4. číslo květen, červen 2020

Vážení spoluobčané,
i přes všechna omezení, která nás v poslední době potkala, jsou činnosti, které
zastavit nelze. Mezi ně patří i péče o naši zeleň. Veškerou údržbu zeleně se
snažíme provádět průběžně, ale jistě víte, že naši pracovníci jsou dva.
Samozřejmě vím, že nám v tom pomáháte také vy. Vážím si toho a děkuji všem,
kteří obci pomáháte a zušlechťujete nejen své zahrádky, ale také přilehlé plochy
veřejné zeleně na obecních pozemcích.
Velice děkuji za pomoc při odklízení obkladových dlaždic z Kaštanky panu Janu
Kostovi. Nějaký škodič nám ji takto celou vyšperkoval. Jelikož cesta v Kaštance
je majetkem obce, rozhodla jsem se po konzultaci s CHKO a dopravním
inspektorátem města Kladna dát do Kaštanky na oba vjezdy závory.
Co dalšího nás v obci v nejbližší době čeká? Firma Silnice Slaný s.r.o., která
měla začít v červnu s rekonstrukcí silnice v ulici U Hřiště je ve skluzu, a proto se
zahájení naší stavby odložilo na polovinu července. Věřím, že tento termín již
vyjde. V polovině června jsem se společně se zastupiteli, mládeží, dětmi a
dospěláky sešla na place Na Skalce, abychom společně vybrali fitness a
workoutové prvky na hřiště, které tam vznikne. Jsem mile překvapena, jaký zájem
lhoťáci o workoutové hřiště mají. Nyní probíhá poptávkové řízení. Když vše
dobře dopadne, tak se třech fitness strojů, workoutové sestavy a campingového
posezení dočkáme v polovině srpna. Zároveň rozšíříme o tři prvky dětské hřiště u
rybníka. Děti se můžou těšit na kolotoč, vahadlovou houpačku a lanovou
ručkovací sestavu stezku odvahy. Dále také vyměníme oplocení celého hřiště.
Jedna část dotace, a to ze Středočeského kraje na rekonstrukci hasičské
zbrojnice finišuje, už jen čekáme na slíbené finance a v druhé části dotace od
Generálního ředitelství Ministerstva vnitra čekáme na registraci akce. Po tomto
aktu budeme moci vyhlásit výběrové řízení na dodavatele a zahájit celou
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rekonstrukci. Kam obecní úřad a celou hasičskou zbrojnici přestěhujeme, ještě
není v této chvíli úplně rozhodnuto. Ale vše se včas dozvíte. Po dlouhých šesti
letech se nám podařilo uzavřít jednu etapu, a to převod chodníků ze
Středočeského kraje do majetku obce. Jedná se o chodníky podél ulice
Kladenská, které byly spolufinancovány ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Nyní po podpisu smluv se Středočeským krajem budeme na
dopravní fond konečně podávat závěrečné vyhodnocení akce.
Děkuji manželům Jirovským, Michalovi a Petrovi Kolářovým za pomoc při
velkoobjemovém a nebezpečném odpadu. Více o odpadu píše níže pan
místostarosta.
Mě už nezbývá než dětem popřát krásné a zábavné prázdniny. Všem rodičům, víc
než kdy před tím, přeji o prázdninách klid a odpočinek. Užívejte léta a já se na
vás budu těšit na letošní první velké akci, a to na lhotecké pouti. Krásnou
dovolenou.
Věra Nedvědová
starostka obce
KAM S NÍM
K tomuto příspěvku mě inspirovaly dvě nedávné události:
Ze Lhoty odpadářská firma odvezla deštivého 14. června 3 velké kontejnery
velkoobjemového odpadu (nábytku, pneumatik, matrací, velkých elektrospotřebičů, podlahových krytin,…) a jeden kontejner nebezpečného odpadu (zbytky
barev, ředidel, olejů, elektroodpad, akumulátory, zářivky,…). První kontejner se
naplnil již během 20 minut a na další – prázdný bylo nutno hodinu čekat. Díky
čekajícím občanům za trpělivost a také všem, kteří se podíleli na nakládání
odpadu a na závěrečném úklidu.
Druhá událost, která s odpadem souvisí, je vyvezený stavební odpad – vybourané
obkladačky do Kaštanky. Zatím nevíme, kdo tuhle čuňárnu (nenapadá mě
příhodnější výraz) udělal. Nasypat ostré dlaždice na cestu, kde jezdí cyklisti a
chodí turisti je vskutku trestuhodné. Odpad nechala obec odklidit na své náklady
(za peníze nás všech).
Prosím, přečtěte si, až budete mít chuť a čas, vyhlášku obce č. 1/2019 o odpadech
(najdete na internetu nebo na obecním úřadu), abyste si připomněli, kam
s jednotlivými druhy odpadů. Dále upozorňuji, že při nákupu mnoha výrobků
platíte i zpětný odběr (např. pneumatiky, akumulátory, velké elektrospotřebiče) a
můžete ty staré při nákupu bezplatně vrátit a také to, že použitého jedlého oleje,
malou elektroniku a baterie můžete průběžně odevzdávat na obecním úřadě,
textil opět do kontejneru u obchodu.
