LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 6/2017
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 840 850 860
Voda
800 100 663
Starosta obce Lhotka
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 15. 6. 2017
Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 15. 6. 2017, které se bude konat
od 19.00 hod. na Obecním úřadě.
Program: 1) Účetní závěrka obce Lhotka za rok 2016
2) Závěrečný účet obce Lhotka za rok 2016
3) Diskuse
4) Závěr
Zálohové platby za stočné - kanalizace
Připomínáme úhradu zálohových plateb za stočné – vypouštění odpadních vod do splaškové
kanalizace v obci Lhotka. Zálohové platby, tentokrát za druhé čtvrtletí roku 2017, by měly být uhrazeny do
20. 6. 2017 zvoleným způsobem (buď poštovní složenkou, nebo převodem z bankovního účtu).
Český pohár v běhu do vrchu
Pozvánka na XV. ročník běhu do vrchu Lochovice – Plešivec. Závod je zároveň přeborem
Středočeského kraje, součástí Brdského poháru a soutěže v bězích do vrchu v Praze a okolí. Závod je
pořádán v neděli 6. července 2017. Pořadatelem je AVC ČR 1982 za podpory obcí Lochovice a
Lhotky. Start hlavního závodu (5 600m) Lochovice v 11:00 hod – cíl Čertova kazatelna (654 m n.m.).
Fabiánův běh – dětské a žákovské kategorie od 11:10 hod. Bližší informace poskytne Miroslav Biško,
miroslav.bisko@seznam.cz, tel:736 128 099.
Dodávka pitné vody
Vzhledem k vysoce nadprůměrným spotřebám vody Vás spolu se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro zálivky, plnění
bazénů, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího
využití k hygieně.
V letním období může při špičkových odběrech docházet k situaci, kdy akumulační objem
vodojemu nedokáže vždy pokrýt špičkové odběry, a proto mohou být dodávky vody omezeny,
především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno
náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových
stránek obce.
Převod pozemků u prodejny COOP
Informujeme občany o podání návrhu na vklad pozemků u prodejny COOP v obci Lhotka.
Předmětné pozemky budou po zavkladování využity pro realizaci parkovacích stání, které rozšíří stávající
nabídku parkovacích stání v obci Lhotka. Samotná realizace parkovacího stání u prodejny COOP je
plánována v termínu 9-10/2017.
Výstavba parkovacích stání
V průběhu měsíce května byla dokončena 3. etapa parkovacích stání v obci Lhotka, která navazuje
na již uskutečněnou akci v křižovatce ulic K Sáhovce/Pod Lesem/Hořejší (1. etapa) a výstavbu parkovacích
stání v ulici Hořejší (2. etapa). Rovněž 3. etapa je realizována za podpory Středočeského kraje - Fondu
cestovního ruchu - Oblast cestovního ruchu. V rámci dané etapy byla provedena výstavba sedmi
parkovacích stání tentokrát v ulici Ke Hřišti.

