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LHOTECKÝ ZPRAVODAJ 
Číslo: 3/2023 

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 

Dotační řízení – Středočeský kraj 

V průběhu ledna 2023 byly otevřeny Fondy Středočeského kraje pro podávání žádostí o dotace (Fond podpory dobro-

volných hasičů a složek IZS, Fond prevence, Fond sportu a volného času, Humanitární fond, Fond životního prostředí a 

zemědělství). Ve vazbě na projektovou připravenost a charakter vypsaných dotačních 

fondů byly podány dvě žádosti o dotaci. Do Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek 

IZS byla podána žádost o dotaci na akci Podpora akceschopnosti jednotky SDH obce 

Lhotka (výše dotace 100 tis. Kč). Předmětem žádosti o dotaci je modernizace výstroje a 

výzbroje JSDH obce Lhotka. V případě Fondu sportu a volného času byla podána žádost o dotaci na akci Multifunkční 

hřiště - v rámci tematického zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit“ (výše dotace 600 000 Kč). 

Dotační tituly poskytované prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj 

Zastupitelé obce Lhotka připravili žádosti o finanční podporu na rozvojové projekty do dotačních titulů 

administrovaných prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. Žádosti byly směřovány do programu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova. Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 

obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. 

Realizací programu má být podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení 

programu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při 

obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi. Pro rok 2023 byla připravena žádost o 

finanční participaci Ministerstva pro místní rozvoj na obnově komunikací v obci Lhotka (Hořejší / Ulička / propojení mezi 

ulicemi Hořejší – Ke Hřišti). Druhá připravovaná žádost je zaměřena na doplnění hracích prvků dětského hřiště (lanovka 

o délce 20 m, šplhací systém atd.). 

Nový web kuželkářů TJ Lhotka 

Pro zájemce o využití zázemí kuželny obce Lhotka byly ve spolupráci obce Lhotka s TJ Lhotka zřízeny webové stránky, 

kde zájemci naleznou kompletní informace. Webový portál je součástí oficiálních internetových stránek 

obce Lhotka, kde byla vytvořena sekce kuželna Lhotka. Webový portál je dostupný na adrese 

www.oulhotka.cz/kuzelna.  

Na uvedeném odkazu naleznou potenciální zájemci základní informace o kuželně (vč. technických 

parametrů), provozní dobu, návštěvní řád, mohou se seznámit s interiéry a exteriéry objektu 

prostřednictvím fotodokumentace, ceníky, stejně jako s kontakty pro možnost rezervace. 

Memorandum o spolupráci obce Lhotka s TJ Lhotka, z.s. 

Předmětem memoranda je závazek smluvních stran vyvíjet aktivity spočívající ve vzájemné spolupráci v rámci své 

činnosti. Primárním cílem spolupráce je vzájemné obohacení a rozvoj činnosti smluvních stran, jenž povede k naplnění 

ideových a hodnotových záměrů a cílů smluvních stran. Hlavním cílem je vybudovat kvalitní základnu a vhodné prostředí 

pro aktivity místní komunity obce (občanů), podpořit a motivovat tyto skupiny v jejich další 

činnosti. Obec se na základě tohoto memoranda zavazuje spolupracovat prostřednictvím pokrytí 

nákladů s odváděních odpadních vod, dodávkou pitné vody, shromažďováním a odvozem 

komunálních odpadů a krytím nákladů za elektrickou energii v rámci objektu Kuželny v obci 

Lhotka, financovat krytí nákladů za elektrickou energii v rámci sportovního areálu obce Lhotka, 

podporovat další formy činnosti TJ Lhotka, z.s. (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). TJ 

Lhotka, z.s. se na základě tohoto memoranda zavazuje spolupracovat prostřednictvím aktivit souvisejících s realizací 

sportovních, vzdělávacích, osvětových, kulturních, volnočasových, sociálních nebo zájmových aktivit, 

technickoprovozní spolupráce na rozvojových projektech v obci Lhotka. Konkrétní podmínky spolupráce 

technickoprovozní povahy budou smluvními stranami dohodnuty vždy do 31.3. příslušného roku. 

