Šárovcova Lhota č.p. 31
Postavil roku 1723 Jiřík Vojtíšek, 1753 Jiří Vojtíšek ml., dále Hynek Hrnčíř, Josef Klepl,
Václav Tomek a Antonín Khun (manželka za svobodna Vojtíšková). V roce 1904 čp.
31 vyhořelo, ale bylo obnoveno. Od roku 1948 ho vlastní Anna Hlavatá (matka Zdeny
Měšťanové z čp. 21). Po roce 1973 vnučka Helena Měšťanová provdaná Šťovíčková.
Helena se s manželem Vladimírem odstěhovala do Lázní Bělohrad a předala dům synovi
Vladimírovi a snaše Petře. Po smrti Vladimíra Šťovíčka ml. vlastní dům jeho manželka
a synové Nikolas a Filip.

Šárovcova Lhota č.p. 32
Majitelem byl Mikuláš Votruba, roku 1687 od Jiřího Laciny Matěj Novotný, 1707 Mikuláš
Kolář, 1728 Jan Kolář, 1764 Václav Kolář, 1779 Jan Kyselo, 1807 Tobiáš Kolář, Jan Kolář,
Josef Kolář. Po roce 1950 domek chátral a tak se Kolářovi přestěhovali do čp. 61, který Jan
Kolář postavil mezi lety 1904 až 1911. V roce 2000 koupil obě čp s příslušenstvím pan
Dohnal z Opočna a nechal je opravit.

Šárovcova Lhota č.p. 33
Od roku 1790 vlastnili domek Kolářovi, od roku 1780 Střížek, 1889 Hartig, pak jeho dcera
Blažena, provdaná Kszická. Od ní koupil domek kolem roku 1971 pan Průša a od něho
v roce 1974 František a Květa Krejcarovi z Prahy, kteří ho užívají k rekreaci.

Šárovcova Lhota č.p. 34
Majitelé: Jiří Dix, Václav Fikar, 1747 Jan Václavík, 1791 Václav Flégl, 1825 Václav Bičiště,
1890 František Šorfa. Současnou majitelkou je Oldřiška Šimková rozená Šorfová. Domek
užívá dcera Hana Kubicová.

Šárovcova Lhota č.p. 35
Majitelé čp 35 a 36 byli: Jan Vraštil, který je koupil od Václava Figara, bratr V. Vraštil,
roku 1759 koupil Václav Tonar s tím, že dům odevzdá opět sirotkům po Vraštilovi. V roce
1761 koupil Tobiáš Vraštil od nevlastního otce a v roce1803 byl domek rozdělen na dvě
popisná čísla. V 1804 Tobiáš Vraštil, 1908 Jan Kynčl a v roce 1922 koupili usedlost Hátlovi
a současnými vlastníky jsou Vladimír a Marie Hátlovi.

Šárovcova Lhota č.p. 36
Po roce 1803, kdy byla původní usedlost čp 35 rozdělena na dvě čísla, toto nadále vlastnili
Vraštilovi. V roce 1918 převzala domek po otci paní Zubatá, provdaná za majitele mlýna
čp 16 (za svobodna Vraštilová). Její manžel zemřel v roce 1938. V roce 1959 se paní
Zubatá provdala za pana Jozeka a ten celý domek opravil. Po smrti paní Zubaté v roce
1982 zdědil domek její vnuk Jiří Zubatý z Libáně. Nějakou dobu se snažil domek opravit,
ale nakonec ho nechal v roce 1999 zbourat a na jeho místě postavil novou roubenou stavbu
dle architekta Vorla.

Šárovcova Lhota č.p. 37
Majitelé: Mikuláš Hvízdáček, 1687 prodal Matěj Novotný Janu Pernýmu, 1706 Matěj
Perný, 1746 Jan Pernej, 1758 Josef Rafius, 1761 Jan Plašil, 1772 Jan Pernej, 1781 Jan
Pernej ml. Po roce 1860 Josef Hátle, 1923 Augustin Martínek, 1926 Františka Mádlová,
dále František Vích. Víchovi odešli v roce 1945 a v domku žili nájemníci. V roce 1958
kopil domek od Víchových pan Zedník a od něho doktor Měšťan. Po jeho smrti v roce
1973 domek zdědila jeho dcera Marcela, která jej vlastní se svým manželem Milanem
Šanderou.

