3. číslo duben 2020
Vážení spoluobčané,
nouzový stav v Česku trvá již bezmála dva měsíce. Za tu dobu se u nás v zemi život celkem
proměnil. Vládní opatření proti šíření viru pozastavila nejenom ekonomiku, ale také veškerý
společenský život. Některá opatření se pomalu začala rozvolňovat, než se ale vše vrátí do
starých kolejí, chvíli to potrvá. Na úřadě jsou pro vás stále připravené roušky, které si
můžete přijít vyzvednout. Ve spolupráci s našimi dobrovolnými hasiči a obcí Bratronice jsme
pro vás zakoupili 400 litrů desinfekce. Tu pro vás také naši hasiči rozdělovali a rozváželi
přímo k vám domů. Pokud by vám došla, dejte nám vědět, hasiči ji pro vás k vyzvednutí
připraví. Tímto jim za organizaci velice děkuji. Děkuji také všem, kteří šijete roušky pro naše
občany. A také vám, kteří dodržujete vládní opatření a chováte se zodpovědně.
Zkusme tuto situaci vzít jako dar. V téhle hektické a uspěchané době se zastavit je těžké, ale
věřím, že většině z vás se to podařilo. Využíváte toto období na vycházky do přírody a užíváte
si více času se svými rodinami. Bohužel nejhůře na tom jsou naši senioři. Ti zůstali víceméně
odříznuti od svých nejbližších. Pro ty, kteří nemají možnost zajištění nákupů základních
potravin nebo drogerie, léků apod. nabízíme pomoc. Pokud byste měli zájem zavolejte na tel.
725 720 678 tuto službu vám zajistíme.
Co je v obci nového? Na obecním úřadě jsme právě dokončili každoroční kontrolu
hospodaření za minulý rok, závěrečná zpráva je bez výhrad. Průběžně po etapách probíhá
rekonstrukce pomníku na návsi a také dvou křížků, které máme u nás v obci. V červnu začne
firma Silnice Slaný s.r.o. rekonstruovat silnici v ulici U Hřiště, kde se při této příležitosti
vybuduje také nové veřejné osvětlení. Na začátku července budeme vyhlašovat výběrové
řízení na rekonstrukci hasičské zbrojnice, která se bude realizovat za podpory finančních
zdrojů z programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2020
z Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR a také z programu Středočeského kraje Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS z oblasti podpory: Výstavba nebo rekonstrukce požární
zbrojnice. V nejbližší době začne rekonstrukce venkovních schodů u hospody U Splavu. Na
ČOV nám v zámečnictví pana Šůly vyrobili dvě zábradlí, jedno k lapači písku a druhé
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k šachtě měření odtoku. Máme hotový projekt na nové veřejné osvětlení ve spodní části obce,
který budeme podávat na stavební úřad. Sběrné místo pro větve z vašich zahrad je opět u
čistírny odpadních vod. V dubnu jsme nechali opravit nefunkční hlásiče obecního rozhlasu a
v ulici K Hájovně přibyl nový koš na psí exkrementy. Zasedání obecního zastupitelstva
připravujeme na 21. května od 18.00 na sále, kam vás tímto také zvu.
Přeji vám pevné zdraví.
Věra Nedvědová
starostka obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 S účinností od 4. května 2020 se rozšířily úřední hodiny obecního úřadu, aby si občané
mohli vyřídit své záležitosti. Úřední hodiny: Pondělí: 08.00 – 12.00, 14.00 – 17.00
Středa: 08.00 – 12.00, 14.00 – 17.00. Ostatní dny zůstává pro veřejnost zavřeno,
zaměstnanci budou vyřizovat záležitosti občanů telefonicky, e-mailem, popř. datovou
schránkou.
 V měsíci březnu oslavil své životní jubileum pan Miroslav Volovik. Mezi dubnové
oslavence patří paní Ludmila Šímová, Jarmila Kohoutová, Zdeňka Turnová, Marie
Bendlová a pan Tomáš Luhan. V měsíci květnu slaví pan Zdeněk Kuna. Všem
oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a všeho dobrého .
 Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je naplánován na neděli 14. 6. od 8
do 11 hod. před hasičskou zbrojnicí.
 Sbírka nejen starého ošacení pro organizaci Diakonie Broumov (http://www.diako
niebroumov.cz/) se opět zahajuje u paní Miloslavy Zímové. Darovat je možné vše
kromě velkých el. spotřebičů a nábytku.
 HŘBITOV
Nájemce hrobového místa je povinen ze zákona ohlásit předem provozovateli
veřejného pohřebiště (obec Žilina, tel. 312 659 272, 724 059 550 nebo
ou.zilina@seznam.cz) veškeré změny týkající se evidence hrobových míst, zejména
úpravy hrobů a hrobového příslušenství (nadzemní i podzemní součásti hrobových
míst), ukládání do hrobu, uložení urny, změny kontakt-ních údajů, změny zmocněných
osob, zrušení hrobu apod. Děkujeme Vám.

