LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 11/2016
Obecní úřad Lhotka, ul. Hořejší 16, Lhotka, 267 23 Lochovice
E-mail: lhotka@oulhotka.cz
Web obce: http://www.oulhotka.cz/
Úřední hodiny OÚ: čtvrtek 18,00 - 20,00 hod.

Důležitá telefonní čísla:
Elektrický proud – poruchy
Voda
Starosta obce Lhotka

840 850 860
800 100 663
721 084 881

Nemocnice Hořovice
Dětská pohotovost Příbram
Velitel hasičů Lhotka

311 551 111
318 641 307
608 454 389

Usnesení 8/2016 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 20. 10. 2016 (zkrácené znění)
1)

2)

Zastupitelstvo obce schvaluje:
a)

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu Lhotka, ulice Ke Dvoru

b)

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu Lhotka, ulice Dolní

c)

Rozpočtové opatření č. 6

d)

Předsedu kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) Zánik mandátu zastupitele
b) Složení slibu nového zastupitele
Vzdání se mandátu a složení slibu nového zastupitele
Po 10 - letém působení v roli zastupitelky obce Lhotka ukončila svůj mandát paní Věra Šebková, která v
minulosti pracovala jako účetní obce Lhotka a následně byla předsedkyní kontrolního výboru.
Z poskytnutého prohlášení by již dále nebyla schopna z časových důvodů skloubit výkon funkce člena
zastupitele obce s činnostmi ve svém soukromém a pracovním životě, a proto se rozhodla složit svůj mandát a
poskytnout svou funkci náhradníkovi, který bude schopen roli zastupitele nadále zastávat.
Zastupitelé obce Lhotka by tímto své dlouholeté kolegyni chtěli poděkovat za její
činnost při práci pro úspěšný chod obce, úspěšné čerpání finančních prostředků z národních i evropských zdrojů a za
její významný podíl na rozvojových projektech v obci Lhotka. Zároveň by jí popřáli i mnoho úspěchů v dalším
pracovním i soukromém životě.
Na uvolněný post zastupitele obce Lhotka nastoupil pan Miroslav Veselý, který složil slib zastupitele na veřejném zasedání
zastupitelstva obce Lhotka dne 20. 10. 2016. Rovněž panu Miroslavu Veselému přejí kolegové ze zastupitelstva mnoho úspěchů při
výkonu svého mandátu.
Údržba veřejné zeleně v obci
Zastupitelé obce Lhotka by tímto rádi poděkovali místním spolkům – Tělovýchovné jednoty obce Lhotka,
Sboru dobrovolných hasičů, spolku Rybářů i přítomným občanům, kteří se dne 28. 10. 2016 podíleli na údržbě
veřejných prostranství v obci Lhotka.
V areálu dětského hřiště, před hasičskou zbrojnicí, obecním úřadem, prodejnou COOP byla posekána
tráva. V lokalitě „U Kostela“, stejně jako u parkoviště v křižovatce ulic Hořejší, K Sáhovce a Pod Lesem byla
posekána tráva a prořezány náletové dřeviny. Kromě jiného byla osazena i nová dopravní značka v ulici „Pod
Krámem“, uklizena sběrná místa na tříděný odpad a shrabáno lupení na dotčených veřejných prostranstvích, včetně
plochy u Pomníku padlých.
Jednání o úpravě jízdních řádů
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že diskutovaná změna úpravy jízdního řádu ve věci změny na
spoji (210016 6) zajišťující dopravní spojení pro žáky/studenty obce Lhotka, kteří navštěvují 1. Základní školu
v Hořovicích, respektive Gymnázium Václava Hraběte v Hořovicích byla schválena. Uvedený spoj bude od
platnosti nového jízdního řádu trasován přes zastávku Hořovice – nemocniční rozcestí / Hořovice – Komenského
na zastávku Hořovice - náměstí B. Němcové. Další případné změny jsou nadále projednávány.
Revize kotlů
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona
o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku. Každý spalovací zdroj na tuhá paliva
o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory musí projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí).
Od 1. ledna 2017 si může úřad obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti
čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat. Bližší
informace o provádění kontrol najdete ve sdělení „k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém
tepelném příkonu 300 kW a nižším“, zveřejněném na internetových stránkách MŽP: http://www.mzp.cz. S konkrétními dotazy na
technické detaily revize se můžete obrátit také přímo na Asociaci podniků topenářské techniky na www.aptt.cz.