http://www.oulhotka.cz/kuzelna
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Veřejné zasedání ze dne 27.2.2023 (zkrácené znění) 
Zastupitelstvo obce Lhotka souhlasí s: 

• podáním žádosti o dotaci z prostředků Norských fondů - výzva č. SGS-2 „Svalbard“                  
Monitoring ovzduší a počasí v obci Lhotka, 

• podáním žádosti o dotaci na akci Pořízení elektromobilu pro obec Lhotka, 

• podáním žádosti o poskytnutí finančního daru od Lesů ČR, s.p., 

• poskytnutím finančního příspěvku na oslavu 120. výročí otevření ZŠ Lochovice, 

• pronájmem nebytových prostor na adrese Hořejší čp. 45, Lhotka, 267 23. 

Zastupitelstvo obce Lhotka schvaluje: 

• smlouvu o vytvoření společného školského obvodu Základní a mateřské školy Lochovice, 

• smlouvu o vzájemné spolupráci Lochovice – Libomyšl – Lhotka,  

• výběr zpracovatele Studie multifunkčního objektu v obci Lhotka. 

Studie na zpomalení dopravy v obci Lhotka a odvodnění komunikací 

Informujeme občany, že je možné postupovat na obecní úřad podněty ve věci řešení otázek možného zpomalení 

dopravy, stejně jako na řešení adekvátního odvedení dešťové vody z povrchu komunikací v obci Lhotka (návrhy na 

umístění zpomalovacích prahů, osazení svislého dopravního značení či instalaci vodorovného dopravního značení, realizaci 

prvků odvodnění místních komunikací atd.). V současnosti již byla navázána konkrétní spolupráce 

s dopravním inženýrem, který bude zpracovatelem předmětné studie. Dopravní inženýr posléze 

jednotlivé podněty posoudí /ve spolupráci se zainteresovanými subjekty/ a po veřejném projednání 

napříč širší veřejností je projektově dopracuje do konkrétní realizační podoby. V návaznosti na 

stanovený harmonogram je předpokládaný sběr podnětů plánován realizovat do konce března (2023), 

přičemž následně bude probíhat odborné posouzení ze strany dopravního inženýra a zástupců odboru technického a 

dopravního Městského úřadu Hořovice, stejně jako se zástupcem Policie ČR. V návaznosti na dané posouzení bude 

probíhat veřejné projednání s místními občany (5/2023) a budou definována konkrétní opatření, která budou projektově 

dopracována pro potřeby navazující administrativní a realizační agendy. 

Participace TJ Lhotka, z.s. na rozvojových projektech v obci Lhotka v roce 2023 

Na základě diskuse zastupitelů obce Lhotka se zástupci TJ Lhotka, z.s. a v souladu s uzavřeným memorandem o 
spolupráci, byla dojednána konkrétní participace členů TJ Lhotka, z.s. na rozvojových projektech 
obce Lhotka v roce 2023. V letošním roce bude ve spolupráci se členy TJ Lhotka, z.s. dokončeno 
venkovní posezení u objektu čp. 45, realizovány doprovodné aktivity vázané na rekonstrukci 
stodoly v rámci objektu čp. 45 (kde bude provedena za podpory Modernizačního fondu obnova 
střešního pláště pro umístění FVE) či aktivity vázané na dokončení oplocení a údržbu sportovního 

areálu obce Lhotka (vstupní brány, čelní oplocení, atd.). 

Digitální technická mapa Středočeského kraje 

Zastupitelé obce schválili Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Středočeského kraje.  V současné době probíhá realizace zakázky pro projekt Digitální 

technická mapa Středočeského kraje. V rámci zakázky se předpokládá mimo jiné i provedení 

konsolidací/zaměření dopravní a technické infrastruktury (DTI) v majetku obcí. Na základě 

Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Středočeského 

kraje zmapuje Středočeský kraj pro obec bezplatně její vybranou DTI a poté výstup předá 

obci. Obec se zaváže tato data vložit do informačního systému po jeho spuštění, které se 

předpokládá 1. 7. 2023, a tato data průběžně aktualizovat. Tuto povinnost obce, jakožto vlastníka této infrastruktury, 

ostatně předpokládá i platná legislativa.  