KULTURA

 Od 14. 5. se každý čtvrtek před hospodou U Splavu od 17:00 budou opět konat
sousedské trhy, na kterých můžete nabídnout nebo si odnést přebytky ze zahrádek
např. sazeničky, venkovní i pokojové květiny, bylinky, zeleninu, ovoce, drobné
zvířectvo apod.

HOSPODA U SPLAVU
Oznamuje, že od 11.5. od 15 hodin bude otevřena zahrádka, kde si budete moci po dlouhé
době vychutnat čepované pivo a posedět s přáteli. Otvírací doba zahrádky do 24.5. je pondělí
až pátek 15 - 21 hodin, sobota a neděle 12 - 21 hodin.
Dále přijmeme zkušenou a milou obsluhu do naší hospůdky. Více info na tel.: 608274144.
Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na vaši návštěvu.
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INZERÁTY
 UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. přijme uklízečku na plný úvazek – úklid v areálu Žilina a
Kladno. Řidičský průkaz sk. B podmínkou. Nástup dle dohody. Informace na tel. č.
604 298 874.
 Restaurant-penzion Žilina přijme paní na úklid od pondělí do pátku, na 2-3 hodiny
denně. Více info na tel. 774 623 303.

ZPRÁVY Z LESA
Vážení občané,
v říjnovém čísle Lhoteckého občasníku jsme slíbili, že po skončení prací v roce 2019 Vás
budeme informovat o opatřeních, která jsme za minulý rok v našem lese udělali k likvidaci
kůrovcové kalamity, včetně ekonomických ukazatelů a s výhledem na další období. Takže
napřed statistické údaje za rok 2019: Celkem bylo vytěženo 225,84 plm dříví z toho:
dodavatelsky 201,52 plm v samovýrobě (Hasiči) 24,32 plm.
Těžbou vznikla v porostu holina o výměře 0,50 ha (200 x 25 m). Tyto údaje byly ověřeny
lesním hospodářem a nahlášeny na odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna do
lesní hospodářské evidence.
K 31.12.2019 bylo veškeré dříví vytěžené dodavatelsky prodáno. Na zásobě k tomuto datu
zůstalo pouze dříví vytěžené v samovýrobě.
Přímé náklady na těžbu, přiblížení a manipulaci dříví a následnou likvidaci klestu činily za
minulý rok celkem 164 165,-. Tržby za prodané dříví byly proti předpokladu nižší
(zdůvodnění je v minulém článku), a to 140 075,-. Zbývá ještě vyinkasovat peníze za
samovýrobu, kde byla obecním zastupitelstvem stanovena cena 100,- Kč za plm, tedy 2 432,V loňském roce jsme neprovedli zalesnění vzniklé holiny především proto, že žír kůrovce
pokračoval dceřinou generací a těžební práce a úklid klestu probíhaly do konce září. Nestihlo
by se tudíž oplocení této plochy, které je podmínkou pro ochranu sazenic před okusem zvěří.
Pokud nebude nutné odlesnění další plochy (a já se obávám, že ano) provedeme zalesnění
v letošním roce. V nejbližší době, to je ještě v květnu, nás čekají další těžební práce. Během
zimního období došlo vlivem větrného počasí v porostu k několika zlomům a vývratům,
které je nutno zlikvidovat, stejně jako jednotlivé kůrovcové souše. Provedení prací přislíbila
firma Silva a.s., která u nás pracovala již loni. Přibližování bude komplikované, protože
nájemce přilehlých ploch se rozhodl pro rekultivaci travního porostu a má zde již zasetou
novou trávu. Vzhledem k tomu, že ve východní části již nevlastníme žádné přípolí, budeme
zřejmě nuceni dříví přibližovat porostem, což konfigurace terénu značně ztěžuje. Jedná se
odhadem o cca 30 – 40 plm.
V severo-západní části porostu (nahoře u elektrovodu) zůstala zachována část smíšeného
porostu, ve kterém je vyznačeno 30 ks borových souší (cca 5 plm). Tuto hmotu nabízí OÚ
případným zájemcům k samovýrobě za stanovenou cenu 100 Kč za plm.
