LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 5/2016
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

Výsledky dotací dle Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje

Dne 25. dubna 2016 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje poskytnutí dotací dle Programu 2016 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje.
Pomník padlých v obci Lhotka - Středočeský Fond kultury a obnovy památek
Akce je zaměřena na restaurování soklu po obvodu pomníku s nápisy, včetně pamětní desky, na které je
uveden seznam pohřbených (51 osob). Povrch pomníku je silně znečištěn řasou, mechem a lišejníky. Záměrem
je udržet válečné hroby / pietní místa v poznatelném a důstojném stavu a uchovat a vyzdvihnout památku
vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. – akce
podpořena
Rekonstrukce společenského domu obce Lhotka - Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
Předmětem žádosti je 1. etapa rekonstrukce společenského objektu pro vytvoření
odpovídajících podmínek pro setkávání s občany při veřejných zasedáních, využití budov
jako zázemí pro místní spolky Sboru dobrovolných hasičů, Tělovýchovné jednoty Lhotka či
místního sdružení rybářů, místních dětí, seniorů a vytvoření tak kulturního centra obce
Lhotka, pro které v této chvíli nejsou prostory k dispozici. Na základě poskytnutých
finančních prostředků bude v první etapě rekonstruován střešní plášť. – akce podpořena
Rozšíření zázemí pro podporu rekreační cyklistiky v oblasti Brd - Středočeský Fond cestovního ruchu
Cílem je vybudování odpočívadla pro cykloturisty s odpovídajícím zázemím (odpadkové koše, stojany na kola pro cca 10 odkladných míst na kola, včetně vybudování parkovacích stání pro přijíždějící cykloturisty do obce
Lhotka). Parkovací stání budou situována v ulici Ke Hřišti. – akce podpořena
Nákup nového dopravního automobilu - Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Na základě poskytnutých finančních prostředků bude zakoupeno dopravní vozidlo. Obec Lhotka má
v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2016 plánovánu investici a jsou vyčleněny finanční
prostředky na spoluúčast pro uvedený záměr. Aktuálnost podpory žádosti je navíc umocněna
rozšířením územní působnosti jednotky SDH obce Lhotka v souvislosti se zřízením CHKO Brdy, kde je
plánován výkon činnosti jednotky SDH obce Lhotka. - akce podpořena
Nepodpořené akce:
Středočeský Povodňový fond - Rekonstrukce vodního díla v obci Lhotka (žádost podána na Ministerstvo zemědělství)
Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství - Zkvalitnění podmínek pro nakládání s odpady v obci Lhotka (žádost
bude podána do Operačního programu životního prostředí)
V průběhu hodnocení:
Podpora hejtmana - Podpora kulturních aktivit v obci Lhotka v roce 2016
Žádost SDH obce Lhotka
Vybavení oddílu žen požárního sportu SDH Lhotka - Podpora spolků působících na poli požární ochrany
Dovybavení pro družstvo žen, které je v požárním sportu a i ukázkové činnosti v hasičských
dovednostech velice aktivní. Mnohé vybavení si ke své činnosti musí zapůjčovat z majetku zásahové
jednotky. Prostřednictvím dotace bude zajištěna plná soběstačnost tohoto družstva. Sbor si z brigádnické
činnosti zakoupil požární káď pro požární sport, dále sportovní koš a proudnice. Z dotace bude pořízen ostatní
důležitý materiál - sportovní hadice C, sportovní hadice B, stopky pro rozhodčí, přilba pro požární sport,
sportovní rozdělovač, opasky a sada na 100 m překážek. - akce podpořena

Kuželkáři TJ Lhotka
Výsledky našich kuželkářů - „A“ tým TJ Lhotka se po výhře na hřišti TJ Kovohutě Příbram „B“

(výsledek 3 : 5

2352 : 2394) drží i po odehraném 22. kole na 8. příčce Krajského přeboru I. „B“ tým TJ

Lhotka na domácí půdě podlehl TJ AŠ Mladá Boleslav „B“ (výsledek 1 : 5 1601 : 1684) a po odehraném 22.
kole Krajském přeboru II se drží rovněž na 8. příčce.
Pořízení dopravního automobilu pro JSDH obce Lhotka
Informujeme občany, že podaná žádost o poskytnutí investiční dotace na pořízení nového dopravního automobilu
pro rok 2016 byla HZS Středočeského kraje doporučena k podpoře. Následně byla Komisí MV-GŘ HZS ČR vybrána
k přidělení této dotace. V současné době probíhají konzultace na MV-GŘ HZS ČR a HZS Středočeského kraje ve věci
specifikace technických podmínek dopravního automobilu.
Zároveň byly uveřejněny výsledky dotačního titulu Středočeského kraje - Fond podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS - Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového
dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR, kam byla podána
žádost na spolufinancování uvedené akce a rovněž zde je obec mezi úspěšnými žadateli. Po odsouhlasení finální podoby
technických podmínek dopravního automobilu ze strany MV GŘ HZS ČR bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele
dopravního automobilu, který by měl být znám v červnu 2016.
Obec Lhotka mezi úspěšnými žadateli na obnovu komunikací
Obec Lhotka uspěla s podanou žádostí na Ministerstvo pro místní rozvoj do podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova v roce 2016, jehož cílem je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Úspěšná byla
s žádostí podanou do Dotačního titulu č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací na akci Obnova místních
komunikací v obci Lhotka. V rámci daného dotačního titulu jsou podporovány akce zaměřené na opravu
a údržbu místních komunikací, jejich součástí a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací je obnova
stávajícího stavu místních komunikací v ulicích Bezdědická, Krátká a Západní (obnova asfaltového povrchu), Dolní, Na
Ladech a „pod krámem“ (obnova stříkaného asfaltového povrchu).
Čištění komínů 2016
V souvislosti s novelou právního předpisu účinného od 29.1.2016 (vyhláška 34/2016) o provedení
kontroly a čištění spalinové cesty jsou v nabídce kominické služby (kontrola spalinové cesty vč. protokolu –
400 Kč, čištění komínového průduchu 180 Kč). Kominické práce proběhnou dne 18. 6. 2016. Objednat se lze
v prodejně COOP.
Očkování psů
Obecní úřad Lhotka informuje občany, že dne 12. 5. 2016 proběhne pravidelné očkování psů
proti vzteklině. Očkování bude probíhat před místní prodejnou COOP od 18.00 – 18.30 hod.
Připomenutí letního režimu svozu odpadů
Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že od 1. 5. 2016 probíhá svoz komunálního odpadu opět
v letním režimu, tj. svoz bude prováděn 1 x za 14 dní. Dnem svozu komunálního odpadu i nadále zůstává středa.
Pozvánka na Trampfotbal 2016
Trampfotbal 2016 se uskuteční 4. 6. 2016. Oproti minulým ročníkům půjde o turnaj
jednodenní, za účasti cca14 mužstev, kdy o vítězi se rozhodne ještě v sobotu odpoledne. Celá akce
vyvrcholí tradičním hudebním večerem, tentokrát u nás vystoupí plzeňská kapela Lucie Revival.
Začátek je tradičně ve 20:00 hod. TJ Lhotka tímto zve širokou veřejnost a těší se na hojnou návštěvu.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci květnu 2016 oslaví významné životní jubileum:
Kunst Vratislav

Hejduková Jiřina

Plott Josef

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