Šárovcova Lhota č.p. 38
Majitelé: 1790 F.Vágner, 1820 F. Houfek, 1840 V. Motávek, 1908 E. Zubatá, dále J. Barek,
1920 F. Morávek, 1922 F. Dufek, 1932 Fr. Střihavka, pekař z čp 42. Od roku 1960 jeho švagr
Antonín Lánský (kronikář). Nejdříve žili v nájmu Čechovi. Po smrti pana Lánského v roce
1968 zdědila domek paní Střihavková z čp 42, provdaná Havlíčková. Od Havlíčkových
koupili domek v roce 1980 k rekreaci Bartoňovi z Prahy. Jejich syn Michael ho vlastní
dosud.

Šárovcova Lhota č.p. 39
Panská chalupa 1788, 1791 J. Kolář, 1820 Jan Hátle, 1835 V. Nádvorník, 1946 Josef
Vávra (jeho manželka za svobodna Nádvorníková). Po smrti pana Vávry v roce1974
zdědil roubenku jeho synovec J. Vávra z Ostroměře. V roce 1977 koupili domek Jindřiška
a Jindřich Kynclovi z Prahy na rekreaci. Od roku 2010 zde žijí nastálo.

Šárovcova Lhota č.p. 40
Majitelé: 1835 V. Perný, 1848 J. Žampa, 1870 J. Kolář, 1904 Václav Lorenc. Ten koupil
v roce 1906 6 stavů a měl zde malou tkalcovnu. 1913 Jan Komárek, dále vdova Komárková,
zeť Fr. Vobořil a v roce 1959 koupil domek Karel Loner st.
Domek byl do roku 1964 prázdný a proběhla jeho částečná přestavba. Od roku 1964
v něm žijí Karel a Miroslava Lonerovi, kteří ho vlastní dosud.

Šárovcova Lhota č.p. 41
Domek postavil roku 1835 Josef Kolář. Od roku 1888 byl jeho vlastníkem František
Poddaný, který zemřel 1946. Dále zde žil Josef Poddaný, který zemřel 1966 a domek zdědil
jeho synovec Jaroslav Poddaný z Prahy, který již také zemřel. Nyní domek vlastní jeho
dcera Milena Karlecová z Prahy.

Šárovcova Lhota č.p. 42
Domek postavil v roce 1841 F. Malina, 1845 Jiří Jún, 1870 Josef Šec, 1880 Soukup, 1882
Josef Chudoba, 1886 J. Lánský. Po roce 1921 převzal domek s krámkem a pekárnou zeť
František Střihavka. V roce 1949 byla zrušena pekárna a v roce 1951 i krámek. Ten byl
přesunut do čp 53. Domek zdědila dcera pana Střihavky Hana, provdaná Havlíčková.
Po její smrti v roce 2000 vlastní domek syn Jiří Havlíček, který s manželkou postupně
domek přestavěl a bydlí zde trvale.

Šárovcova Lhota č.p. 43
Postavil roku 1841 František Václavík, 1881 Fr. Mádle, 1911 František Žampa, dále Václav
Žampa. Od něho domek dostala dcera Jarmila Žampová provdaná Hrnčířová. Nyní domek
vlastní její vnuk Michal Hrnčíř, který tu žije s rodinou od roku 1997 a domek postupně
přestavuje.

Šárovcova Lhota č.p. 44
Postavil v roce 1848 František Haman, od roku 1860 vlastní Jan Lorenc, 1923 František
Šmejc, dále syn František Šmejc a po jeho smrti jeho žena Františka Šmejcová. Ta zemřela
v roce 2015 a odkázal domek do spoluvlastnictví manželů Kunčíkových z Lánů a vnučce
Ivě Šimkové. Domek zůstal prázdný a nyní ho vlastní Markéta Vohrnová.

Šárovcova Lhota č.p. 45 – škola
Byla postavena v roce 1862. V roce 1886 bylo přistavěno patro. Nejvíce žáků do ní chodilo
kolem roku 1900 – až 100. Po 2. světové válce proběhly časté přestavby a přístavby. Zároveň
se školou zde byla provozována občas i školka. Konec vyučování nastal v roce 1978.
Po tomto roce byl již z jedné učebny upraven byt. Po roce 1990 se část školy přeměnila
na kulturní místnost a tělocvičnu. V roce 1999 byla do přízemí přestěhována poštovna
z čp 53. Byla zde až do roku 2009, kdy byla pobočka ve Lhotě zrušena. Obec postupně
celou školu přebudovala na bydlení. V přízemí jsou kromě již zmíněného bytu další dvě
garsonky a v prvním patře 2 nové byty.

