2. číslo únor, březen 2020

Vážení občané,
prožíváme v těchto dnech něco, s čím se nikdo z nás dosud nesetkal. I přes
závažnost koronavirové infekce a opatřeními s ní spojenými, musíme vidět i
pozitiva: nárůst mezilidské solidarity, odsunutí žabomyších sporů nebo všeobecnou
vděčnost za pracovní nasazení a odvahu zdravotníků, hasičů, policistů, pošťáků a
dalších profesí, bez kterých by se nám dařilo mnohem hůře.
Vzhledem k vzniklé situaci, kdy je nedostatek zdravotních roušek, jsme je s
Martinou Machovou a její dcerou Hankou začaly šít. Společně s námi mělo tuto
myšlenku zároveň i několik dalších lhoteckých žen a dívek. Jana Růžičková,
Kateřina Burešová se svou maminkou Evou Jiráskovou, Hana Benešová, Věra
Oličová, Pavla Maděryčová, Kateřina, Pavlínka a Alice Jurkovy a Monika
Drvotová. Ve čtvrtek jsme za asistence zdravotní sestřičky Báry Kobersteinové
včetně instrukcí, jak správně s rouškami zacházet, během chvilky rozdali prvních
65 vlastnoručně ušitých roušek. V pátek dalších 30 a v sobotu jsme rozdali dalších
155. V pondělí a ve středu během úředních hodin jsme na úřadě rozdali dalších
70. Seniorům, kteří si pro roušku nepřišli, jsme ji donesli domů osobně. Všichni
naši nejrizikovější občané 65+ jsou nyní vybavení minimálně jednou ochranou
rouškou. Další roušky nejen pro seniory, ale pro všechny včetně dětí, jsou k
dispozici na obecním úřadě v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00-11.00.
Pokud by Vám čas nevyhovoval, zavolejte nám a domluvíme se, jak Vám roušku
předáme. Výroba stále probíhá. Tímto bych moc ráda poděkovala
všem
dobrovolnicím, které šíjí a dále všem, které dodaly materiál k výrobě a jinak
pomáhají. Věřím, že tato práce má smysl. Rouškám zdar a infekci zmar.
Věra Nedvědová
starostka obce
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 Z důvodu aktuální krizové situace bude obecní úřad pro veřejnost otevřen
v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme občany, aby své návštěvy omezili
na nezbytné úkony.
Do odvolání jsou zrušena veřejná zasedání a všechna pracovní jednání a setkání.
Prosíme občany o maximálně možné dodržování nařízení vlády a v případě
jakékoli potřeby se obraceli na tel. č. 725 720 678 nebo 731 611 685.
Děkujeme za pochopení!
 Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se přesouvá, pokud to situace
dovolí, na neděli 14. 6. 2020.
 Úklidu kolem silnice na Dolní Bezděkov se dobrovolně ujala rodina Selicharova a
Urbanova. Celkem se jim podařilo naplnit dva 120l pytle odpadků. Tímto jim patří
náš veliký dík.

Rok rekonstrukce Karlovarky
Již v roce 2019 začal Středočeský kraj s rekonstrukcí silnice II/606, tedy staré
„Karlovarky“. A již v tomto roce jsme mohli dopravní omezení, tuto rekonstrukci
doprovázející, pocítit i my, občané Kamenných Žehrovic. Nutno ovšem říci, že to byla
jen velmi nesmělá předzvěst toho, co nás čeká letos. V roce 2020 se totiž bude
Karlovarka rekonstruovat přímo u nás ve vsi, přičemž dojde i ke stržení obou mostů (u
Jednoty a u čerpací stanice), které jsou podle vyjádření statika v havarijním stavu.
Netřeba snad ani zdůrazňovat, že pro dopravní obslužnost Žehrovic to bude mít velmi
nepříjemné důsledky.
