehradeckého
kraje“. Ač byli věkově nejstaršími účastníky, obsadili v konkurenci 20 družstev pěkné 5. místo.
V sobotu 8.4.2017 se konala v OH valná hromada SDH. Mimo běžných
bodů došlo k volbě nového starosty za odstupujícího Pavla Vícha. Zvolen byl
Jan Draštík z čp. 1.
Na Květnou neděli 9.4. již po čtvrté vyrazily s líty místní ženy. V počtu 7
zúčastněných obešly Lhotu s koledou.
V sobotu 22.4.2017 se 28 šachistů účastnilo 17. ročníku turnaje „O Lhoteckého krále“ v OH. Vítězem byl Vojtěch Kykal z Bělohradu. Jediný hráč ze
Lhoty (a pořadatel) Bohuslav Kroužek byl 21.

V plánovaném termínu 28.4.2017 se nesjížděla Javorka z důvodu nepřízně
počasí.

Jubilejní 50. ročník běhu Šárovcova Lhota Zvičina se konal 6.5.2017 spolu
s 39. ročníkem pochodu, 25. ročníkem cykloturistiky, 13. ročníkem MTB
a přeborem IZS. Ani v letošním roce nedoznal organizační výbor žádných
změn. Zúčastnilo se 215 turistů, 60 lidí jelo na kolech a 207 sportovců bylo
na startu běhu. Dopoledne byla u Obecní hospody odhalena Ing. Knězáčkem za účasti nejstarších a zakládajících členů závodu informační tabule s uvedením jmen vítězů všech ročníků. Pohár „Předvoje“ získal s časem
1:12:57 domácí Adam Krupka. 50. ročník běhu vyhrál v čase 01:00:23 Přemysl Ježek z AC Slovan Liberec.
Ve čtvrtek 25.5.2017 měl Martin Pour v cihelně dětskou exkurzi, na které si
děti mohly vyrobit malé hliněné cihly.

V sobotu 3.6.2017 se konal na kurtech již 10. ročník Memoriálu Laďky Kadečky za účasti 6 dvojic. Tento rok zvítězila dvojice Pavel Vích a Pavel Votrubec, kterým přijela předat ceny Zorka Kadečková. Ve stejný den se na Tikovech konalo otevření veřejné knihovničky umístěné u vodníčka Tikováčka.
Každý do ní může přinést jakoukoliv knihu a také si jinou může vypůjčit.
V rámci této akce ještě proběhly “Langošové hody“ tak, že účastníci z domu
přinesli různá těsta a různé ingredience a na místě se pak langoše pekli.
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8.6.2017 se v cihelně pořádala pod patronací Národního památkového úřadu
a Martina Poura akce „O pískovci v Šárovcově Lhotě“. Asi 50 účastníků absolvovalo přednášky, zhlédlo tematické filmy a praktické ukázky.
V sobotu 29.7. 2017 se konalo tradiční prázdninové setkání zastupitelů s občany a chalupáři. Tentokrát se sešlo asi 60 účastníků pod lipami u bývalého
hostince na Tikovech čp. 5.

Koncem srpna a začátkem září 2017 začaly práce na posílení zdrojů pitné vody. Firma Vodní zdroje Chrudim s.r.o. provedla 33 metrů hluboký vrt
a následně byly provedeny čerpací zkoušky pro zjištění vydatnosti zdroje
a ovlivnění okolních vodních poměrů.
V sobotu 9.9. 2017 se u kurtů pro děti konalo také již tradiční Rozloučení
s prázdninami.

23. 9.2017 se v cihelně za nepříznivého počasí konal další ročník „Pohádkově strašidelné cihelny“. Více jak 200 platících dospělých a nepočítaně dětí
shlédlo na 90 pohádkových bytostí. V programu zahrála nejprve živá hudba
a poté DJ Jirka. Samozřejmostí bylo občerstvení pro malé i velké účastníky.

20. a 21. října proběhly ve Lhotě volby do Sněmovny. Ze 167 oprávněných
voličů k nim přišlo 105 občanů což je 62,87 %. Zvítězilo ANO s 31 hlasy,
následované Piráty s 12 hlasy a Starosty s 11 hlasy.
K 30. listopadu přestala provozovat Obecní hospodu Eva Fišerová a zastupitelstvo vypsalo nové výběrové řízení.

Advent na Tikovech proběhl 2.12.2017. U cesty mezi čp. 5 a č.p 11 se sešlo
45 občanů a chalupářů. Dorazil i Mikuláš s čerty a andělem. Ve stejný den
se ve Lhotě konala Mikulášská nadílka pro děti. Obsluhy se ujali Víchovi,
soutěže a hry organizovala Lenka Kopysova a o hudbu se staral Mirek
Polák.
V neděli 3.12.2017 se v podvečer nejprve zpívaly u slaměného Betlému společně koledy a poté se zdobil a rozsvítil vánoční strom. Protože byla velká
zima společnost se přesunula do OH.

V sobotu 16.12.2017 pořádala obec vánoční zájezd do Prahy a na představení „Vím, že víš, že vím“ do divadla ABC. Zúčastnilo se 32 lidí.
V pátek 22.12.2017 se konal předvánoční výlov koupaliště a následně se
v OH uskutečnily rybí hody s pěknou účastí.
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Poslední akcí roku byl Dětský Silvestr a silvestrovské sousedské posezení
v Obecní hospodě.

Jako každoročně vydal Obecní úřad Kalendář pro rok 2018 tentokrát s fotkami lhoteckých zákoutí.

Přehled starostů (předsedů) obce od roku 1820:
1820 - 1850, Vraštil Tobiáš, čp. 35
1850 - 1870, Vích Jan, čp. 4
1871, Měšťan František, čp. 21
1871 - 1880, Sucharda Jan, čp. 3
1880 - 1884, Vraštil Jan, čp. 35
1884 - 1890, Stuchlík Václav, čp. 5
1890 - 1893, Pour Josef, čp. 25
1893 - 1907, Zubatý Jan, čp. 16
1907 - 1936, Měšťan Jan, čp. 21
1936 - 1945, Pour Jaroslav, čp. 26
1946 - 1954, Šádek Oldřich, čp. 23
1954 - 1963, Kořínek František, čp. 24
1963 -1989, Hátle Vlastislav a Kodym Jaroslav (sloučené obce Mlázovice,
Choteč, Svatojánský Újezd, Šárovcova Lhota)
1989 - 2006, Knězáček Liboslav, čp. 4
2006 - 2018, Vích Pavel, čp. 86

Počet domů v obci (ke konci května 2018):
			
Lhota Libín Tikov Bertoldka
Domy s číslem popisným		
79
15
13
5
Domy s trvalým pobytem		
47
4
7
1
Domy ve výstavbě (zatím bez čp.) 7
0
0
0
Počet občanů obce dle věku (ke konci května 2018):

Předškolní děti
Děti v základní škole
Občané 20 až 30 let
Občané 30 až 40 let
Občané 40 až 50 let

21
13
35
27
25

Občané 50 až 60 let
Občané 60 až 70 let
Občané 70 až 80 let
Občané 80 až 90 let
Občané nad 90 let

Celkem 198
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26
25
18
5
3

