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LHOTECKÝ ZPRAVODAJ 
 Číslo: 12/2022  

Obecní úřad Lhotka      E-mail: lhotka@oulhotka.cz 
ul. Hořejší 16, Lhotka      Web obce: www.oulhotka.cz 
267 23 Lochovice      Úřední hodiny OÚ: čtvrtek 18,00 - 20,00 hod. 

 

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   721 084 881   Velitel hasičů Lhotka   608 454 389 
 

Vážení spoluobčané, 

 v časovém předstihu se Vám do rukou dostává Lhotecký zpravodaj č. 12/2022. Uvedené číslo nastiňuje záměry na rok 

2023 a především Vás zve na tradiční kulturní akce, které jsou spojeny s obdobím Vánoc.  

Aktuálně se nacházíme v období, kdy je rok 2022 již téměř za námi a blíží se vánoční svátky, krásný čas rodinných setkání, 

radostí, čas porozumění, závazků a předsevzetí. Zastupitelé obce Lhotka Vám přejí, abyste letošní Vánoce strávili v 

kruhu Vašich nejbližších – rodiny, přátel a těch, které máte rádi. Do nového roku přejeme všem obyvatelům obce Lhotka 

(i přespolním) všechno nejlepší, hodně zdraví, dobré nálady, životního optimismu a hlavně vzájemné tolerance a 

porozumění. Nám všem pak přejeme, ať je obec Lhotka i nadále naším domovem a ať se nám zde společně dobře žije.   

Rozsvícení vánočního stromku 

Již podeváté rozsvítí společně obyvatelé Lhotky vánoční strom. Tato velmi oblíbená akce se koná 

poslední listopadovou sobotu (26. 11. 2022) a tradičně ji organizuje místní Sbor dobrovolných hasičů 

ve spolupráci s obcí Lhotka.  

Sraz společensko-kulturní akce je naplánován před Hasičskou zbrojnicí v 18:00 hod. Celou akci 

doprovodí bohatý kulturní program Sboru dobrovolných hasičů obce Lhotka. Pro nejmenší 

návštěvníky připraví Ježíšek drobné dárečky. Stejně jako v minulém roce budou připraveny i krásné 

vánoční perníčky, které si děti ještě v průběhu večera mohou samy ozdobit. Akce bude zakončena 

posezením v kulturním sále Hostince U Hejduků.  

Užijte si krásnou vánoční atmosféru při tradiční akci rozsvícení vánočního stromu!  

Kuželkáři obce Lhotka 

Naši kuželkáři odehráli dne 16.11.2022 v kuželně TJ Sparta Kutná Hora poslední zápas podzimní části v rámci 

Středočeského krajského přeboru I. třídy 2022/2023. Právě v posledním podzimním kole poznali naši 

kuželkáři prvního přemožitele. V souvislosti s předchozími deseti zápasy, ve kterých se vždy radovali 

z vítězství, však mají nakročeno k postupu do divize (skoro už jsou tam).  

Na prvním místě tabulky mají náskok čtyř bodů na druhou TJ Sparta Kutná Hora B.  V tabulce průměrů jednotlivců do 

první desítky po odehrané podzimní části pronikl Martin Čistý. Naopak v nejlepší tzv. „šestce kola“, tj. mezi šesti hráči 

s nevyšším skóre během jednoho soutěžního kola se dvakrát umístil Pavel Nový.   

V souvislosti s úspěšnou dosavadní částí ročníku 2022/2023 zvou kuželkáři širokou veřejnost na tradiční 

Vánoční koulení o ceny, které je na programu dne 25. 12. 2022 od 12.00 hod. v kuželně TJ Lhotka. Pro 

účastníky jsou připraveny zajímavé ceny a dobrá nálada. Přijďte poměřit síly s našimi kuželkářskými 

profesionály. 

Odpadové hospodářství 

V souvislosti s předchozím příspěvkem (prezentován v čísle 11/2022) k problematice odpadového 
hospodářství byl zpracován samostatný leták, kde jsou sumarizovány současné i predikované 
finanční náklady na sběr a svoz směsného komunálního odpadu, tříděných a objemných odpadů, 
stejně jako bioodpadů. Leták je distribuován společně se Lhoteckým zpravodajem 12/2022. 
Součástí letáku je rovněž nastínění možností, jak finanční výdaje snížit, resp. jak zdroje a výdaje 
na odpadové hospodářství k sobě více přiblížit. Na webu obce je k dispozici i interaktivní podoba 
daného letáku, která poskytuje i bližší legislativní, grafické a odborné podklady. 

