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Pozvánka na den otevřených dveří MŠ Lochovice 

Informujeme širokou veřejnost o konání dne otevřených dveří Mateřské školy 

v Lochovicích. Den otevřených dveří se koná dne 14. 3. 2018 od 9:00 do 10:30 hod. 

Vstup je zajištěn modrým pavilónem.  

Zápis do první třídy 

   Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace, vyhlšuje 

ZÁPIS do 1. třídy. Zápis se bude konat v úterý 24. dubna 2018 od 14:00 do 16:30 hod. S sebou prosím 

přineste Váš občanský průkaz, rodná list Vašeho dítěte a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu 

vzdělání. 

 Před oficiálním zápisem do 1. třídy je pořádán den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a 

jejich rodiče. Den otevřených dveří je naplánován na středu 21.3. 2018 od 8:00 hod do 11:35 hod. 

Organizována bude možnost zúčastnit se výuky, seznámit se s organizací vyučovací hodiny, atd. 

Informační   značení 

V  obci Lhotka budou v průběhu letních měsíců roku 2018 doplněna  chybějící  značení  

strategických  bodů. Informační tabule budou odkazovat na budovu Obecního úřadu Lhotka, Dětské hřiště, 

sportovní areál, parkovací stání, a další. 

Administrace žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství 

Na počátku února 2018 byla úspěšně podána žádost do Národního programu Ministerstva 

zemědělství na obnovu stávající polní cesty v úseku od křižovatky ulic Na Výsluní / V Koutě po okraj 

lesního pozemku směrem na Bezdědička (Běštín). Aktuálně prochází žádost formální kontrolou a kontrolou 

přijatelnosti. Časový harmonogram předpokládá vyhlášení výsledků na přelomu května a června 2018.  

Hlášení výměn vodoměrů 

Žádáme vlastníky nemovitostí, kterým bude v průběhu roku provedena výměna vodoměru ze strany 

společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., aby o tomto neprodleně informovali zastupitele obce Lhotka 

a poskytli konečný stav na vyměňovaném vodoměru. Tento údaj je nutný pro následné relevantní vyúčtování 

stočného. Též je možné tuto skutečnost zaslat mailem na adresu lhotka@oulhotka.cz v podobě skenu dokladu 

o výměně vodoměru. 

Biologicky rozložitelný odpad 

Zastupitelé informují občany, že na počátku dubna 2017 bude přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad 

v ulici Ke Dvoru v lokalitě u kravína. Je tak opět možné ukládat bioodpad z údržby zeleně, zahrad či domácností. Ve vazbě 

na dotaci na pořízení domácích kompostérů bude posléze centrální svoz bioodpadu omezen. 

Poněvadž je o uložení bioodpadu ze strany veřejnosti velký zájem, byla domluvena možnost 

uložení „čistého“ biodpadu, jako tráva, listí, apod. na hnojiště pod obcí Lhotka - cesta s měr 

k Havrlíkům.  Ušetřené finanční prostředky obce Lhotka budou moci být financovány např. na podporu 

kulturního života v obci Lhotka. 

Černé skládky 

 V poslední době dochází k ukládání pneumatik, stavební suti, apod. na sběrném místě u hasičské 

zbrojnice, které je určené pro sběr elektoodpadu v gesci SDH Lhotka. Tímto informujeme občany, že 

pokud nebude nadále ukládán výhradně elektroodpad, dojde ke zrušení uvedené služby. 

 Rovněž informujeme občany, že platí striktní zákaz ukládání bioodpadu mimo obcí stanovená 

místa. Jedná se o ukládání bioodpadu na pozemcích obce Lhotka, Lesů ČR - se kterými obec Lhotka úzce 

spolupracuje, tak i na pozemky soukromých vlastníků (lokality „U Závory“, „U Třech borovic“, „Na 

Ernesce“, aj. Upozorňujeme proto občany na dodržování správné kultury nakládání s odpadem.   

Důležitá telefonní čísla: 

Elektrický proud – poruchy 840 850 860  Nemocnice Hořovice  311 551 111 

Voda    800 100 663  Dětská pohotovost Příbram  318 641 307 

Starosta obce Lhotka  721 084 881  Velitel hasičů Lhotka  608 454 389 
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O obnovu místních komunikací byl obrovský zájem 

Požadované finanční prostředky z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj č. 5 - Podpora 

obnovy místních komunikací pro rok 2018, kde jsou podporovány akce zaměřené na obnovu a údržbu 

místních komunikací, několikrát převýšily stanovenou alokaci programu. Pro dotační titul byly vymezeny 

prostředky ve výši cca 200 mil. Kč, přičemž požadavek ze strany obcí v rámci celé České republiky 

(včetně obce Lhotka – ulice Větrná) představuje 629 mil. Kč.  

