LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 12/2016
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 9/2016 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 24. 11. 2016 (zkrácené znění)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Výběr zhotovitele na akci „Odbahnění a rekonstrukce hráze Dolejšího rybníka“
b) Žádost obce Lochovice o poskytnutí individuální dotace na nákup hracího prvku do mateřské školky
c) Přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH
d) Rozpočtové opatření č. 7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy – multifunkční hřiště Lhotka
Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka dne 15. 12. 2016
Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 15. 12. 2016,
které se bude konat od 19.00 hod. na obecním úřadě obce Lhotka.
Program:
1) Schválení rozpočtu na rok 2017
2) Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace obci
Lochovice na nákup herního prvku pro mateřskou školku
3) Schválení rozpočtového opatření č. 8
4) Diskuse
5) Závěr
Slavnostní předání nového dopravního automobilu
Poskytnutá dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku dobrovolných hasičů obce Lhotka byla
úspěšně administrovaná. Proto si dovolujeme pozvat širokou veřejnost na slavnostní předání nového dopravního automobilu
jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Lhotka.
Slavnostní předání se uskuteční v obci Lhotka před Hasičskou zbrojnicí dne 3. 12. 2016 od 14:00 hod.
Akce je spojena s požehnáním vozu a praporu SDH obce Lhotka.
Kuželkáři
Družstvo kuželkářů - „A“ tým se i po odehraném 9. kole - Krajského přeboru II. třídy drží suverénně na 1. příčce. Místní
kuželkáři v posledním podzimním 9. kole měli volno, přičemž v 8. kole TJ Lhotka „A“ lehce porazila - SK Kosmonosy „D“ - 6 : 0,
1766 : 1621, aktuálně druhý tým tabulky po podzimní části.
V závěru podzimní části se dařilo i „B“ družstvu, které nejprve v 8. kole přehrálo domácí TJ Sokol Benešov „D“ - 1 : 5, 1540 :
1594 a v 9. kole si na domácí půdě poradilo s týmem TJ Neratovice „B“ - 5 : 1, 1620 : 1563. Úspěšné výsledky z konce podzimní části
posunuly „B“ družstvo aktuálně na 6. místo tabulky. Termín dalšího hracího dne je stanoven na 20. 1. 2017, tj. pátek od 18:00 hod, kdy
dojde k pikantnímu souboji mezi TJ Lhotka „B“ - TJ Lhotka „A“.
V pořadí jednotlivců se do „čtyřky“ 9. kola dostal již po čtvrté během dosavadních devíti odehraných kol Martin Čistý
výkonem 447, čímž se dostal na první místo jednotlivců (výkon 439,1), druhým v pořadí je Dušan Hejduk (výkon 425,4) a třetí místo
patří rovněž hráči TJ Lhotka – Karel Nový (výkon 423,4).
V souvislosti s úspěšnou dosavadní částí ročníku 2016 /2017 zvou kuželkáři širokou veřejnost na tradiční Vánoční
koulení o ceny, které je na programu dne 25. 12. 2016 od 12.00 hod. na kuželně v Restauraci u Prejzků. Pro účastníky jsou
připraveny zajímavé ceny a dobrá nálada. Přijďte poměřit síly s našimi kuželkářskými profesionály.
Rozsvícení vánočního stromku
Již pošesté rozsvítili společně obyvatelé Lhotky vánoční strom. Tato velmi oblíbená akce se konala poslední
listopadovou sobotu (26. 11. 2016) a tradičně ji organizoval místní Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí Lhotka a
za přispění Středočeského kraje.
Více než tři sta diváků mohlo shlédnout vystoupení dětí „O putování Tří králů od Zdic přes Lochovice až na
Lhotku“, následovala scénka mužů a žen a nakonec zazněla koleda, kterou si zazpívali kromě všech vystupujících i návštěvníci
akce. Návštěvníci akce si odnesli domů kromě dobré nálady i krásné vánoční perníčky. Některé perníčky si děti ještě v
průběhu večera mohly ozdobit samy.
Úřední hodiny
Informujeme občany, že v termínu 22. 12. 2016 budou z provozních důvodů zrušeny úřední hodiny.
Zastupitelé obce Lhotka budou k dispozici opět 29. 12. 2016.

