LHOTECKÉ LISTY
Prázdninové 2010
Ročník XV. Číslo 4. Vydává starosta Obce Šárovcova Lhota.

Obecní úřad.
Prázdninové setkání. Letošní, již v pořadí třinácté setkání s občany a chalupáři je plánované na pátek 30.
července od 19.30 hod. tentokrát v Obecní hospodě. Přijďte si popovídat s přáteli, kamarády a sousedy o
věcech, které Vás zajímají.
Volby do obecního zastupitelstva. Po čtyřech letech budeme opět volit
zastupitele v obci. Počet členů zůstává stejný i pro další volební období tedy 7
členů. Obracím se touto cestou na všechny občany, kteří chtějí pracovat pro
obec a kandidovat do jejího zastupitelstva, aby se přihlásili u starosty a
vyzvedli si dokumenty potřebné k registraci kandidáta. Registrace kandidáta je
třeba odevzdat nejpozději do 10. srpna 2010 do 16.00 hod. na registračním
místě Městského úřadu v Lázních Bělohrad nebo do 9. srpna na Obecní úřad
zde ve Lhotě, odkud budou společně předány k registraci.
Voda. Současné klimatické podmínky nejsou nijak příznivě nakloněny našim vodním zdrojům. Prameny,
ze kterých přitéká voda do vodárny nepatrně ochably. V současné době jsme
odebírali více vody, než stačilo do vodárny přitékat. Z tohoto důvodu zakazuji
v teplých dnech zalévání zahrádky, trávníků a napouštění bazénů ke koupání
z vodovodního řádu. Uvědomme si, že je to pro mnohé z nás jediný zdroj
pitné vody a nesmíme s ním šeredit. Tento zákaz platí vždy do té doby, pokud
nezačne téci voda z přepadu z vodárny ve studánce u Pourů. To je nejlépe
viditelný aktuální stav zásoby vody v nádržích.
Dětské hřiště. Před několika dny byla dokončena výsadba zeleně u dětského hřiště. Projekt a samotné
osázení provedla firma pana Pánka z Nové Vsi, zednické práce na opěrné kamenné zídce a dlažbě pod
stolem firma KUKU a konečné úpravy náš zahradník pan Vích a pani Rita. Ke stolu jsme umístili slunečník
s logem obce. V případě, že nebude při Vaší návštěvě rozevřený, můžete si slunečník rozevřít sami. Stačí
zatáhnout za provázek a poté zajistit trnem v horní části proti zavření. Slunečník je nutné neotvírat za větru,
aby nedošlo k jeho poškození. Při odchodu slunečník opět stáhněte. Po natření konstrukcí bran našimi
mladými fotbalisty budou pověšeny i sítě na ně. Poté můžete posoudit úpravu v této lokalitě.
Lipová náves. Při terénních úpravách pozemků pro stavební parcely na Štěpnici jsme částečně upravili
převozem zeminy i pozemek v prostoru mezi řekou a železniční tratí. V současné době zpracovává firma
IRS (Institut pro regionální rozvoj) projekt pro obnovu tohoto prostoru a žádost o dotaci z peněz EU. Výše
naší finanční spoluúčasti na této akci, by po schválení měla dosahovat 10% celkových nákladů. Předběžnou
vizi této parkové úpravy se stromy a odpočinkovými místy nám navrhla paní Jitka Chaloupková a
předkládáme Vám jí k nahlédnutí na zadní straně listů.
Škola. Se začátkem prázdnin začaly stavební práce v budově
školy. Podle projektu zpracovaného panem Bartošem z Hořic
vytvoříme v prvním poschodí dvě bytové jednotky, v mezipatře
jednu a v přízemí z prostor pošty a posilovny byt další. Celá
tato přestavba bude realizována postupně a financována
z rozpočtu obce. Důvodem tohoto kroku jsou podmínky pro
získání dotace a následné obsazení bytů nájemníky.

Komunální odpad. V tomto týdnu odvezla firma na odvoz kom. odpadu další várku
tříděného odpadu. Občas nám přinesete tříděný odpad v pytlích, které nejsou označeny
logem svozové firmy. V takovém případě se musí obsah tohoto pytle přesypat do
správného, jinak nám ho firma neodveze.
Druhou věcí, kterou bych Vám chtěl sdělit je třídění biologické odpadu. Musíme začít
oddělovat trávu od větví. Trávu, kterou můžeme kompostovat a zpětně využít jako
zeminu a větve, které se dají po sezóně spálit. Obě složky budeme ukládat do prostoru za
cihelnou, který k tomuto účelu již využíváme a to tak, že před sloupem uložíme trávu a za sloupem větve.
Pokud již odvážíte seno, přidejte ho k větvím.
Třetí věcí, která se pomalu začíná objevovat je tříditelný odpad v kontejneru na objemnější odpad. Zde se
objevují plasty, papír a sklo, které patří do pytlů s tříděným odpadem a kontejnerů. Zatím co jsme v loňském
roce odvezli dva plné kontejnery odpadu za celý rok, letos máme tento počet již v pololetí. Dostáváme se
tedy do situace, kdy místo získaných peněz za tříditelný odpad musíme naopak zaplatit.
12. září ve 14.00 hod. bude odvezen nebezpečný odpad. Leták se složkami odvozu je vyvěšen na úřední
desce.
Akce v obci.
Rozloučení s prázdninami. Letošní rozloučení se uskuteční v sobotu 21. srpna 2010 v odpoledních
hodinách. Na tuto akci budete pozváni formou plakátu. Nebudou chybět hry, soutěže a samozřejmě dobrá
hudba. Nějaké ty mlsoty, pitíčko a určitě bude i překvapení. Vstupenkou na prázdninové rozloučení je
nakreslený obrázek na téma: Moje oblíbené místo ve vsi.
Den vesnice. Tato každoroční oslava proběhne v sobotu 11. září 2010. K poslechu i tanci nám zahraje
kapela UQ Band, zatancují exotické tanečnice a jídlo i pití bude v dostatečném množství. Přijďte se pobavit
a popovídat si se sousedy.

