LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 6/2014
Obecní úřad Lhotka, ul.Hořejší 16, 267 23 Lochovice, tel: 311 584 887
E-mail: ou.lhotka@tiscali.cz
http://oulhotka.hys.cz/ahlstrana.htm
Úřední hodiny OÚ: čtvrtek 18,00 - 20,00 hod.
Důležitá telefonní čísla :
Elektrický proud – poruchy 840 850 860
Voda
800 100 663
Velitel hasičů Lhotka
608 454 389

Nemocnice Hořovice
Dětská pohotovost Příbram

311 542 111
318 641 307

Pozvánka na veřejné zasedání
Obecní úřad zve občany na veřejné zasedání obce Lhotka, které se bude konat dne 28. 5. 2014, tj.

ve středu, od 19.00 hod. v hasičské zbrojnici. Veřejného zasedání se účastní pracovníci společnosti
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. a zástupci zhotovitele stavby kanalizace v obci Lhotka - firma
Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
Program:
1) Výstavba vodohospodářské infrastruktury v obci
2) Schválení rozpočtového opatření č. 4 na rok 2014
3) Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2- 12
4) Schválení dotací z Fondů Středočeského kraje
5) Schválení Závěrečného účtu za r. 2013
6) Diskuse
Soutěž vesnice roku
Celkem 306 obcí z celé České republiky se přihlásilo do jubilejního dvacátého ročníku
soutěže Vesnice roku. Rovněž obec Lhotka se přihlásila do krajského kola soutěže Vesnice roku 2014
a byla přijata a zařazena k hodnocení. Krajská hodnotitelská komise navštíví naší obec dne 11. 6. 2014
mezi 8.00 – 10.00 hod.
Svoz velkoobjemového odpadu
V pátek dne 16. 5. 2014 od cca 14.00 hod. byl před hasičskou zbrojnicí
přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Tento kontejner bude k dispozici do
pondělí dne 19. 5. 2014, kdy bude v ranních hodinách odvezen.
Pozemek u hasičské zbrojnice převeden na ÚZSVM
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že pozemek u hasičské zbrojnice byl převeden
z vlastnictví po zemřelém p. Skalovi na ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových). Po 3,5 letém soudním líčení byl pozemek zavkladován na ÚZSVM a zastupitelé obce
Lhotka již podali žádost na ÚZSVM o jeho převedení do vlastnictví obce Lhotka.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že již byla podána žádost o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: a) přístavba hasičské
zbrojnice č. p. 26 + b) stavební úpravy hasičské zbrojnice č. p. 26. V souladu s přiznanými
dotacemi na rekonstrukci hasičské zbrojnice (MAS Karlštejnsko a Středočeský kraj) bude
získáno stavební povolení k danému záměru a v souladu se stanoveným harmonogramem
bude realizována rekonstrukce stavby.
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční 23. a 24. května 2014 v rámci
celoevropských voleb do Evropského parlamentu. V Česku se bude volit 21 poslanců z
celkového počtu 751 evropských poslanců, které čeká pětiletý mandát (do roku 2019).

Pozvánka na slavnostní zahájení výstavby
Zastupitelé obce Lhotka zvou širokou veřejnost na slavnostní zahájení výstavby akce „Lhotka - kanalizace“ a
akce „Vodovodní přivaděč Lochovice – Lhotka“, které se uskuteční před budovou hasičské zbrojnice v obci Lhotka
dne 23. června 2014. Program slavnostního
zahájení výstavby uvedených akcí je zveřejněn
na úřední desce před prodejnou COOP. Pozváni
byli na danou akci pracovníci Státního fondu
životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, náměstek hejtmana Středočeského
kraje, Povodí Vltavy, s.p., MěÚ Hořovice, MěÚ Hostomice, Krajské hygienické stanice, společnosti Vodovody a
kanalizace Beroun, a.s., starosta obce Lochovice aj.
Vodovodní přivaděč Lochovice – Lhotka
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že hodnotící komise Ministerstva zemědělství (MZe), která
zasedala v avizovaném termínu dne 7. 5. 2014, schválila akci „Vodovodní přivaděč Lochovice – Lhotka“
k zařazení do programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ - do
podprogramu 129 252, který slouží k podpoře výstavby vodovodů za účelem zabezpečení
zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Na základě kladného stanoviska obdrženého z MZe zastupitelé kompletují potřebné
podklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory. Poskytnutou podporou z MZe na
„Vodovodní přivaděč Lochovice - Lhotka“ a podporou z Operačního programu životního
prostředí na akci „Lhotka – kanalizace“ se podaří zkompletovat investiční záměr do
vodohospodářské infrastruktury v naší obci. Uvedená investice do vodohospodářské infrastruktury bude dokončena
investicí, která bude v režii společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., a která bude spočívat ve výměně
vodovodu v obci Lhotka.
Pozvánka na Dětské rybářské závody
Obecní úřad Lhotka ve spolupráci s místním spolkem Rybářů pořádá dne
28. 6. 2014 Dětské rybářské závody. Sraz závodníků je naplánován před 8.00 hod.
na hrázi rybníka.
Harmonogram dne:

prezentace
závod - lovná část
závod – zručnost
vyhodnocení

7:30 – 8:00
8:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:30

O pravidlech soutěže budou závodníci informováni přímo na místě. Občerstvení pro
soutěžící je zajištěno zdarma.
Pozvání na Trampfotbal 2014
Tradiční fotbalový turnaj v malé kopané, který je pořádán Tělovýchovnou
jednotou Lhotka se v letošním roce bude konat na přelomu měsíce května/června ve
dnech 31. 5. 2014 a 1. 6. 2014. Fotbalové zápasy začínají v 8.00 hod a jsou
naplánovány do cca 17. hodiny. Fotbalového turnaje se účastní 20 týmu, které budou
rozděleny do čtyř hracích skupin.
Večerní hudební program obstará skupina Michal Tučný REVIVAL společně
se skupinou Tři Sestry REVIVAL. Začátek je naplánován na 20. hodinu (sobota 31. 5.
2014). Všichni jsou srdečně zváni !!!

Společenská rubrika
.

Životní jubileum
.

V měsíci červnu 2014 oslaví významné životní jubileum:
Josef Vinš
K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let mnoho
zdraví a spokojenosti.