Oba mosty by se měly rekonstruovat od 2. března do 27. listopadu. Rekonstrukce se
nebude týkat pěších lávek, které budou jednotlivé části vsi nadále spojovat. Z hlediska
autodopravy to ovšem bude znamenat, že z Hájů směrem na západ bude nutno jezdit
kolem Mrákav a přes Srby. Naopak, občané větší části obce budou muset při cestě
směrem na Kladno a Prahu využít objízdnou trasu přes Tuchlovice a Srby, případně (na
Prahu) přes Žilinu a Družec. Stržený most u Jednoty bude možno objet přes Spáleniště.
Úsek Karlovarky mezi mosty bude rekonstruován pravděpodobně od 1. září do 31.
října (předběžně plánovaný časový rozsah). Dopravní opatření budou vycházet z
aktuální situace, neměla by snad přinést výraznější problémy.
Kromě těchto stavebních prací přímo v naší vsi je ale ještě třeba počítat s dalšími
rekonstrukcemi v blízkém okolí. Konkrétně:
Od 30. března do 31. července budou probíhat úpravy silnice směrem na Tuchlovice,
mezi návsí a odbočkou k areálu firem Destone a Proficolor bude střídavý provoz v
jednom pruhu řízený semafory.
Od 13. července bude Karlovarka rozkopaná také přímo v Tuchlovicích a i zde se bude
projíždět na semafory. Práce budou rozděleny do 2 etap, a sice tak, že do 9. října bude
probíhat rekonstrukce od začátku vsi po její střed a od 12. října do 27. listopadu od středu
na konec.
Od 2. března do 30. října se bude opravovat též most na cestě z Dokes na Velkou
Dobrou. To znamená, že na Velkou Dobrou se bude jezdit přes Družec. Ovšem jen do
konce března – pak bude rozkopán také úsek z Velké Dobré (od křižovatkou s ulicí
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Unhošťská) směrem k zmíněnému mostu, a objízdná trasa tak nadále povede přes
Kladno.
Od 29. června do 31. července (předběžný termín) bude probíhat rekonstrukce silnice
II/606 přímo v Doksích, Provoz bude veden jedním pruhem a řízen semafory.
Od 30. března do 21. června se bude rekonstruovat též úsek 1,5 km od Slovanky směrem
na Nové Strašecí, objíždět se bude přes Lány a Vašírov.
Velmi nás mrzí nepohodlí, kterému budeme všichni vystaveni, ale bohužel, vzhledem k
poloze Žehrovic nelze opravu páteřní komunikace provádět méně zatěžujícím způsobem.
Pokud jde o linkovou autobusovou dopravu, v okamžiku, kdy bylo toto číslo Zpravodaje
uzavřeno, jsme bohužel ještě neměli od dopravců k dispozici přesnější informace, natož
konkrétní jízdní řády. Jakmile je obdržíme, budeme se je snažit všemi dostupnými kanály
posouvat dále k vám.
Držme si palce, ať vše proběhne co nejméně bolestivě, odměnou za třičtvrtě roku
dopravního utrpení nám bude snad na mnoho dalších let krásná nová páteřní silnice a
nové mosty, u nichž se nebudeme muset bát, že se s námi propadnou.
Článek převzat ze zpravodaje č. 1/2020 Kamenných
Žehrovic

KULTURA
- V neděli, 8. března 2020 od 14 hodin uspořádala obec na sále U Splavu pro naše
ženy přátelské setkání k oslavám Mezinárodního dne žen. Sešlo se přes 50 žen. Pro
všechny bylo připraveno pohoštění, chlebíčky, sladkosti, nápoje.
Pro dobrou náladu nás celým odpolednem provázel svou hudební produkcí pan
František Šitta.
- Z důvodu aktuální situace se všechny kulturní akce v dohledné době bohužel ruší.
