LHOTECKÉ LISTY

Vydává starosta obce Šárovcova Lhota.

Ročník XXIV

Vydává Obec Šárovcova Lhota.

Číslo 2.

Obecní úřad.
Na veřejné schůzi OZ 2/2019 byly schváleny tyto body.


Vyrovnaný rozpočet obce pro rok 2019 ve výši 4.244.400,Kč s jednotlivými položkami dle přílohy č. 1.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:





Poděkování panu Karlu Lonerovi a předání věcného daru
za dlouholeté psaní Obecní kroniky, kterou psal od roku
1977 a letos se ze zdravotních důvodů rozhodl tuto činnost
ukončit.
Ukončení rozpočtového provizoria.
Na veřejné schůzi OZ 3/2019 byly schváleny tyto body.






Zahradníci pro rok 2019 budou Jaroslav Bejr a Ing.
Václav Dobeš. Pokud by se přihlásil někdo jiný, tak mu
tuto činnost rádi přenechají. Odměna 120,- Kč/hod čistého.
Přidělení uvolněného bytu po Elišce Podzimkové Anně
Víchové.
Opravu hasičského auta Ford do výše 60.000,- Kč.
Při soukromém použití hasičského auta členem hasičského sboru bude účtován poplatek 5,- Kč/km a musí
být plná nádrž při vrácení auta.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:







Budka na ovládání nových automatických závor na zastávce ČD bude umístěna v místech současné skalky. Hradlová (výhybková) budka bude zbourána.
Dětské maškarní se uskuteční 23. 3. 2019.
Šachový turnaj proběhne 13. 4. 2019.
Turnaj v Curlingu sobota 6. 4. 2019 v Jičíně.
Veřejnosprávní smlouva mezi městem Jičín a obcí Šárovcova Lhota ohledně výkonu přenesené působnosti ve věcech projednání přestupků s platností od 1. 1. 2019 do 31.
12. 2022 nabyla právní moci.
Poplatky obce. Od poloviny dubna začala paní Kopysová vybírat místní poplatky za odpady, vodu a psy. Pro zájemce zůstává možnost zaplacení poplatků prostřednictvím
internetu na účet obce 266 28 541/0100 u KB. Variabilní
symbol zůstává stejný jako v předešlém roce, tedy čp dané
nemovitosti a do zprávy pro příjemce jméno poplatníka. VS
Lhoty je 10+čp, Libína 11+čp a v případě čísla evidenčního
111+čp, Tikov 12+čp, Bertoldka 13+čp.
Sběrný dvůr. Jak jste již zjistili, ve sběrném dvoře není
kontejner na velkoobjemový odpad. Zastupitelstvo obce
rozhodlo, že tento kontejner již nadále nebude provozovat
a místo něho zřídí další sběrné místo, ve kterém budou
dva kontejnery 1100L na směsný komunální odpad, dva
kontejnery na plast i papír. Umístění těchto kontejnerů

bude u sběrného dvora před plotem. Velkoobjemový odpad
bude možno uložit ve sběrném dvoře v Mlázovicích. Důvodem tohoto rozhodnutí je žádost o poskytnutí finančního
podílu na likvidaci odpadu SD v Mlázovicích a to dle počtu
obyvatel. Otvírací hodiny SD tohoto dvora jsou v úterý od
14 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin.
V místě zbourané budovy statku se nám začínají objevovat odpady, které se dají vytřídit. Na toto místo je možné
uložit trávu a hlínu. Suť pouze do rohu k betonovému žlabu. I z tohoto důvodu zřizujeme v tomto místě sběrné místo s těmito kontejnery. Pokud bude situace nadále takto
neúnosná, dojde k oplocení tohoto prostoru.
Vypalování trávy. I letos varují hasiči před spalováním
hořlavých látek přírodního charakteru ve volném prostranství, jako je pálení větví a vypalování staré trávy. Připomínám, že tato činnost je porušením nařízení kraje a může
být pokutováno fyzické osobě až do výše 25 000,- Kč. Pro
připomenutí důležitá tísňová telefonní čísla. 150 Hasičský
záchranný sbor ČR, 155 Zdravotnická záchranná služba,
158 Policie ČR a 112 Jednotné evropské číslo tísňového
volání.
Retardéry. V části „Na Vyšehradě“ budou na přání obyvatel zřízeny dva přejezdové retardéry. V těchto místech
někteří řidiči nedodržují rychlost a pro bezpečnost lidí ale
především dětí zřídíme na začátku a konci rovinky dva
„vydlážděné“ retardéry doplněné značkou o snížení rychlosti jízdy. Stavba bude provedena svépomocí místních
obyvatel s finanční podporou obce.
Brigáda. Ve čtvrtek 2. května proběhne strojní zametání
obce. Brigádu na jarní úklid obce, tedy vyhlašuji na pátek
3. května od 16 hodin. Součástí brigády bude i výzdoba
obce před závodem na Zvičinu. Žádám tedy všechny občany, aby si uklidili před svým domem, a předem za to děkuji.

Ve středu 1. května proběhne i brigáda na úklid a přípravu obou hřišť. Příznivci tenisu, volejbalu a nohejbalu se
sejdou v 8. 30 hodin u tenisové boudy. Vezměte si sebou
nářadí na úpravu terénu a likvidaci plevelů.
V sobotu 11. května proběhne brigáda spolku KARAS na
odstranění napadených stromů kůrovcem nad Dobšovými.
Stromy budou vytěženy a rozdrceny na štěpku.
Kultura a sport.
Čarodějnice. Slet všech
malých, velkých, místních
i přespolních čarodějnic se
za odborného dozoru hlavní čarodějky Petry Vaničkové koná v úterý 30.
dubna 2019 od 16 hodin
na návsi. Pro děti je připraveno několik her a soutěž o „Nejkrásnější čarodějnici“.
Zvičina. Začalo to sázkou u piva a už je z toho 52. ročník. V sobotu 4. května se koná tradiční závod v běhu, pochodu a MTD časovky kol „Memoriál Václava Dobeše Šárovcova Lhota – Zvičina“. Souběžně se závodem proběhne
na Zvičině od 10 hodin akce spolku Podzvičínsko „Vítání
jara“.
Kulturní odpoledne. V neděli 12. května od 15 hodin
pořádají děti v Obecní hospodě pro rodiče, babičky, dědy,
prarodiče a kamarády kulturní pásmo plné scének, povídání a písniček. Přijďte se podívat a popovídat si.
K posezení je připravené malé občerstvení. Všichni jste srdečně zváni.