Pokud se rozhodneme pro letošní podzimní zalesňování, bude nutno, z výše zmíněných
důvodu, plochu napřed oplotit a následně zalesnit cca 5 000 ks sazenic, převážně dubovými.
Materiál na oplocení i potřebné množství sazeni je předběžně zajištěno. Samotné provedení
pěstebních prací zatím kapacitně zajištěno není. Okolní lesní podniky mají v důsledku
nouzového stavu omezené stavy zaměstnanců, a tak si asi budeme nuceni poradit sami.
Zřejmě se obrátíme i na vás, lhotecké občany, se žádostí o pomoc při plnění některých prací.
Josef Kofent
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ZŠ ŽILINA
PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM A ŽÁKŮM
S ohledem na lepší zpřístupnění výuky a vylepšenou komunikaci s žáky naše škola přešla na
online podporu distančního vzdělávání. Jako platforma byla zvolena aplikace Microsoft
Teams. Do testovacího provozu jsme vstoupili v pondělí 20. 4. 2020 a budeme v něm
pokračovat v průběhu dalších let. Děkujeme rodičům, kteří umožnili svým dětem přístup
k online výuce a všem našim žákům za pozitivní přístup, se kterým se nelehkého úkolu
chopili již v prvních dnech, kdy bylo připojeno více než 95% účastníků.
Ve dnech 15. 4. a 17. 4. se konal zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021
v omezeném režimu bez přítomnosti žáků. K zápisu bylo doručeno 15 žádostí, 4 z nich
nebyly přijaty z důvodu odkladu povinné školní docházky. Do 1. ročníku tak bylo přijato 10
dívek a 1 chlapec.
Některé žádosti byly odevzdány elektronicky, jiné doručili rodiče osobně do budovy školy.
Na naše budoucí prvňáčky, se kterými se s největší pravděpodobností setkáme až v září,
čekají dodatečně upomínkové předměty ze zápisu. V novém školním roce je uvítáme také
slavnostním šerpováním, které mělo proběhnout na Zahradní slavnosti v červnu. S ohledem
na vydaná opatření se tato slavnost bohužel konat nebude.
Datum informativní třídní schůzky s rodiči budoucích žáků upřesníme.
Všem pevné zdraví přeje ředitelka školy Mgr. Martina Sochnová a pedagogický sbor.

SK LHOTA
Koronavirová epidemie zastavila fotbalový život v celé Evropě. Na začátku dubna rozhodla
fotbalová asociace, že se nebudou dohrávat žádné amatérské soutěže. Nový ročník začne ve
stejném složení jako v nedokončené sezoně. Výjimkou je situace, kdy oddíl přihlásí nižší
soutěž. Pak bude nahrazen nejlepším celkem v okamžiku přerušení soutěží. Jako každý rok
se rozjede kolotoč spekulací o klubech, jež dobrovolně opustí vydobytou pozici. Případný
postup z krajského přeboru by se týkal Velimi, Klíčan nebo Komárova. Sestavu krajského
přeboru by mohly doplnit Hlízov, Tochovice, Český Brod B nebo Vestec. Jasno bude až na
losovacím aktivu, jehož termín je závislý na dohrání dvou profesionálních lig.
Ve III. třídě se žádné velké přeskupování neočekává. A tak s velkým náskokem vedoucí
Slavoj nejspíš přijde o postup, který by na hřišti téměř jistě uhájil. Soutěž nejspíš doplní
Svinařov, který nahradí odstoupivší Stochov. Mládežnické soutěže, ve kterých startují
lhotecké celky, postupy a sestupy neřeší vůbec. Celky jsou zařazeny do soutěží, do nichž si
podají přihlášky.
V současné době nelze ani pořádat tréninkové jednotky. Uvolňování opatření dává naději, že
by se týmy mohly sejít na konci května nebo v červnu. Momentálně lze na venkovních
sportovištích trénovat s dvoumetrovými rozestupy, což je ve fotbale nemožné.
Jan Dolejš
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