Ing. Tomáš Luhan
místostarosta obce
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 Dne 21. 5. Zastupitelstvo obce:
o schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
o uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad.
o schvaluje účetní závěrku 2019
o schvaluje smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok
2020 se společností GESTIO s.r.o.
o schvaluje přijetí dotace ve výši 625 000,- z programu Středočeského
kraje Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS z oblasti
podpory: Výstavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
o schvaluje pověření starostky k podepsání veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace podle Programu 2020 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tématického zadání
Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu
Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2020 z rozpočtu Středočeského
kraje Oblast podpory Výstavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
o schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě. č. smlouvy S-513/00066001/2020-KL/RAB/BS
o schvaluje firmu Accon T&T services, s.r.o. k organizaci zakázky
malého rozsahu k akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice
o schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatelskou firmu na akci
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice“, hned po řádném podání registrace
akce na Generální ředitelství MVČR
o schvaluje zařazení do majetku obce jeden válečný pomník v hodnotě
1000,- a dva kříže v hodnotě každý 500,o schvaluje vyvěšení záměru na prodej obecního pozemku p. č. 233/3 o
výměře 1071 m2 v k. ú. Lhota u Kamenných Žehrovic
 V měsíci červnu slaví své životní jubileum paní Junková Božena,
Dubcová Emília, Vosyková Ludmila a pan Kapitán Ladislav. Mezi
červencové oslavence patří paní Kunová Anna a pan Šandal Jan. Přejeme
všem pevné zdraví, hodně štěstí a vůbec vše nejlepší do dalších let .
 První pololetí tohoto roku je pomalu za námi. Žádáme občany, kteří ještě
nemají zaplacené stočné nebo poplatky za psy, aby tak učinili. Platit
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můžete na obecním úřadě, nebo přes účet obce č. 388 122 329/0800.
Děkujeme za pochopení.
KULTURA
 Kulturní akce se pomalu opět začínají rozjíždět. První akcí po dlouhé pauze
bude Seniorka dne 22. 8. od 14:00 na sále hospody U Splavu.
 Lhotecká pouť se připravuje na sobotu 5. 9.
KNIHOVNA
Milí přátelé,
blíží se nám letní prázdniny a dovolené. Rádi bychom upozornili na to, že během
léta má knihovna speciální otvírací dobu. V knihovně budeme přítomni v
následujících dnech: 2. 7., 23. 7. a 27. 8. Od září bude knihovna otevřena opět
každý čtvrtek, jak je zvykem.
Přejeme všem krásné léto plné odpočinku a krásných zážitků z dovolené a těšíme
se na další setkávání v knihovně i mimo ni.
Tereza a Jiří Šeborovi
DOMOV PRO VŠECHNY
Letošní jaro nám všem neplánovaně přineslo mnoho změn. Pevně věřím, že
všichni z nás přečkali toto období ve zdraví. Neměli jsme příležitosti se potkávat
na našich pravidelných akcích. Vše bylo zrušeno, případně přesunuto. Z
pravidelných akcí se uskuteční tuto sobotu 27. 6. od 10:30 (registrace od 9:00) již
18. ročník běhu Rozkvetlou Kaštankou. Na rozdíl od předchozích let, se letos
nebude konat dětský běh, proběhne běh dorostenců, žen, mužů a samozřejmě
Lhoťáků. Tak jako každé jaro bude na závodníky čekat jeden okruh v délce 7,5
km. A teď už bych Vám všem ráda popřála krásné léto plné pohody, sluníčka a
chvil strávených s rodinou, přáteli a všemi blízkými. Užijte si každý svoji
dovolenou a prázdniny dle svých představ, odpočiňte si, naberme síly a na
podzim se budeme těšit na další naše setkání snad již v obvyklém
režimu.
za Domov pro všechny Irena Houžvičková
ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení občané Lhoty,
druhé pololetí školního roku letos neproběhlo zcela obvykle, v únoru jsme
odkládaly aktivity ve školce pro velkou nemocnost dětí a následně zasáhla
koronavirová epidemie do našich životů a do běžného režimu se již ani naše
školka stále nevrátila. Od 25. května je školka opět otevřena, ale dochází nám jen
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přibližně polovina dětí a zbylé zůstávají doma. Ve školce došlo ke změnám a
úpravám v interiéru, takže se děti v září mohou těšit na novou třídu.
V letošním roce máme prodloužený prázdninový provoz, který se tento rok
uskuteční v Mateřské škole v Družci od 1. do 10. července a od 17. do 31. srpna.
Přejeme vám pohodové prázdninové dny.
Jana a Jitka
učitelky MŠ Lhota
ZŠ ŽILINA
Po dlouhé karanténě a období online výuky se v pondělí 25. 5. 2020 znovu
otevřela Základní škola. K řádné docházce nastoupilo k tomuto dni 53 žáků
z celkového počtu 65.