Stejně tomu bylo i v případě druhé podané žádosti na výstavbu dětského a fitness hřiště, kde je 

požadovano ze strany obcí 256 mil. Kč, přičemž předpokládaná alokovaná částka je 100 mil. Kč. 

Zastupitelé obce Lhotka připravili žádost o dotaci na rozšíření hracích prvků pro dětské hřiště, stejně jako 

na případnou instalaci vybraných fitness prvků. 

Výsledky hodnocení dotačních programů by měly být k dispozici v průběhu března/dubna 2018. 

Rozšíření parkovacích stání v obci Lhotka 

V souladu s rozpočtem pro rok 2018 dojde k zahájení administrace pro výběr dodavatele na realizaci parkovacích 

stání v obci Lhotka, která by opět rozšířila stávající nabídku parkovacích stání v obci o další místa. Akce je další etapou 

v rámci zlepšování dopravní situace a bezpečnosti na místních komunikacích. Plánovaný záměr navazuje na dříve 

vybudovaná parkovací stání v křižovatce ulic Hořejší a K Sáhovce (10 parkovacích stání), parkovací stání v ulici 

Hořejší (5 parkovacích stání) a v ulici Ke Hřišti (7 parkovacích stání).  

Rozšíření parkovacích stání v obci Lhotka v roce 2018 počítá se stavbou parkovacích stání u prodejny 

COOP (6 parkovacích stání), v ulici Na Ladech (7 parkovacích stání) a v ulici Západní (5 parkovacích stání). Samotná 

realizace je uvažována v letních měsících roku 2018. 

Zálohové platby za stočné  

 Připomínáme úhradu zálohových plateb za stočné – vypouštění odpadních vod do splaškové 

kanalizace v obci Lhotka. Zálohové platby za první čtvrtletí roku 2018 musí být uhrazeny do 20. 3. 2018 

zvoleným způsobem (buď poštovní složenkou, nebo převodem z bankovního účtu). 

Kotlíková dotace v plném proudu 

Středočeský kraj nadále administruje žádosti o výměnu starých kotlů za nové, kdy v rámci vyhlášené 67. Výzvy 

Operačního programu Životní prostředí získal celkem 517,8 milionu korun s tím, že 502,233 milionu korun je vyčleněno na 

realizaci dílčích projektů fyzických osob a zbytek na technickou podporu a medializaci. Příjem žádostí probíhá od 

4. 10. 2017 od 8 hodin do 29. 6. 2018 do 14 hodin. 

Podle pravidel mohou být peníze fyzickým osobám v rámci této výzvy poskytnuty na výměnu zdroje tepla 

na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, 

automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Žadatelé budou moci získat finanční dotaci ve výši 

75 000 Kč až 127 500 Kč dle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje. 

BRIGÁDA 

Informujeme členy Tělovýchovné jednoty Lhotka, SDH Lhotka, místního spolku Rybářů, ale i širokou 

veřejnost, že v sobotu dne 31. 3. 2018 se bude konat brigáda spojená s údržbou veřejné zeleně v obci Lhotka. 

Brigáda bude zaměřena na údržbu ploch v areálu dětského hřiště, u prodejny COOP, před hasičskou zbrojnicí, 

zajištění údržby uličních vpustí na dešťové kanalizaci, aj. 

Společná brigáda navazuje na již úspěšné akce, která se konaly za početné účasti jak členů místních 

spolků, tak široké veřejnosti v minulém roce. Zastupitelé obce Lhotka by tímto rádi poděkovali všem, kteří 

se daných akcí účastnili a věří, že obdobně úspěšná bude i nyní plánovaná akce. 

Akce je naplánována s místem setkání před hasičskou zbrojnicí od 8:30 hod. 

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje 2018 

Dne 26. 4. 2018 od 10:00 hod. bude zasedat zastupitelstvo Středočeského 

kraje. Kromě jiného je plánováno projednání žádostí o dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje 2018. 

Posuzovány tak budou i tři žádosti o dotaci podané obcí Lhotka. Jedná se 

o žádost podanou do Fondu sportu, volného času a primární prevence na akci 

Multifunkční hřiště Lhotka pro potřeby dětí a mládeže. Posuzována bude rovněž 

žádost z Fondu obnovy venkova na akci Obnova komunikací v obci Lhotka – ulice 

Ke Dvoru a Pod Lesem a žádost z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

na akci Hasičská zbrojnice Lhotka. 

Konečné resumé o schválení / neschválení předložených žádostí přineseme 

v dalším čísle Lhoteckého zpravodaje. 


