LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 8/2016
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 6/2016 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 28. 7. 2016 (zkrácené znění)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Prodej pozemku 495/33 v k.ú. Lhotka u Hořovic o výměře 811m2
2) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IV-12-6020172/VB/001 – ČEZ Distribuce, a.s.
3) Výběr zhotovitele na akci „Pomník padlých v obci Lhotka“
4) Výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce společenského domu obce Lhotka“
5) Výběr zhotovitele na akci „Obnova místních komunikací v obci Lhotka“
6) Přijetí dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof - Podpora hejtmana - Podpora kulturních aktivit v obci Lhotka v roce 2016
7) Rozpočtové opatření č. 4
Pomník padlých v obci Lhotka
Informujeme občany, že v srpnu 2016 bude restaurován Pomník padlých v obci Lhotka, na kterém je
uveden seznam pohřbených (51 osob). Protože je povrch pomníku silně znečištěn řasou, mechem a lišejníky,
podali zastupitelé žádost o dotaci na opravu této památky a byl vybrán zhotovitel. Záměrem dotačního titulu,
ze kterého byly prostředky získány, je udržet válečné hroby / pietní místa v poznatelném a důstojném stavu,
v neposlední řadě uchovat a vyzdvihnout památku vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo
v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.
Rekonstrukce společenského domu obce Lhotka začíná
V první etapě opravy objektu v obci Lhotka (č.p. 45), který bude sloužit pro vytvoření odpovídajících podmínek
pro setkávání s občany při veřejných zasedáních, využití budovy 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, včetně zázemí pro umístění
hmotného majetku ve vlastnictví obce Lhotka (technika pro údržbu veřejné zeleně, atd.),
budou zahájeny na počátku měsíce srpna 2016. Práce na první etapě opravy spočívající ve
výměně střešního pláště celého objektu.
Výměna střechy si vyžádá dopravní omezení, proto bude od počátku měsíce srpna
2016 uzavřena část ulice Hořejší. Dopravní obslužnost bude řešena prostřednictvím ulic Západní a Ulička. Očekávaná
doba trvání dopravního omezení je předpokládána tři týdny od zahájení prací. Bližší rozsah omezení bude uveřejněn na
www.oulhotka.cz a na úřední desce obce Lhotka u prodejny COOP.
Dopravní omezení v obci Lhotka
Dopravní omezení si vyžádá plánovaná realizace vysokého napětí v obci Lhotka, která se týká ulic
Radoušská, Hořejší (část) a Ke Hřišti (část). V souladu s plánem prací budou následovat zbývající dvě etapy
realizace vysokého napětí. O konkrétním datu a rozsahu omezení budeme občany informovat
prostřednictvím veřejného rozhlasu, na úřední desce u prodejny COOP a na www.oulhotka.cz. Průjezd ulicí
Radoušská bude po celou dobu zachován.
Obnova místních komunikací
Na počátku měsíce srpna 2016 budou zahájeny práce na obnově místních komunikací v obci Lhotka. Ve
výběrovém řízení byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka společnosti STRABAG, a.s. Prodej pozemků
v lokalitě „Na Výsluní“ umožnil obci Lhotka investovat do obnovy místních komunikací. V letošním roce jsou
předpokládány celkové náklady na obnovu místních komunikací ve výši cca 3 mil. Kč. Bližší informace
k harmonogramu budou uveřejněny na www.oulhotka.cz a na úřední desce u prodejny COOP.