Dopravní automobil pro jednotku SDH
Práce na dodávce dopravního automobilu (DA) pro jednotku SDH Lhotka úspěšně pokračují.
V průběhu měsíce října byla provedena dílčí návštěva členy jednotky SDH obce Lhotka u dodavatele
DA, přičemž DA získává již finální kontury před konečným převzetím. Úspěšně probíhá i komunikace
s poskytovateli dotace na pořízení DA, tj. Ministerstvem vnitra a Středočeským krajem. Termín dodání
dopravního automobilu je smluvně sjednán do 16. prosince tohoto roku, přičemž administrativní
ukončení celé akce je předpokládáno do konce roku 2016.
Pořízené fotografie z návštěvy u dodavatele DA jsou zveřejněny na internetových stránkách
obce Lhotka http://www.oulhotka.cz/.
Provoz kanalizační sítě v obci Lhotka
Opětovně apelujeme na občany, aby do kanalizace nevhazovali dámské vložky, hadry, igelity, látkové
ubrousky a podobné materiály, které způsobují komplikace při provozu kanalizace (poruchy čerpadel, chyby v měření
odpadních vod, atd.). V souvislosti s tím upozorňujeme občany, že veškeré náklady související s provozem kanalizace
bude následně nutné s ohledem na pravidelné předkládání Finančně ekonomické analýzy Státnímu fondu životního
prostředí (coby poskytovateli dotace) zahrnout do konečné ceny stočného pro následující období.
Třídění odpadů
Ve vazbě na zaznamenané podněty z řad občanů ohledně způsobu třídění odpadů v obci Lhotka, žádáme spoluobčany, aby do
kontejnerů na separovaný odpad ukládali výhradně tříděný opad, který do vybraného kontejneru přísluší. Rovněž žádáme
spoluobčany, aby tříděný odpad i odpovídajícím způsobem před vhozením do kontejneru upravili: sešlápnutí či zmačkání
v případě plastových obalů, rozřezání papírových krabic v případě třídění papírů, sešlápnutí plechovek v případě kovů, atd.
Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě jeho vzniku, a to ve vašich domácnostech. Tedy už ve
chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na
tříděný odpad, staré tašky nebo krabice. Bližší informace ke třídění odpadů je uveden na http://www.jaktridit.cz/cz/trideni/trideni-vdomacnosti
Rozšíření veřejného osvětlení
Informujeme občany, že s ohledem na získané podněty z řad veřejnosti ohledně požadavku na rozšíření veřejného
osvětlení, budou v první dekádě měsíce 11/2016 nainstalovány doplňující lampy veřejného osvětlení. Jedná se o osazení
doplňujících lamp v ulicích Pajzov, Ke Hřišti a Pod Lesem, kde budou nově osazeny nové tři lampy veřejného osvětlení (v
každé ulici bude doplněna jedna lampa veřejného osvětlení). Daná akce navazuje na již realizovanou akci v ulici K Sáhovce –
v lokalitě parkovacích stání či akci v ulici Dolní.
Rekonstrukce komunikací v obci Lhotka
Poté, co byly v průběhu roku 2016 za podpory Ministerstva pro místní rozvoj úspěšně opraveny místní
komunikace ve vybraných ulicích v rámci akce Obnova místních komunikací v obci Lhotka, připravují zastupitelé obce
opětovné podání žádosti o dotaci i pro rok 2017. Předmětem žádosti by měly být ulice Ke Dvoru, V Koutě, Pod Lesem.
Kuželkáři
Družstvo kuželkářů - „A“ tým se i po odehraném 7. kole - Krajského přeboru II. třídy drží suverénně na 1. příčce. Místní
kuželkáři doposud nepoznali hořkost porážky a naposledy vyhráli s přehledem na hřišti TJ Sokol Brandýs nad L. „C“ - 6:0,
1621-1363, (8:0). „B“ družstvo TJ Lhotka mělo volno a po odehraných šesti zápasech se drží na osmé příčce tabulky.
V pořadí jednotlivců se nachází v první pětce hned trio lhoteckých hráčů (Nový Karel – 1. místo, Čistý Martin – 3.
místo, Hejduk Dušan – 5. místo. V následujícím kole přivítá TJ Lhotka „A“ - SK Kosmonosy „D“ (4. 11. 2016, pá 18:00 hod.),
TJ Lhotka „B“ zajíždí do Benešova k zápasu s místní TJ Sokol Benešov „D“ (4. 11. 2016, pá 17:00 hod.).
Mikulášská nadílka
I v letošním roce je mikulášská nadílka zajišťována členy Sboru dobrovolných hasičů obce Lhotka. Zájemci o
mikulášskou nadílku dne 5. 12. 2016 se mohou obracet na telefonní číslo pana Dušana Hejduka 607 823 235 (prosíme volat v
pozdějších odpoledních hodinách) pro upřesnění počtu zájemců a stanovení harmonogramu.
Rozsvícení vánočního stromku
Sbor dobrovolných hasičů zve děti i dospělé na slavnostní rozsvícení vánočního stromku v obci Lhotka, který
se bude konat dne 26. 11. 2016 od 17.00 hod. Sraz je naplánován před Hasičskou zbrojnicí. Celou akci doprovodí
bohatý kulturní program Sboru dobrovolných hasičů obce Lhotka.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci listopadu 2016 oslaví významné životní jubileum:
Krubnerová Zdeňka

Vartýř Zdeněk

Vilhámová Helena

Groszová Eliška

Švihla Josef

K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let
mnoho zdraví a spokojenosti.