KNIHOVNA
zdravíme vás všechny v této nelehké době. Média nás v posledních 14 dnech zásobují
různými špatnými zprávami a pesimistickými vyhlídkami na nejbližší měsíce. Ale aby
byla i nějaká dobrá zpráva, s radostí vám oznamujeme, že ve čtvrtek 26. 3.
OTEVŘEME knihovnu, a sice ve dvou časech:
8.00 - 9.00 - určeno POUZE pro seniory nad 65
16.00 - 18.00 - určeno pro všechny občany.
VSTUP je možný POUZE JEDNOTLIVĚ a se zakrytými ÚSTY A NOSEM.
Věříme, že vás pěkné knihy potěší.
Další otevření knihovny bude následovat přibližně za 2-3 týdny dle aktuálního dění v
ČR. Pravidelná čtvrteční otvírací doba se do odvolání ruší.
Těšíme se na shledání ve čtvrtek 26. 3.
Tereza a Jiří Šeborovi
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ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
V únoru začala část našich dětí navštěvovat kurz v plavecké škole Medúza, děti si již
čtyřikrát užívaly vodních radovánek a zábavy. Ve dnech 14. a 15. února se v ZŠ Družec
uskutečnila další rodičovská kavárna tentokrát na téma „Jak vychovat slušného člověka“
a „Komunikace s rodiči“, příště nás bude čekat „Bezpečnost na internetu“ (ve středu 22.
dubna). Pro velkou nemocnost dětí během měsíce února a momentální situaci v zemi
jsme byly nuceny posunout všechna chystaná vystoupení ve školce na pozdější termíny.
Rovněž plánované screenengové vyšetření zraku dětí, které může odhalit dioptrické oční
vady bude odloženo. V březnu nastoupila do naší školky paní učitelka Jitka Benešová
jako zástup za paní učitelku Slávku, která nastoupila na mateřskou dovolenou.
Momentálně je z důvodu krizové situace školka do odvolání uzavřena.
Jana, Slávka a Jitka
učitelky MŠ Lhota

ZŠ ŽILINA
Jaro je doba, kdy se životní síla probouzí a vstupuje do všeho živého kolem nás. Děti
netrpělivě čekají na první hřejivé sluneční pohlazení a na dny, kdy vyběhnou na školní
zahradu.
4. 2. začala žákům 3. a 5. ročníku plavecká výuka na Kladně.
V sobotu 22. 2. se naši tři prvňáčci zúčastnili projektu SVČ Labyrint na Kladně. Do
soutěže o Nejšikovnějšího prvňáčka bylo přihlášeno celkem 37 dětí z Kladenska. Žák
naší ZŠ skončil na 4. místě. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za skvělou
prezentaci naší školy.
Naši žáci se zapojili do výtvarné soutěže vyhlášené Ministerstvem zemědělství „Voda a
klimatická změna“. Koláže vyrobené k příležitosti Světového dne vody, který se slaví
z iniciativy Organizace spojených národů od roku 1992 na celém světě dne 22. 3., byly
odeslány a ty nejlepší budou odměněny hodnotnými cenami.
Od 1. 1.2020 je naše škola ve spolupráci s dalšími partnery a pod záštitou ZŠ Moskevská
2929 zapojena do projektu MŠMT Cesta k výjimečnosti. Tento projekt je
spolufinancován Evropskou unií. Jeho cílem jsou příklady dobré praxe a spolupráce mezi
školami. Obsahem projektu je tandemová výuka, workshopy, stínování a vzorové hodiny.
Díky tomuto projektu bude další třída naší školy vybavena interaktivní tabulí,
notebookem, tabletem a mikroskopem USB v celkové hodnotě 177.439,- Kč
Momentálně vzhledem k aktuální situaci zahájila od pondělí 16. 3. 2020 naše škola
"Domácí výuku". Informace a zadání úkolů pravidelně zasílají elektronicky třídní
učitelky.
Krásné jaro přeje Mgr. Martina Sochnová a zaměstnanci ZŠ v Žilině.