BRIGÁDA
Informujeme členy Tělovýchovné jednoty Lhotka, SDH Lhotka, místního spolku Rybářů, ale především
širokou veřejnost, že v sobotu dne 1. 7. 2017 se bude konat brigáda spojená s údržbou veřejné zeleně v obci
Lhotka. Brigáda bude zaměřena na sekání trávy v areálu dětského hřiště, u prodejny COOP, před hasičskou
zbrojnicí, zajištění údržby uličních vpustí na dešťové kanalizaci, aj.
Společná brigáda navazuje na již úspěšnou akci, která se konala za početné účasti jak členů místních
spolků, tak široké veřejnosti dne 20. 5. 2017. Zastupitelé obce Lhotka by tímto rádi poděkovali všem, kteří se
dané akce účastnili a věří, že obdobně úspěšná bude i nyní plánovaná akce.
Akce je naplánována s místem setkání před hasičskou zbrojnicí od 8:30 hod.
Žádost o podporu ze SFŽP – Národního programu životního prostředí
Informujeme občany, že dne 30. 03. 2017 akceptovaná žádost o podporu ze Státního fondu
životního prostředí ČR - Národního programu životního prostředí na akci: Obnova a založení nových ploch
zeleně v obci Lhotka prošla úspěšně jednáním Rady Fondu, která ho doporučila k podpoře. Nyní jsou
doporučené projekty předloženy k rozhodnutí ministru životního prostředí.
Předcházení vzniku BRKO
Zastupitelé obce Lhotka uvažují o podání žádosti o dotaci na předcházení vzniku biologicky
rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany (nikoliv
kompostéry pro veřejnou zeleň). V rámci projektu je možné pořídit rovněž štěpkovač přiměřeného
výkonu, který bude používán v souvislosti s předmětem projektu.
Ve vazbě na zaměření daného programu, a sice poskytnutí domácích kompostérů pro občany,
žádáme vlastníky jednotlivých nemovitostí o případné nahlášení zájmu na pořízení domácích
kompostérů v termínu do 30. 6. 2017 prostřednictvím emailu lhotka@oulhotka.cz či na obecním úřadě.
Revitalizaci Višňovky
Na počátku června 2017 byla provedena 1. etapa revitalizace lokality Višňovky, kdy byly odstraněny náletové
dřeviny z pozemku, který je veden jako ovocný sad. V návaznosti na danou akci bude pokračovat revitalizace
činnostmi, jako jsou sečení lokality a následná opětovná výsadba ovocných dřevin. Uvedené navazující etapy jsou
podmíněny získáním dotace z prostředků SFŽP.
Dopravní omezení (uzavírka Libomyšl)
Informujeme občany, že z důvodu výstavby splaškové kanalizace bude v obci Libomyšl ve dnech pondělí
12. 6. 2017 (od 8.00 hod.) – pátek 7. 7. 2017 (16.00 hod.) úplná uzavírka průjezdu obcí Libomyšl - krajské silnice
II/118 v průtahu obcí Libomyšl (od železničního přejezdu k mostu přes Litavku).
Národní dotace – Ministerstvo zemědělství
Informujeme občany, že výsledky dotačních titulů Ministerstva zemědělství, kam byly podány žádosti na obnovu
stávajících staveb ve vlastnictví obce Lhotka, vytvoření adekvátních míst pro pasivní odpočinek místních občanů – obnova
mobiliáře (lavičky, stoly), včetně vybudování odpočinkového altánu, i žádost na obnovu stávajících polních
cest nebyly doposud uveřejněny. Dle aktuálního stavu hodnocení byla doposud schválena pouze část dílčího
podprogramu, kde je doporučena ze strany Ministerstva zemědělství (referentem provádějícím kontrolu na
MZe byla žádost shledána formálně v pořádku a v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a tudíž je
dotační komisi doporučena ke schválení pro realizaci). Doposud byla doporučena komisi ke schválení pro
realizaci akce na vytvoření místa pasivního odpočinku, a sice vybudování odpočinkového altánu a rovněž akce na obnovu
polních cest. Dotační komise na MZe budou zasedat průběžně v první polovině června 2017.
Výstavba vodních ploch opět o KROK BLÍŹE K REALIZACI
Opětovně podaná žádost o dotaci na výstavbu vodních ploch, která byla podána do 55.
výzvy Operačního programu životního prostředí prošla po úspěšném prvním kolem hodnocení, kdy
byly kontrolovány ekonomické parametry žádosti, i hodnocením, kdy byla sledována přijatelnost
daného projektu s prioritními cíli programu.
Žádost byla opětovně podána, poněvadž aktuálně vypsaná výzva nabízí 100% podporu na
realizaci předmětných akcí, včetně možnosti zažádat o pokrytí nákladů na koupi předmětných
pozemků, které může činit až 10 % přímých realizačních nákladů. Termín uveřejnění výsledků je
předpokládán v 7/2017. V případě podpory je realizace naplánována na 4Q roku 2017.
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci červnu 2017 oslaví významné životní jubileum:
Josef Vinš

Bedřich Bestajovský

František Klika Smeková Alena

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