Školní autobus 

Ve vazbě na vytíženost (kapacitu) ranní linky (školního autobusu) Bus 640 (210640 1014) s odjezdem v 7:33 hod. z obce 

Lhotka (směr Lochovice) byli kontaktováni zástupci Integrované dopravy Středočeského kraje, 

p.o. (IDSK). Předmětem komunikace a samotné žádosti byla možnost nahradit stávající 

mikrobus za standardní autobus z důvodu nedostatečné kapacity. Rovněž byl k předmětnému 

rannímu spoji doplněn dotaz na možnost platby kartou. Daný problém se vyskytuje pouze v 

případě jednoho autobusu ze dvou, které ranní spoj variantně zajišťují. Aktuálně se stále čeká 

na zpětnou vazbu ze strany IDSK, jak bude žádost řešena. Zároveň informujeme občany, pokud 

budou mít další podněty na zajištění dopravní obslužnosti, aby neváhali a kontaktovali zástupce obce Lhotka. 

Plakátovací plocha 

V důsledku absence plakátovací plochy v obci Lhotka a na základě skutečnosti, že jako plakátovací 

plocha doposud sloužilo oplocení dětského hřiště, které bylo tímto výrazně degradováno, byla 

instalována plakátovací plocha. Umístění plakátovací plochy je provedeno v místě, kde doposud 

docházelo k plakátování, tj. na oplocení dětského hřiště, přičemž pojme cca 20 listů formátu A4.  

PLAKÁTY 
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Z činnosti JSDH obce Lhotka 

V roce 2022 zajišťovala Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lhotka jak výjezdovou činnost, tak i 

tzv. technickou pomoc v rámci obce Lhotka.  Celkově se JSDH obce Lhotka podílela v roce 2022 na 15 

výjezdech, přičemž v rámci technické pomoci se jednalo o kontinuální údržbu veřejné zeleně, pálení 

dřevěného odpadu (3x) či zimní údržbu komunikací (4 výjezdy). V roce 2022 vyjela ke všem událostem, 

ke kterým byla povolána. Významnou událostí roku 2022 pro JSDH obce Lhotka byla spolupráce se 

Správou Národního parku České Švýcarsko při zabezpečení požární ochrany nad požářištěm v 

Národním parku České Švýcarsko.  

V průběhu srpna 2022 po dobu 15 dnů zajišťovala JSDH obce Lhotka trvalou pohotovost v lokalitě Mezná 

(v povodí řeky Kamenice), kde vyhledávala skrytá ohniska, která následně hasila, a to jak pomocí 

techniky, tak nošením vody v hasících vacích na zádech. JSDH obce Lhotka rovněž zajišťovala dopravu 

vody k plnění vrtulníků vozidlem Tatra 148 CAS32. Jednalo se tak o výjimečný zásah, který byl náročný 

jak pro členy JSDH, tak pro samotnou techniku.  

Členové JSDH střežili svěřený úsek o rozloze cca 60 ha nonstop 24 hodin denně za kontinuální 

přítomnosti 4 členů JSDH. Střídání zapojených členů JSDH probíhalo každé tři dny. Vozidlo Tatra za tuto 

dobu ujelo 1081 km, čerpadlo na vozidle Tatra bylo v činnosti 66 hodin, čtyřkolka přidělená k jednotce 

ujela v náročném terénu 546 km.  

Zastupitelé děkují JSDH obce Lhotka za jejich příkladnou činnost v roce 2022 a celé JSDH přejí vždy 

šťastný návrat na stanici! 

Společný školský obvod Lochovice – Lhotka – Libomyšl 

Jak již bylo prezentováno, tak pro zachování společného školského obvodu je nutné rozšířit kapacitu 
Základní školy Lochovice a poskytnout další kmenové učebny pro případné druhé třídy pro nové 
ročníky. Na konci roku 2022 byly započaty aktivity pro budoucí navýšení kapacity Základní školy 
Lochovice. V souladu s předchozími ujednáními byla připravena výzva a zadávací dokumentace pro 
výběr projektanta, který bude zpracovatelem projektové dokumentace půdní vestavby nových 
učeben či zázemí pro učitelský personál. 