MŠ ŽILINA
Vážení rodiče, z rozhodnutí Obce Žilina a ředitelky MŠ se v důsledku aktuální
epidemiologické situace, vládních nařízení a preventivních opatření proti šíření
onemocnění Covid - 19 přerušuje provoz mateřské školy v Žilině ode dne 19. 3. 2020
do odvolání.
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SK LHOTA
Áčko
Příprava Lhotě zatím vychází dobře. V přípravných zápasech své soupeře přehrává. Na
hřišti FK Zličín vyhrálo áčko 4:2, když se dvakrát prosadila nová posila Sedláček. Se
Zavidovem nepředvedli Lhotečtí nikterak oslnivý výkon, přesto si s tradičním soupeřem
připsali těsnou výhru. O dvě soutěže níže hrající a ještě oslabené Semice neměly proti
účastníkovi krajského přeboru šanci. V Žatci potěšila gólová produktivita další velké
posily Novotného. Poslední únorový den porazilo áčko v nečekaně vyhecované generálce
Libušín. V sobotu pak lhotecký celek vyrazí k mistrovskému duelu na UMT v Mladé
Boleslavi, kde se utká s týmem Kosmonos.
FK Zličín – SK Lhota 2:4 Branky Lhoty: Sedláček 2x, Nedvěd, Zelenka
FC 05 Zavidov – SK Lhota 1:2 Branky Lhoty: Zelenka, Popok
AFK Semice – SK Lhota 1:7 Branky Lhoty: Sedláček 2x, Veliký, Dvořák, Primus,
Jákob, Novotný
Slavoj Žatec – SK Lhota 1:3 Branky Lhoty: Novotný 3x
SK Lhota – Baník Libušín 3:0 Branky Lhoty: Veliký, Novotný, Kudela
Sobota 7.3. 15:30 SK Kosmonosy - SK Lhota hřiště UMT 9. ZŠ Ml. Boleslav
Ples SK Lhota
Nejzajímavější akcí uplynulého období byl tradiční fotbalový ples. Po několika letech se
hráči, funkcionáři a fanoušci sešli ve Lhotě U Splavu. První ocenění předávané na plese
si odnesl Marek Dolejš z minipřípravky. V kategorii mladší přípravky byl jako nejlepší
vyhlášen Adam Burgr. Druhým oceněným hráčem ze Žiliny se stal Maxmilián
Zámyslický, jenž dominoval a zvítězil v přípravce starší. Cenu pro nejlepšího hráče
mladších žáků si odvezl Miroslav Znamenáček. Zástupce lhotecké fotbalové rodiny
Vojtěch Horák vyhrál mezi staršími žáky. Nejstarší mládežnickou kategorii opanoval
Petr Kopuletý.
Po mládeži přišla řada na dospělé a na objev roku, tj. hráče, který do Lhoty přišel v roce
2019. Cenu získal záložník Marco Veliký, jenž přestoupil do Lhoty v létě ze Hřebče.
Střelcům kralovali mladý Jaroslav Nedvěd v béčku a v áčku s pouhými šesti trefami
Matyáš Kudela. Osobností roku se stal dlouholetý hráč a nyní místopředseda oddílu Jirka
Adam. Hlavní ankety večera opanovali hrající trenéři obou celků. V béčku Lukáš Dolejš
nechal za sebou veterána Oldřicha Moce a Filipa Horáka. Za A tým si pro trofej přišli
Martin Šalamoun, Matyáš Kudela, Josef Dvořák, Denys Danylych a gólman Jakub
Tůma.
Hlavní cenu (televizor) darovala do bohaté tomboly firma Uniservis Hašek. Jejím
výhercem se stal trenér starší přípravky Zdeněk Kozohorský, který je právě v Uniservisu
zaměstnán. O hudbu se postarala jako vždy vynikající kapela Černý brejle.
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