Šárovcova Lhota č.p. 46 – zastávka
Trať se budovala v roce 1870, první vlak zde projel v roce 1871. Vlaky zde zastavují od roku
1884, ale zastávka se zde stavěla až v roce 1885. V roce 1923 se přistavěla nákladní kolej,
hradlo a přestavěla se i budova zastávky. Další přestavba proběhla v roce 1958. Obec
provedla rekonstrukci zevnějšku ještě v roce 1995 – 1997. Od roku 2013, kdy se z obytné
části odstěhovala paní Paličková, slouží tato k uskladnění obecního majetku.

Šárovcova Lhota č.p. 47
Postavil v roce 1870 J. Čeliš. Do domku se přiženil pan Lelek ze Vřesníku. Od roku
1922 jsou Lelkovi majitelé domku. Nastálo zde žili naposledy Čihákovi. Paní Čiháková,
za svobodna Lelková, zemřela v roce 2003, od té doby domek vlastní její dvě děti. Ladislav
Čihák z Trutnova a Milada Cermanová z Jaroměře.

Šárovcova Lhota č.p. 48
Domek postavil roku 1876 p. Hátle. Dalšími vlastníky byli: Brádle, J. Dufek, 1910 Kodym,
1914 J. Havlíček a v roce 1935 Horníkovi. Po smrti paní Horníkové v roce 1968 zůstal
domek prázdný a chátral a nakonec se měl bourat. Ve Lhotě se však objevil nějaký pan
František Blažek, v domku se usadil a troch jej vyspravil. Po jeho smrti v roce 1973 koupila
domek paní Pajasová z Prahy, ale do Lhoty nejezdila a domek dále chátral. Nakonec ho
od ní koupili Jan a Soňa Šípovi z Prahy, kteří sem občas zajedou.

Šárovcova Lhota č.p. 49
Domek postavil v roce 1877 pan Antonín Čížek. V roce 1907 ho vlastnil František Šádek
a v roce 1909 František Zemánek a po něm Aloisie Zemánková. Po její smrti v roce 1965
ho obývala její snacha paní Hypiusová. Když v roce 2007 zemřela, zůstal domek prázdný.
Vlastněn je osmi spoluvlastníky s různě velkými podíly a je neobyvatelný.

Šárovcova Lhota č.p. 50
Bývalá kovárna. Domek postavil roku 1878 František Fiala. 1886 František Jaroš, 1901 A.
Šindelář, 1903 A. Michálek. Od roku 1946 měl kovárnu pronajatou pan Valášek z Lánů.
V roce 1962 se Valáškovi odstěhovali do Heřmanic a domek koupili Jarošovi. V roce 1980
koupila celou nemovitost paní Zorka Marková. Po její smrti v roce 2012 získala domek její
sestra Helena Knězáčková z čp. 4. Celý objekt je nyní nově zrekonstruovaný.

Šárovcova Lhota č.p. 51
Domek postavil v roce 1880 Josef Šec. V roce 1890 jej vlastnil Jan Kracík, 1902 Josef
Plechatý a 1906 František Chládek. Chládkovi žili po 2. světové válce v Lázních Bělohrad
a tento domek měli pronajatý Rumlovi. Po jejich smrti v roce 1953 a 1961 byl domek
prázdný a chátral. Proto byl někdy v roce 1963 zbořen. Nyní je na jeho místě zahrádka nad
čp 42 (Havlíčkovi) a parcelu vlastní Františka Hartlová z Bělohradu.

Šárovcova Lhota č.p. 52
Domek postavil roku 1882 p. Hátle. Dále zde bydlel Brádle, J. Dufek, 1910 Kodym, Jan
Vitík a 1914 J. Havlíček. V roce 1935 byla majitelkou paní Měšťanová z hospody čp 53.
Domek nechala opravit, ale nikdy v něm nebydlela. Měla zde nájemníky Podlešákovi.
Jejich neopatrností domek v roce 1951 vyhořel a nebyl již nikdy postaven. Na jeho místě
je částečně garáž od čp 43 (Michal Hrnčíř) a zahrádka od čp 48 (Šípovi).