Aktuálně již byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace, který dle sjednaného harmonogramu zajistí přípravu třech 
ideových návrhů budoucího uspořádání (vč. výpočtu navýšené kapacity, rámcového rozpočtu či časové náročnosti 
realizace jednotlivých variant). Předpokládaný termín zpracování třech ideových návrhů uspořádání je květen 2023. 
V návaznosti na výběr výsledné varianty bude zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení, resp. 

projektová dokumentace pro provádění stavby. Kompletace projektové 
dokumentace je plánována v termínu 9/2023, přičemž bude následovat získání 
stavebního povolení a posléze výběr zhotovitele samotné akce. Veškeré aktivity 
jsou nastaveny tak, aby byl zhotovitel vybrán na přelomu roku 2023 – 2024, aby 
bylo možné na počátku roku 2024 žádat o dotaci na Ministerstvu financí či 

v rámci IROP, což je jeden z operačních programů, přes které se v České republice rozdělují peníze poskytnuté z fondů 
EU, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Již v současnosti probíhá úzká komunikace se zástupci 
dotčených subjektů, aby příprava podkladů probíhala plně v součinnosti s požadavky potenciálních poskytovatelů 
finanční podpory. 

Z důvodu nastavení vzájemných závazků a odpovědností ze strany jednotlivých obcí (Lochovice – Libomyšl 
– Lhotka) byla rovněž připravena Smlouva o vzájemné spolupráci obcí, která definuje vzájemnou 
spolupráci, finanční odpovědnost i časový harmonogram pro jednotlivé smluvní strany na řešení daného 
„projektu“.  

Pozvánka na oslavu 120. výročí otevření základní školy v Lochovicích 

V sobotu 17. června 2023 se uskuteční oslava 120. výročí otevření základní školy v Lochovicích. Tato 
oslava proběhne v areálu základní školy v Lochovicích. Prezentovány budou informace o historii i 
současnosti školství v Lochovicích. Zajištěn bude bohatý kulturní program pro děti i dospělé. Pro 
zájemce budou k dispozici propagační a upomínkové předměty. Na danou akci se rozhodla přispět 
a spolupodílet se na jejím finančním zajištění o obec Lhotka. Více informací o programu akce na 
www.skolalochovice.cz 

Pracovník na údržbu veřejné zeleně 

Od 1. března 2023 nastoupí technický pracovník na údržbu veřejných prostranství, nemovitých objektů 
v majetku obce Lhotka. Prostřednictvím daného pracovníka je očekáváno zajištění odpovídajícího stavu 
těchto ploch a objektů pro volnočasové aktivity místních občanů. V současné době budou absolvována 
povinná zaškolení pracovníka pro činnost se sekačkou, křovinořezem a další technikou, přičemž 
následně bude započata celoplošná údržba obce Lhotka. 

http://www.skolalochovice.cz/
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Prezidentské volby 2023 – Obec Lhotka – 2. kolo 

V rámci 2. kola prezidentské volby byla v obci Lhotka dosažena volební účast 76,60%. Výsledky jednotlivých kandidátů 

jsou prezentovány na následujícím obrázku (prezentován výsledek i v okrese, kraji a ČR).     (zdroj:/www.seznamzpravy.cz/) 
   

 

 

   

    

             Obec Lhotka           Okres Beroun                          Středočeský kraj                                        ČR 

Dětské hřiště 

Informujeme občany, že aktuálně bylo provedeno seřízení vstupních vrat do areálu dětského hřiště, přičemž v průběhu 

roku 2023 je plánována jeho revitalizace, vč. doplnění hracích prvků, výsadby zeleně 

(stromů a keřů) a doplnění doprovodného mobiliáře. V souvislosti s tímto žádáme 

návštěvníky dětského hřiště, aby si ti, kteří mají zájem o aktuálně se nacházející plastové 

hračky a nářadí (plastová auta, kbelíky, lopatky, atd.) v areálu dětského hřiště, dané 

odnesli, poněvadž posléze bude tento mobiliář odklizen. Důvodem je havarijní stav 

daného mobiliáře, kdy může být nebezpečný pro nejmenší návštěvníky dětského hřiště. 