Rozšíření parkovacích stání v obci Lhotka
Parkovací stání v obci Lhotka se v průběhu měsíce prosince 2016 opět rozšíří o další místa, tentokrát v ulici Ke Hřišti.
Akce je další etapou v rámci zlepšování situace s odstavnými plochami a navazuje na dříve vybudovaná parkovací stání v ulici
K Sáhovce a v ulici Hořejší. Stejně tak jako v předchozích případech, i zde bude vybudováno 7 parkovacích stání, budou
osazeny odpadkové koše a umístěny stojany na kola.
Na výstavbu nových parkovacích stání v ulici Ke Hřišti byla získána dotace z prostředků Středočeského kraje – Fond
cestovního ruchu.
Rekonstrukce sportovního areálu obce Lhotka
Započaté oplocování sportovního areálu obce Lhotka podél pozemků určených k plnění funkcí lesa má
za cíl přispět alespoň částečně k omezení škod způsobených divokými prasaty. Také informujeme občany o
podání žádosti o dotaci na navazující akci spočívající v realizaci multifunkčního hřiště ve sportovním areálu obce
Lhotka.
V průběhu měsíce listopadu 2016 byla proto podána žádost na akci „Rekonstrukce sportovního areálu obce
Lhotka“, která počítá s rekonstrukcí sportovního areálu z pohledu rozšíření sportovní nabídky pro místní děti a
mládež o další doprovodné sporty (volejbal, nohejbal, tenis, atd.).
Odbahnění a rekonstrukce hráze Dolejšího rybníka
Pro odbahnění a rekonstrukci hráze Dolejšího rybníka byl získán dotační příslib na základě posouzení žádosti o
poskytnutí finančních prostředků od Ministerstva zemědělství, odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod –
jako správce programu 129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. V minulých
dnech byl vybrán zhotovitel.
V současnosti jsou kompletovány potřebné podklady pro vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace. S ohledem na stanovený harmonogram celé akce a specifické podmínky programu 129 290,
budou v nejbližší době rovněž zahájeny, vyjma dalších administrativních jednání, i práce na přípravě realizace
dané akce.
Přípravné práce spočívají především ve vypuštění malé vodní nádrže Dolejšího rybníka a výlovu ryb. Plán činností předběžně
počítá s výlovem Dolejšího rybníka v termínu 10. 12. 2016. Rybí obsádka bude během výlovu distribuována místní veřejnosti a rybí
drobotina vysazena na mimopstruhové revíry – Českého rybářského svazu.
Předběžný termín plánovaného výlovu (10. 12. 2016) bude potvrzen prostřednictvím místního rozhlasu a na
www.oulhotka.cz. Na výlov rybníka je zvána široká veřejnost.
Odbahnění a rekonstrukce hráze Dolejšího rybníka počítá s celkovou rekonstrukcí nátokového objektu, který
bude odstraněn včetně opevnění nátokového koryta a nahrazen novou ŽLB monolitickou šachtou 900x600 mm (SO
01 Nátokový objekt); s opravou hráze, kdy stávající opevnění bude odstraněno jak na hrázi, tak na březích (S02
Rekonstrukce hráze a břehů); provedeno odbahnění přebytečného sedimentu (SO 03 Odbahnění) a bude provedena
rekonstrukce spodní výpusti (SO 04 Spodní výpust).
Postup prací bude sjednán se zhotovitelem tak, aby měl co nejmenší dopad na běžný provoz v obci z pohledu dopravy
i dalších aspektů. Detailní postup prací bude prezentován prostřednictvím internetových stránek obce www.oulhotka.cz či u
prodejny COOP v průběhu měsíce prosince 2016.
Svoz bioodpadu přerušen
Zastupitelé informují občany, že k termínu 11/2016 byl odstaven kontejner na svoz biologicky
rozložitelného odpadu. Kontejner bude znovu přistaven s počátkem vegetační sezóny, tj. od 1. 4.2017.
Závěrečná kontrolní prohlídka
Lokalita „Z1 – Na Výsluní“ a navazující realizace vysokého napětí projde závěrečnou kontrolní prohlídkou –
tentokráte se jedná o dílčí část realizace vysokého a nízkého napětí. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení
společností KS montáže, s.r.o. podala na Městský úřad Hostomice - stavební úřad žádost o vydání kolaudačního
souhlasu. Kontrolní prohlídka stavby se uskuteční dne 29. listopadu 2016 (úterý) v 10,00 hodin.
Podpora obnovy a rozvoje venkova
S ohledem na aktuálně vypsaný příjem žádostí o interiérové rekonstrukce místností za účelem využití
převážně pro spolkovou, společenskou a sportovní činnost (rekonstrukce – podlahy, stěny, stropy, voda, topení,
elektroinstalace, výměna oken a dveří apod.), připravují zastupitelé žádost o dotaci na navazující etapu rekonstrukce
Společenského domu v obci Lhotka. Žádost je připravována do Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení generací do
komunitního života v obci - DT č. 2. B – Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti
Společenská rubrika – Životní jubilea
V měsíci prosinci 2016 oslaví významné životní jubileum:
Černá Marie

Cirklová Helena

Hejduková Jaroslava

K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let
mnoho zdraví a spokojenosti.
Veselé Vánoce, klidné svátky, šťastný nový rok 2017
a mnoho pracovních i osobních úspěchů
přeje zastupitelstvo obce Lhotka