Chytré hospodaření s vodou v obci Lhotka
Chytře a hospodárně nakládat s dešťovou či splaškovou vodou je v současnosti velice aktuálním tématem.
Chytré využívání vody je nejenom ekonomicky efektivní, ale pomáhá i v boji proti suchu a povodním, ale navíc
zlepšuje i kvalitu samotné vody.
Na počátku července byly ze strany obce Lhotka dokompletovány a doplněny podklady pro úspěšné
čerpání dotace na realizaci akce Odbahnění a rekonstrukce hráze Dolejšího rybníka z národních zdrojů –
Ministerstva zemědělství. V současné době se čeká na posouzení ze strany hodnotící komise Ministerstva
zemědělství, které by mělo být obdrženo v první polovině měsíce srpna.
Obdobný stav je rovněž ohledně žádosti na vytvoření dvou vodních ploch v místě bývalého Hořejšího
rybníka. Úspěšně by tak byla dokončena revitalizace uvedeného území, které bude soužit jako relaxační část obce.
Žádost postoupila do dalšího kola hodnocení, přičemž je připravováno i opětovné podání dané žádosti do jiného
dotačního programu, aby byla zvýšena šance na realizaci, ať na konci tohoto roku či v první polovině roku 2017.
V současné době je ze strany zastupitelstva obce záměrem především eliminace dopadů nátoků tzv. cizích vod
(vody pocházející mimo intravilán) během intenzivních srážko-odtokových epizod a zajištění urychleného odvedení vod ze
zpevněných povrchů v intravilánu obce do dešťové kanalizace a následně do retenčních nádrží (Dolejší rybník, vodní
plochy v budovaném parku) pro jejich akumulaci. Ve vazbě na dané cíle jsou připravovány záměry na odvedení
přitékajících vod z úpatí Plešivce např. v ulicích K Sáhovce, Ke Hřišti či je domluvena spolupráce na údržbě uličních
vpustí a samotné dešťové kanalizace s jednotkou SDH obce Lhotka.
Nový dopravní automobil pro jednotku SDH
Na základě poskytnutých finančních prostředků (z Ministerstva vnitra a Středočeského kraje) bylo zahájeno
výběrové řízení na dodavatele nového dopravního automobilu (DA) pro jednotku SDH. V průběhu července
2016 byly schváleny technické podmínky pro pořízení DA jak ze strany HZS Středočeského kraje, tak následně
i z Generálního ředitelství HZS. Nyní byly rozeslány výzvy na podání nabídek vybraným firmám. Otvírání
obálek a hodnocení nabídek je naplánováno na 16. 8. 2016. Termín dodání DA je předpokládán na polovinu prosince 2016.
Rozšíření parkovacích stání v obci Lhotka
V souvislosti se záměrem rozšíření parkovacích stání v obci Lhotka a vytvoření tak adekvátních podmínek pro
místní občany i přijíždějící turisty, bylo zahájeno výběrové řízení na vybudování parkovacích stání v ulici Ke Hřišti,
které navazuje na předcházející akce (parkovací stání v ulici K Sáhovce, parkovací stání v ulici Hořejší). V rámci dané
akci bude realizováno 7 parkovacích stání, budou osazeny odpadkové koše a umístěny stojany na kola - pro cca 10
odkladných míst na kola.
Posvícenský turnaj v nohejbale
Tělovýchovná jednota Lhotka zve všechny na Posvícenský turnaj v nohejbale. Turnaj se bude
konat v sobotu 20. 8. 2016 na hřišti TJ Lhotka. Prezentace tříčlenných mužstev od 8:00 hod. Začátek je
naplánován od 9:00 hod. Pro nejmenší návštěvníky bude opět k dispozici skákací hrad. Více informací
u Dušana Hejduka (telefon 607 823 235).
Země Živitelka
Dne 26. srpna 2016 (pátek) je pořádán zájezd do Českých Budějovic na 43. ročník agrosalonu Země
Živitelka. Odjezd v 7.00 hod. od autobusové zastávky, odjezd z Českých Budějovic v 16.00 hod. Cena 300,Kč za osobu (doprava). Počet míst omezen - cca 40 osob. Přihlášky u Michala Mračka (telefon 723 756 217).
Prázdniny končí pod Plešivcem 2016 – po roce je to opět tady
Hasiči ze Lhotky ve spolupráci s obcí Lhotka a za podpory Středočeského kraje pořádají již tradiční
akci „Prázdniny končí pod Plešivcem“, která se letos koná dne 27. srpna. Začátek je naplánován na 11. hodinu.
Čekají na Vás soutěže, zábava, hudba, tanec a dobrá nálada. Děti vezměte rodiče, sourozence, babičky,
dědečky, tety, strejdy a přijďte.
Konec prázdnin se musí oslavit!!!
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci srpnu 2016 oslaví významné životní jubileum:
Helena Zajíčková

Růžena Filipovská

Věra Legerská

Ladislav Pavlas
Miroslava Pavlasová
K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let
mnoho zdraví a spokojenosti.