Pokud je daný mobiliář vítaným zpestřením pro návštěvníky dětského hřiště, tak je možné 

jej zakoupit nový, aby splňoval požadavky pro využití malými dětmi. 

Monitoring meteorologických jevů a ovzduší v obci Lhotka 

V rámci programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu byly na základě odborných konzultací vybrány čtyři 

oblasti podpory, v rámci kterých budou realizovány projekty s podporou z finančního mechanismu Norska (dále též 

„Norské fondy“). Poslední výzva vyhlášená v aktuálním programovém období Norských fondů 

se zaměřuje na podporu monitoringu ovzduší. Prostřednictvím žádosti je možné pořízení a 

instalace senzorů kvality ovzduší za účelem provádění lokálního monitoringu. Problematika 

znečištění ovzduší je v České republice dlouhodobě jedním z prioritních témat. Přínosem 

projektů je především získání podrobnějších informací o kvalitě ovzduší v obci Lhotka. Míra 

podpory projektu činí 90 % celkových způsobilých výdajů, přičemž výše podpory, která může být 

v rámci jednoho projektu udělena, je minimálně 250 000 Kč a maximálně 2 500 000 Kč. 

Předmětem žádosti je zavedení monitoringu ovzduší a počasí, který umožní nepřetržitou prezentaci aktuálních 

koncentrací polétavého prachu, oxidů síry, dusíku, troposférického ozonu a dalších nebezpečných látek či 

meteorologických jevů. 

Kuželkáři obce Lhotka 

Naši kuželkáři se po prvotním výsledkovém škobrtnutí v úvodu jarní části Středočeského krajského přeboru I. třídy 

2022/2023 úspěšně vrátili na vítěznou vlnu, kdy si v rámci 15. kola poradili v domácí kuželně s týmem Kostelec nad 

Černými lesy A (8:0). Bohužel v 16. kole nenavázali na předchozí vítězství a prohráli v Poděbradech nad 

týmem KK Jiří Poděbrady B (7:1), a to i přes výborný výkon, který předvedli Jakub Nový (478 a účast 

v šestce kola) a nejmladší člen týmu Michal Hejduk. Přesto je po odehraném 16. kole TJ Lhotka stále na 

prvním místě tabulky s dvou bodovým náskokem před KK Jiří Poděbrady B. Naše kuželkáře můžete 

přijít podpořit na zápase 17. kola, kdy v domácím prostředí dne 3. 3. 2023 (pátek od 18:00 hod) přivítají KK SDS Sadská B 

(aktuálně třetí tým tabulky). Právě tento zápas je možné označit za klíčový v boji o první místo. 

Známky na popelnice 

Informujeme občany, že v součinnosti s úhradou poplatku za svoz komunálního odpadu probíhá i 
distribuce známek na popelnice. Distribuce známek na popelnice probíhá za účelem získání 
relevantních dat pro zavedení systému door to door (množství a velikost nádob).  Žádáme tedy 
občany, kteří hradí poplatek prostřednictvím bankovního převodu, aby si známky vyzvedli na 
obecním úřadě, potažmo zaslali požadovaný počet známek (velikost sběrné nádoby 120 / 240 l) na 
emailové spojení obce, aby jim mohly být známky dodány do schránky.  

Pozvánka na veřejné zasedání 

Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 23. 3. 2023, které se bude konat 
od 18.00 hod. v seminární místnosti hasičské zbrojnice, Lhotka čp. 26 (níže je uveden rámcový program). 

          Program:   1) Dotační tituly OPŽP 
    2) Participativní rozpočet – výběr projektů pro hlasování 

              3) Rozpočtové opatření č. 3 
              4) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva 

                     5) Diskuse 
                              6) Závěr 


