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Vážení obyvatelé Lhotky,
právě držíte v rukách občasník, který navazuje na tradici zpravodajů z předchozích
let.
Párkrát do roka budete touto cestou informováni o dění v obci.
Pevně věříme, že se Vám zpravodaj bude líbit, zároveň se těšíme na Vaše
připomínky či vlastní příspěvky, za které budeme moc rádi.
Příjemné čtení!

Dokončené
projekty 2021
REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ NÁDRŽE

Oprava nádrže začala v roce 2020,
prováděla ji firma Aquasys, spol. s.r.o.
Na financování se kromě obce dotačně
podílelo Ministerstvo zemědělství ČR.
Nejprve došlo k odbahnění celé nádrže,
následně k vybourání opěrné stěny a jejímu
nahrazení železobetonovou hrází. Návodní
strany nádrže byly opevněny kamennou
rovnaninou. Na odtoku nádrže byl
vybudován
železobetonový
sdružený
objekt s dvojitou dlužovou stěnou,
uzamykatelným poklopem a přístupovou
lávkou
se
zábradlím.
Stavba
byla
zkolaudována 29.6. 2021.

Lhotecká požární nádrž je průtočným
rybníkem. Primárně slouží jako zásobárna
vody pro hasičské jednotky v případě
požáru. Měla by ale pomoci i během
přívalových dešťů s regulací hladiny vody.
Jak
dovedou
být
přívalové
deště
nevyzpytatelné, jsme zažili na jaře 2020,
kdy se vlivem náhlých srážek tehdy
vypuštěná nádrž zcela zaplnila a voda
přetekla přes hráz na přilehlé pozemky
některých obyvatel Lhotky.
Vodní plocha slouží v zimě i sportovcům.
Letos však počasí venkovnímu bruslení
moc nepřálo.
Pro obec byla rekonstrukce nemalou
investicí. Nelze než doufat, že v této
podobě bude dlouho plnit svůj účel.

PERGOLA SE SKLADEM

Druhým dokončeným projektem loňského roku
byla pergola se skladem. Jak jste si na podzim
jistě všimli, vedle hasičské zbrojnice započaly
nejprve bourací práce a následně se začala
stavět nová pergola. Realizace se ujal pan Aleš
Jungr se svými spolupracovníky a 30. 11. 2021
byla stavba zkolaudována.

Na jaře ještě přijde na řadu úprava okolního
terénu včetně zatravnění.
Jedná se o víceúčelové zařízení, které bude
sloužit jako zázemí pro společenské
a kulturní vyžití veřejného i soukromého
charakteru.
Letos snad již bude doba nakloněna
společenskému setkávání bez omezení
a bude možné si zde užít nejednu akci.

Výzva občanům

Pozvánky

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

TRADIČNÍ PLÁNOVANÉ AKCE

Obec chce postupně upravit a obměnit již
nefunkční herní prvky na dětském hřišti.
Obracíme se tímto na lhotecké rodiče
malých dětí s otázkou, co by na dětském
hřišti pro své ratolesti uvítali. Své nápady
adresujte na obecní úřad e-mailem nebo
se rovnou zastavte osobně během
úředních hodin.
Za inspiraci předem děkujeme!

Pálení čarodějnic 30.4.2022 u brodku
Dětský den - informace o konání
naleznete včas ve Vašich schránkách nebo
na webu obce

Statistika
struktury
obyvatel za rok
2021
CELKOVÝ POČET OBYVATEL
K DATU 22.2.2022 JE 216
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