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Usnesení 2/2019 z veřejného zasedání obce Lhotka ze dne 18. 4. 2019 (zkrácené znění) 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1) Dodavatele stavby na akci ,,Kuželna  Lhotka“ společnost Provádění staveb 

– Pavel Nový, Hořejší 165,   Lhotka 

 

 

          

2)  Podání žádosti do fondu Hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 
na podoru kulturních akcí pořádaných spolky obce Lhotka 

 

 

Svoz nebezpečného odpadu 

Dne 11.5. 2019 proběhne svoz nebezpečného odpadu. Převzetí nebezpečného odpadu se uskuteční  v pátek   

10.5 2019 od 18.00 do 19.00 hod. před Hasičskou zbrojnicí. Mezi nebezpečný odpad patří např.: 

znečištěné obaly od barev, olejů, apod., zářivky, výbojky, AKU – baterie, suché galvanické články, 

pneumatiky, oleje, olejové filtry, vyřazené léky. 

 

 

 

 

 

Svoz velkoobjemového odpadu 

V měsíci dubnu proběhne svoz velkoobjemového odpadu, kontejner na velkoobjemový 

odpad bude přistaven před Hasičskou zbrojnicí dne 17.5.2019 v odpoledních hodinách. Odvoz 

kontejneru je naplánován na den 20.5.2019 ranních hodinách. 

 

 

 

Biologicky rozložitelný odpad 

Zastupitelé informují občany, že na počátku dubna 2019 byl znovu přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad 

v lokalitě v ilici Ke Dvoru. Je tak opětovně možné ukládat bioodpad z údržby zeleně, zahrad či 

domácností. Prosíme při navážení odpad v kontejneru sešlapovat pro možné uložení většího množství. 

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. Tato možnost umožní 

ušetřit nemalé finanční prostředky obce Lhotka, které budou moci být financovány např. na podporu kulturního života v obci 

Lhotka. 

 

 

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  608 454 389   Velitel hasičů Lhotka  608 454 389 

 

file:///L:/PATRIOT/Lhotka/11_Zpravodaj/AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/lhotka@oulhotka.cz
http://www.oulhotka.cz/


 

Návštěva zábavního parku „ Mirakulum“ 

 

                Sbor dobrovolných hasičů Lhotka plánuje pro děti na sobotu 25.5.019 návštěvu zábavního parku „ 

Mirakulum“ v Milovicích. Záměrem akce je, aby se mohly zúčastnit návštěvy zábavního parku nejen děti, které jsou 

členy SDH, ale také děti, které členy nejsou. Vstupné do zábavního parku hradí SDH pro 

všechny. Členové SDH budou mít dopravu zdarma, nečlenové by hradily poměrnou část za 

dopravu. Pro děti, které nejsou členy SDH, je nutný doprovod rodičů.  Počet dětí, které 

nejsou členy SDH a jejich doprovodu je omezen kapacitou autobusu. Prosíme tedy případné 

zájemce, kteří nejsou členy SDH , aby svůj zájem nahlásili na tel: 732 485 089 M. Veselý.   

Dle zájmu bude řešen pronájem autobusu a hromadná vstupenka 

 

Přijímací řízení: Mateřská škola Lochovice  

Ředitelka školy v souladu s paragrafem 34 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje zápis do 

Základní školy a Mateřské školy Lochovice k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.                                                                                                                 

Zápis se uskuteční v kanceláři mateřské školy v pondělí 6. 5. 2019 od 11.00 do 16,00 hodin.  

Rodiče /zákonní zástupci/ přinesou s sebou:                                                                                                                                

1. rodný list dítěte                                                                                                                                                                            

2. doklad o trvalém bydlišti /OP/                                                                                                                                                                  

3. vyplněnou a zároveň lékařem potvrzenou přihlášku, žádost 

Svoz odpadu  
 

Zastupitelé obce Lhotka informují občany, že od 1.5. 2019 bude svoz komunálního odpadu probíhat opět v letním 

režimu, tj. svoz bude prováděn 1 x za čtrnáct dní. Dnem svozu komunálního odpadu i nadále zůstává středa.  

 

 

Pozvánka na „Živý stolní fotbal“ 

Tělovýchovná jednota Lhotka si dovoluje pozvat širokou veřejnost na další ročník 

turnaje v ŽIVÉM stolním fotbale. Turnaj se uskuteční 18. 5. 2019 ve sportovním areálu obce 

Lhotka - v bývalé požární nádrži. Soutěží šestičlenná družstva, více informací a přihlášky u pana 

Víta Nováka (mobil: 777 910 173) a pana Dušana Hejduka (mobil: 607 823 235). Během turnaje 

bude k dispozici nafukovací skákací hrad. 

 

 

Očkování psů 

 

Obecní úřad Lhotka informuje občany, že dne 22. 5. 2019 proběhne pravidelné očkování psů proti vzteklině. Očkování 

bude probíhat před místní prodejnou COOP od 17.45 – do 18.15 hod. 

 

 

 

 

Dodržování rychlosti v obci Lhotka 

             S ohledem na nastupující teplé počasí a tím i zvýšený pohyb dětí, apelujeme na řidiče v obci Lhotka, aby 

respektovali dopravní rychlost v obci v jednotlivých ulicích a respektovali 

zvýšený pohyb dětí. Prosíme dbejte zvýšené opatrnosti.  


