LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 4/2016
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

Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka dne 28. 4. 2016
Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 28. 4. 2016, které se bude konat
od 19.00 hod. na Obecním úřadě.
Program:

1) Dotační tituly Středočeského kraje
2) Dotační tituly Ministerstva vnitra
3) Dotační tituly Ministerstva pro místní rozvoj
4) Prodej pozemku parcelní číslo 260 v k.ú. Lhotka u Hořovic
5) Rozpočtové opatření č. 3
6) Diskuse
7) Závěr

Kontroly ze strany vodoprávního úřadu
Informujeme vlastníky nemovitostí, kteří nejsou v současné době napojeni na splaškovou kanalizaci
v obci Lhotka, že od konce března 2016 bude průběžně kontrolováno nakládání s odpadními vodami ze
strany vodoprávního úřadu – Městského úřadu Hořovice.
Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka pořádá dne 16. 4. 2016 sběr železného odpadu, akce
proběhne od 8. hod. ranní. Žádáme občany, aby železný šrot zanechali před domem, odkud bude členy
místního SDH zajištěn jeho odvoz.
Svoz nebezpečného odpadu
Dne 16. 4. 2016 proběhne svoz nebezpečného odpadu. Převzetí nebezpečného odpadu se uskuteční v
pátek 15. 4. 2016 od 18.00 do 19.00 hod. před Hasičskou zbrojnicí. Mezi nebezpečný odpad patří např.:
znečištěné obaly od barev, olejů, apod., zářivky, výbojky, AKU – baterie, suché galvanické články,
pneumatiky, oleje, olejové filtry, vyřazené léky.
Svoz velkoobjemového odpadu
V měsíci dubnu proběhne svoz velkoobjemového odpadu, kontejner na velkoobjemový odpad bude
přistaven před Hasičskou zbrojnicí dne 8. 4. 2016 v odpoledních hodinách. Odvoz kontejneru je naplánován
na den 10. 4. 2016 v ranních hodinách.
Pozvánka na pálení čarodějnic
Místní sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka zve na každoroční pálení čarodějnic, které se koná
na hrázi rybníka dne 30. 4. 2016. Předpokládaný čas zahájení akce je naplánován na 20.00 hod.
Upozorňujeme občany, že do doby konání dané akce není dočasně možné navážet ekologický odpad
ze zahrad ke spálení na hráz rybníka (větve, klest, apod.).
Vyhodnocení žádostí o podporu z národních programů MMR
Dne 31. 3. 2016 byly zveřejněny informace k vyhodnocení žádostí dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj
č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací, kde jsou podporovány akce zaměřené na obnovu a údržbu
místních komunikací a dotačního titulu č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.
V rámci poskytnutých informací je přeložen termín uveřejnění výsledků na měsíc duben 2016. Výsledky k
podané žádosti na „Obnovu místních komunikací v obci Lhotka“, stejně jako v případě podané žádosti na „Výstavbu
multifunkčního hřiště v obci Lhotka“, tak přineseme v dalším vydáním Lhoteckého zpravodaje.

Pozvánka na Hasičskou zábavu
Sbor dobrovolných hasičů obce Lhotka zve širokou veřejnost na Hasičskou tancovačku, která se bude konat
dne 23. 4. 2016 od 20:00 hod. v Hostinci U Prejzků. K tanci a poslechu bude hrát skupina ÚŽAS.
Kuželkáři TJ Lhotka
Výsledky našich kuželkářů - „A“ tým TJ Lhotka se i po těsné porážce na hřišti „KK Kosmonosy C“

(výsledek 5 : 3 – 2554 : 2489) drží i po odehraném 20. kole na 9. příčce Krajského přeboru I. „B“ tým TJ
Lhotka si lehce poradil na domácí půdě s TJ Sokol Brandýs nad Labem „B“ (výsledek 5 : 1 - 1559 : 1501) ve
20. kole Krajském přeboru II a drží se na 8. příčce. Do čtyřky 20. kola Krajského přeboru II se navíc výkonem
425 dostal Nový Jakub.
V 21. kole TJ Lhotka „A“ přivítá na domácím hřišti - TJ AŠ Mladá Boleslav „A“ (pátek 8. 4. 2016 od
18:00 hod.), TJ Lhotka „B“ má volno.
Biologicky rozložitelný odpad
Zastupitelé informují občany, že na počátku dubna 2016 byl znovu přistaven kontejner na
biologicky rozložitelný odpad v lokalitě u Dolejšího rybníka. Je tak opětovně možné ukládat bioodpad
z údržby zeleně, zahrad či domácností.
Podána žádost o dotaci na kulturně – sportovní akce v obci Lhotka
Zastupitelé informují občany, že byla podána žádost o finanční příspěvek na Podporu kulturních akcí v roce 2016
na Středočeský kraj. Předmětem žádosti je poskytnutí finančního příspěvku na nákup drobných cen a dárečků pro naše
nejmenší spoluobčany pro připravované dětské soutěže a kulturní akce, které se budou během roku na
území obce Lhotka konat. Žádost o dotaci je podávána na podporu kulturně – sportovních akcí v obci
Lhotka, kterými jsou Trampfotbal 2016, Dětské rybářské závody, Prázdniny končí pod Plešivcem, Drakiáda a Rozsvícení
vánočního stromku.
Příprava na oplocení sportovního areálu obce Lhotka
Zastupitelé informují občany, že s ohledem na každoroční škody způsobené přemnožením divokých prasat na
sportovním areálu obce Lhotka, budou započaty práce na jeho částečném oplocení a zamezení tak
opakujícím se škodám, které na sportovním areálu divoká prasata způsobují.
V rámci dané akce je plánována realizace oplocení podél pozemků určených k plnění
funkcí lesa, které přispěje alespoň k částečnému omezení působených škod. Pro realizaci bude
využito sloupů z bývalého drátového rozhlasu v obci Lhotka a dřeva, které bylo získáno z prováděných prořezávek
v průběhu minulého období.
Projektový záměr rekonstrukce a odbahnění Dolejšího rybníka
Projektový záměr rekonstrukce a odbahnění Dolejšího rybníka získá do konce dubna 2016 stavební povolení.
Uvedený záměr počítá s rekonstrukcí nátokového objektu, rekonstrukce hráze a břehů – pro zajištění stability stávajícího
břehu, odbahněním – je uvažováno odbahnění rybníka v objemu cca 700 m3, s rekonstrukcí spodní a osazení nového
trubního vedení.
S ohledem na zajištění stavebního povolení bude možné dokompletovat i žádost do
dotačního programu Ministerstva zemědělství na obnovu, rekonstrukce a odbahnění malých
vodních nádrží. Daný dotační titul je koncipován na zlepšení technického stavu a
vodohospodářských funkcí, posílení retence a akumulace vody v krajině, zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření
zásob vody pro případ hašení požárů. Termín příjmu žádostí je 29.4.2016. Plánovaná žádost tak případně naváže na již
podanou žádost na Středočeský kraj (pokud nebude podpořena z prostředků Středočeského kraje), kde by výsledky měly
být zveřejněny na konci měsíce dubna.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci dubnu 2016 oslaví významné životní jubileum:
Langšádlová Jaroslava
K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let
mnoho zdraví a spokojenosti.