Šárovcova Lhota č.p. 53 – hospoda

Byla postavena v roce 1899 panem Špačkem. Roku 1906 se stal majitelem Jan Zubatý
ze mlýna. Po jeho smrti v roce 1908 vlastní objekt paní Viková. V roce 1909 jej v dražbě
získal pivovar Obora. Od roku 1918 je zde veden pivovar Hořice. Do roku 1939 zde
žila Antonie Měšťanová, která odešla do Lázní Bělohrad. Krátce zde bylo řeznictví pana
Nožičky a dále tu žil pan Vachek. V roce 1949 byla provozovna zrušena a vlastníkem se
stala obec. Na to zde krátce bydlela paní Adamcová a Boštičkovi. Od 20.11.1951 byla
v části objektu umístěna prodejna potravin a to až do roku 1972, kdy byla přesunuta
do nově postavené budovy. Místo ní zde byla např. sběrna prádla pro čistírnu, mandl,
obecní rozhlas, knihovna a postupně i posilovna. Ve sklepě byla od 20.7.1952 obecní
prádelna. V roce 1960 získala budovu Pošta a zřídila zde svoji provozovnu. V roce 1996
byla budova vrácena Obci a v roce 1999 byla Pošta přestěhována do školy. Po té byl celý
objekt zrekonstruován a od 31.12.2000 slouží znovu jako Obecní hospoda.

Šárovcova Lhota č.p. 54
V roce 1902 postavil domek V. Kulhánek. Od roku 1926 vlastnil domek pan Keller
a po něm jeho dcera M. Kellerová. Ta domek prodala v roce 1962 Vladko Víchovi z čp. 63
a sama dožila v Domově důchodců v Mlázovicích. Víchovi celý domek i okolí přestavěli.

Šárovcova Lhota č.p. 55
Vilku postavil Jan Zubatý – mlynář z čp 16 v roce 1903, ale již v roce 1908 zemřel.
Po jeho smrti v ní bydlelo mnoho různých lidí, mezi nimi i jeho syn, který se vilku pokusil
v roce 1933 zapálit. V roce 1947 koupil dům pan Novotný z Libína a po něm v roce 1965
Blažkovi. Ti ji začali upravovat. Po smrti paní Blažkové zdědil objekt Josef Podzimek
z Tikovčp. 4 a ten ji prodal v roce 2003 Evě Maiksnerové z Třebechovic. V roce 2010 bratr
majitelky vilu zapálil a její ohořelé torzo zde stálo až do roku 2015, kdy se Obci podařilo
objekt i parcelu odkoupit, zdemolovat a upravit do současné podoby.

Šárovcova Lhota č.p. 56
Vilku postavil Jan Rachman v roce 1904, který padl jako první občan Lhoty v 1. světové
válce v roce 1914. Vdovu po něm si vzal a do domku se tak přiženil František Knězáček.
Vilku pak zdědil jejich syn Liboslav Knězáček (1920 – 2009). Nyní objekt vlastní jeho
vnuk Jan Dobrovolný z Prahy.

Šárovcova Lhota č.p. 57
Domek byl postaven v roce 1905 jako „Obecní chudobinec“. Do roku 1962 se v něm
vystřídalo mnoho různých obyvatel. Kolem roku 1962 koupil objekt pan Zeman. Jeho
dcera se provdala za Karla Holečka. Po jejich odchodu dědici domek prodali v roce
2005 Josefu a Haničce Tomáškovým z Lukavce. Ti se po rozsáhlé povodni v roce 2013
odstěhovali a domek je nyní prázdný.

Šárovcova Lhota č.p. 58
Domek byl postaven 1906. Mezi tímto a sousedním čp 57 byla kolna na pohřební vůz.
V domku bydleli Kořínkovi a od roku 1941 Hochmalovi. Jejich dcera provdaná Valterová
prodala domek manželům Kutašovým. Po smrti Michala Kutaše prodala jeho žena v roce
2000 objekt více vlastníkům. Ti se pak vzájemně vypořádali a nyní patří Ivě a Liboru
Máslovým., kteří ho postupně modernizují.

Šárovcova Lhota č.p. 59
Vilka byla postavena v roce 1904 Jaroslavem Pourem a je stále ve vlastnictví potomků
původního rodu Pourových. Byla několikrát přestavěna a žili v ní většinou „mladí“ a „staří“
odcházeli na výměnek do čp 26.

Šárovcova Lhota č.p. 60
Původně zde stála pila u mlýna. Majitelem byl pan Zubatý. Po roce 1900 byla pila zrušena
a asi od roku 1904 zde byla tkalcovna se 40 stavy. Ta se pronajímala a byla sepsána smlouva
na to, kdy se bude mlít a kdy tkalcovat. Poprvé vyhořela v roce 1910. V roce 1920 byla
zrušena a místo ní byl postaven u mlýna sklad. Ten vyhořel 11.1.1924, ale byl opraven.
Zrušen byl postupně kolem roku 1971.