Ke znovuotevření se samozřejmě vztahovala obecná pravidla stanovená
krizovými opatřeními. Žáci jednotlivých tříd byli rozmístěni do skupinek po 15 a
tráví celé dopoledne ve svých kmenových třídách s třídními učiteli řádnou
výukou. Žáci, kteří do školy nenastoupili dál využívají pro online výuku
platformu Teams. Děkujeme OÚ, který zařídil pro naši školu dostatečný přísun
dezinfekce.
Vážení rodiče, dovolte mi touto cestou poděkovat za všechny pedagogy, za vaši
sílu a odhodlání, které jste projevili v posledních měsících při domácím
vzdělávání svých dětí. Uvědomujeme si, že to pro většinu z vás byl nelehký úkol.
Stát se ze dne na den učitelem, vychovatelem, kuchařem a leckdy i švadlenou…
Přesto jste situaci zvládli se ctí. Věřím, že pro všechny to byla velká zkušenost do
budoucna. Pevně věřím, že něčím podobným již nebudeme muset projít, ale
vyloučit to zcela nemůžeme. Díky nově nabytým zkušenostem v uplynulých
několika týdnech jsme silnější a lépe vybaveni na případný další boj. Berme
prosím měsíce strávené online výukou jako šanci, kterou jsme využili ke svému
osobnímu rozvoji, jako pokrok v oblasti digitálního vzdělávání, který jistě
v budoucnu dobře zužitkujeme. Jako novou, cennou zkušenost. Věřím,
že společně zvládneme i týdny zbývající do konce školního roku a na uplynulé
měsíce budeme vzpomínat jako na výjimečnou událost, která nás všechny
posunula dál.
V úterý 16. 6. 2020 vyrazili žáci 4. ročníku na pěší tůru s cílem navštívit skanzen
dřevěného uhlí ve Lhotě. Velmi děkujeme rodině Cyrusových za velmi pěkné a
poutavé vyprávění o historii milířů.
S ohledem na dlouhodobě plánované úpravy vnitřních prostor budovy školy bude
školní rok ukončen a vysvědčení dětem rozdáno v pátek 26. 6. Na děti se budeme
opět těšit v úterý 1. 9. V tento den proběhne slavnostní šerpování prvňáčků a
pasování žáků 2. ročníku na čtenáře.
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Zasloužené odpočinkové a klidné prázdniny přeje Mgr. Martina Sochnová a celý
pedagogický sbor ZŠ Žilina.
SK LHOTA
Hned jak byla uvolněna opatření, vrhli se hráči do tréninkového procesu. Kromě
tréninků odehrály některé mládežnické celky i přátelské zápasy. Například starší
žáci si zahráli s celky Tuchlovic a Kročehlav. Nejlepší zápas odehráli v
Hořovicku, kde porazili jeden z nejsilnějších týmů krajského přeboru. Také Atým si zpestřil období jedním utkáním, v němž jasně přehrál o dvě soutěže níže
hrající Braškov.
Termín začátku sezony zatím není jistý. Nejpravděpodobnější je start soutěží v
posledním srpnovém víkendu. U ČFL a divizí je již dané, že je úvodní kolo
naplánováno na konec srpna, a předpokládá se, že se SKFS a OFS k tomuto
plánu přidají.
Lhotecké áčko sehraje první přípravný zápas 26. července. Zatím je jistá jedna
změna ve složení krajského přeboru. Celek Ostré opouští divizi a jeho místo
zaplní Kosmonosy. Pokud se Ostrá nepřihlásí do krajského přeboru (spekuluje se
o I.B třídě), získá právo účasti v nejvyšší krajské soutěži Hlízov z okresu Kutná
Hora. Ten podle neoficiálních informací nabídku na postup nepřijal, a tak doplní
krajský přebor Tochovice.
V mládeži se opět rozrůstá počet přihlášených celků. Rozšiřuje se spolupráce s
Velkou Dobrou a Družcem, a tak bude mít Lhota přihlášeno 8 mužstev. V
kategoriích dorostu, starších a mladších žáků přihlásila Lhota po dvou
družstvech. A-týmy budou působit v krajských soutěžích (dorost - I.A třída, žáci
- krajský přebor) a béčka v okresním přeboru. V okresní soutěži si zahrají také
lhotecká starší a mladší přípravka.
Jediné pozitivum zrušené sezony je stav travnaté hrací plochy. Ta si letos na
přelomu června a července vyžádá jen dvoutýdenní regeneraci a hned poté se
rozjede příprava na sezonu 2020/2021.
Přípravné zápasy
Ne 26.7. 10:15
So 1.8. 10:15
So 8.8. 17:00
Ne 16.8. 17:00

SK Kladno B – SK Lhota hř. Rozdělov
Sokol Kralovice – SK Lhota hř. Praha-Kralovice
SK Chlumec – SK Lhota hř. Velký Chlumec
SK Lhota – FK Dobroměřice hř. Lhota
Jan Dolejš
SK Lhota
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