Úřední hodiny  

Informujeme občany, že v termínu 29. 12. 2022 budou z provozních důvodů zrušeny úřední hodiny. 
Zastupitelé obce Lhotka budou k dispozici opět 5. 1. 2022. V případě potřeby je však možné telefonicky 
či emailem kontaktovat starostu či místostarosty a domluvit si individuální schůzku k  prodiskutování 
bezodkladných záležitostí. 
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INVESTIČNÍ ZÁMĚRY PRO ROK 2023 
 

Projektová příprava a získání stavebního povolení 

Stodola u čp. 45     Multifunkční hřiště    Koupaliště - požární nádrž    

Veřejné osvětlení          Kulturní dům (komplexní zpracování využití) Fotovoltaické elektrárny 

Investiční záměr na pozemku občanského vybavení v ulici Na Výsluní 

Realizační akce  

Rozšíření parkovací nabídky ulice Ke Hřišti   Výsadba dřevin v areálu dětského hřiště 

Obnova studánky (pumpy) cesta ke hřišti    Obnova studny (pumpy) v ulici Západní 

Modernizace veřejného osvětlení (LED osvětlení)  Veřejné osvětlení v ulici Na Ladech   

Realizační fáze obnovy stodoly u čp. 45    Rozšíření prvků na dětském hřišti 

Zpevněná místa pro umístění toalet u koliby   Obnova ulice Dolní   

Obnova ulice Pajzov     Revitalizace sběrných míst na tříděný odpad  

Údržba zeleně podél komunikací 

V průběhu listopadu proběhla údržba zeleně podél vybraných komunikací. V rámci dané kampaně 
byla testována možnost využití moderního přístrojového vybavení – ramenné sekačky, která 
umožňuje sekání v náročných terénech (ve svahu, sekání náletových keřů, atd.). Ve vazbě na 
vyhodnocení časové a finanční náročnosti (efektivity) bude alternována možnost zahrnutí dané 
služby mezi standardní nástroje pro údržbu zeleně v obci Lhotka (vč. polních cest). Kampaň byla 
provedena v ulici Větrná a podél polních cest ze Lhotky k Janovu a ze Lhotky na Bezdědička.  

Knihovna obce Lhotka 

Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě. Mít v obci knihovnu je tradice. 
Knihovny jsou součástí sociální infrastruktury, která by neměla být opomíjena. V návaznosti na 
dané je monitorován zájem o zachování (a modernizaci) stávající knihovny v obci Lhotka. 
V případě zájmu o zajištění provozu místní knihovny bude vytvořena centrální databáze knih 
s definovanými atributy evidence (název, autor, počet stran, stav publikace, žánr, aj.). 
V součinnosti s danou aktivitou bude probíhat i monitorování zájmu o případné další tituly 
(autory), stejně jako budou sledovány možnosti nad rozšířením stávajícího výčtu evidovaných 
publikací. 

Posílení nízkého napětí v ulicích Bezdědická a V Koutě 

V současné době probíhá kompletace technického provedení pro posílení nízkého napětí v 
ulicích Bezdědická a V Koutě. Původně zamýšlený záměr přeložení rozvodů nízkého napětí do 
země se v průběhu přípravy ukázal jako komplikovaně realizovatelný (ve vazbě na nutné 
uložení i sdělovacího kabelu, veřejného osvětlení, stejně jako na stav komunikací a samotný 
disponibilní místo v uličním prostoru). Aktuálně je tak připravována varianta kombinující 
trasování vzduchem na stávajících sloupech nízkého napětí a v zemi. O plánovaném 
harmonogramu realizace Vás budeme informovat bezprostředně po jeho stanovení. 

Posílení pevného internetu v obci Lhotka 

Informujeme občany, že společnost CETIN a. s. - česká telekomunikační společnost v 
zastoupení realizační společnosti SAZOM spol. s r.o. zajišťuje na území obce Lhotka posílení 
pevného internetu. Práce na pozemcích ve vlastnictví obce Lhotka jsou vázány na pozemek 
p.č. 2/1 (u Kale svaté Anny). V daném místě je ve stávající trase optických trubek umístěn 
(zafouknut) optický kabel. Prostřednictvím daného kabelu dojde k posílení sítě. Akce je 
součástí posílení pevného internetu v obcích Lhotka, Radouš a Bezdědice. Reálné komerční 
spuštění zařízení umožňující pevný internet s rychlostmi až 250Mbit/s je předpokládán v 
termínu 01-02/2023. Nicméně snahou bude zprovoznění ještě do konce roku 2022. 

Aktuality o dění v obci 

Zájemci, kteří si přejí být informováni o aktuálních činnostech, záměrech, dopravních 
uzavírkách, odstávkách či o přípravě kulturních akcí mají možnost získat tyto informace 
prostřednictvím emailové komunikace se zástupci obce. Pro obdržení těchto informací mohou 
zájemci zaslat svou emailovou adresu, kam si přejí dostávat tyto informace na email 
tomas.hejduk@oulhotka.cz V návaznosti na zaevidování emailové adresy budou na uvedený 
mail zasílány uvedené aktuální informace. V budoucnu je uvažováno o využití i samotného SMS 
kanálu, který by vhodně doplnil komunikační nástroje především pro fakturaci stočného. 

mailto:tomas.hejduk@oulhotka.cz

