1. číslo leden 2021
Vážení spoluobčané,
zdravím vás u letošního prvního vydání našeho informačního zpravodaje. Rok se
s rokem sešel a máme tu rok nový. Nezbývá nám nic jiného než si popřát, aby byl rokem
veselejším a šťastnějším, než ten minulý. Určitě to nebude pro nikoho rok lehký, ale
věřím, že vše špatné se v dobré obrátí a my začneme opět žít tak, jak jsme byli zvyklí.
Dodržujte opatření a myslete na své spoluobčany. Nejste v tom sami, jsme v tom všichni.
Obklopujte se lidmi s pozitivním myšlením, kteří vám dodají energii. Vím, že to není
jednoduché, ale je to v téhle době hodně důležité. Nezapomeňte, že jsme tady pro vás a
vy se na nás můžete kdykoliv obrátit.
Letošní zima nám ukazuje, jak umí být kouzelná, ale zároveň nepříjemná. Obdařuje nás
množstvím sněhu, kterým v posledních letech hodně šetřila. S údržbou našich
komunikací a chodníků děláme co můžeme a vždy se snažíme sníh co nejrychleji odklidit.
Lhotecké místní komunikace nám odklízí pánové Jaroslav Kohout a Matěj Čermák. Pan
Kohout odklízí ve chvílích, kdy má volný traktor, který je využíván především při úklidu
sněhu na státních silnicích. Proto se k nám do ulic dostane vždy až kolem poledne a my
jsme za to moc rádi. Pan Čermák odklízí ve svém volném čase. Oběma tímto velice
děkuji. Jen prosím, neparkujte v ulicích. Pokud je ulice zatarasena zaparkovanými auty,
nemůže být komunikace uklizena. Dále velice děkuji našim zaměstnancům – manželům
Jirovským, kteří odklízejí sníh od rána do večera v kterýkoliv den tak, abychom se po
obci mohli pohybovat bezpečně. Jsou vždy přesně tam, kde a kdy je to potřeba.
Pomáhají těm, kteří na úklid již nemají tolik sil. Je to veliká dřina a já si jejich práce
velice vážím. Vše zvládají bez techniky, což je opravdu náročné. Vás žádám, abyste si to
uvědomili a nenechávali vše pouze na nich. Každý, kdo můžete, odklízejte, někdy stačí
opravdu málo. Nové bedny na posyp jsme přikoupili do ulic Zahradní a Na Skalku. Dále
jsme v těchto ulicích vyřešili situaci se svozem komunálního odpadu. Pokud by byl ještě
někde nějaký problém, dejte nám o tom vědět. Rekonstrukce hasičské zbrojnice a
obecního úřadu pomalu vrcholí a nás čeká v nejbližších dnech stěhování do nově
rekonstruovaných kanceláří ze zasedací místnosti, kde bude stavební firma pokračovat.
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Naše internetové stránky se rozrostly o dva zajímavé moduly. Jeden má název SENIOŘI,
je koncipován tak, aby co nejlépe vyhověl starším občanům. Navigace je maximálně
zjednodušená a názorná. Obsah je zobrazen velkým písmem pro lepší čitelnost. Na tuto
verzi stránek se dostanete kliknutím na ikonu panáčka v zeleném pruhu pod fotografií
v horní části stránek nebo v levé části pod mobilní aplikací v obraze.
Další nový modul najdete v sekci ÚŘAD, a to HLÁŠENÍ ZÁVAD a ZTRÁTY A NÁLEZY.
Po rozkliknutí vyplníte univerzální formulář, ve kterém vyberete kategorii a jednoduše
popíšete problém. Můžete přiložit také fotografii např. ztraceného psa nebo
kočky a odešlete. Tyto formuláře by nám měly zjednodušit komunikaci.
Aplikace V OBRAZE, určená pro jednoduché, rychlé a efektivní informování, má nový
design a funkce. Aplikace prošla změnou grafiky a dostala modernější a atraktivnější
vzhled. Změny nastaly i v uspořádání ovládacích prvků, čímž je zabezpečeno intuitivnější
a jednodušší ovládání této aplikace. Velice mě těší, že využívání této aplikace roste a vy
se zajímáte o to, co se v naší obci děje.
Přeji vám hodně pohody a zdraví.
Věra Nedvědová
Starostka obce
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 Na základě Obecně závazné vyhlášky obce Lhota č. 2/2019 o poplatku za komunální
odpad vás žádáme o vyplnění registračního formuláře, který naleznete jako přílohu
tohoto zpravodaje, týká se každé nemovitosti s číslem popisným. Vyplněný formulář
odevzdávejte prosím na obecním úřadě nebo vhoďte do naší poštovní schránky.
Děkujeme.
 V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 22. 1. 2021 č. 55 o prodloužení
nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-Cov-2 stále trvají omezené úřední
hodiny pro veřejnost. Pondělí a Středa od 8.00 - 11.00 a od 15.00 – 17.00.
 V měsíci lednu oslavily své životní jubileum paní Valentová Zdeňka a paní Voloviková
Marie. Mezi únorové oslavence patří paní Švábová Jana a pan Houdek Gustav. Všem
přejeme pevné zdraví, štěstí a vůbec vše dobré
 Oznamujeme, že letošní svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu jsou
naplánovány na neděle 21. 3. a 17. 10. od 8 – 11:00 před hasičskou zbrojnicí.

INZERÁT
Prosíme o pomoc, nabídka přivýdělku.
Hledáme společnost pro 83letou, již nechodící, bezkonfliktní, seniorku ze Lhoty. Jednalo by
se o 2 až 3 hodiny dopoledne ve všedních dnech, cca od 9 do 12. Veškerou fyzicky náročnou
práci (ranní hygiena, oblékání, přenesení do vozíčku) by zajistila smluvená pečovatelská
služba. V podstatě jde o dohled nad seniorkou při sledování televize, podání jídla a pití. Ideální
pro další seniorku, která si ráda přivydělá, ale nebráníme se ani mladším osobám. Časové
podmínky nejsou striktně dané, je možné se domluvit individuálně. V případě zájmu nebo při
potřebě dalších informací prosím volejte na tel. číslo 728 749 308 nebo 733 352 604.
Děkujeme.
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ROZVOZ JÍDEL
Manželé Jahodovi z Dělnického domu v Kamenných Žehrovicích nabízejí rozvozy obědů
domů. Doprava a polévka k hlavnímu jídlu je zdarma. Jídelní lístek najdete u nás na
internetových stránkách obce v sekci NOVINKY. Objednává se nejpozději den předem do 11
hodin na telefonním čísle: 739 788 755 nebo e-mailem: strawberry.petr@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali lhoteckým hasičům za realizaci a udržování vánoční skřítkové
bojovky. Bojovku jsme si prošli za slunného posledního dne minulého roku a nesmírně jsme
si to užili. Děti moc bavilo hledání stromů se skřítky u značek od Prokopů až k ozdobené
žilinské pláňce, zpět lesem za hřiště a pak po obci. Já si připomněla polozapomenuté zvyky či
jejich původ a důvod. Byly to krásně strávené dvě hodinky a musím říct, že skřítkovou
stopovačku jsme si užili ze všech loňských stopovaček nejvíc
Rádi si tuhle stopovačku
projdeme příští rok zas!
Marie Prchalová, Doubí a Šimík Šimonovští

DOMOV PRO VŠECHNY
Ráda bych pozdravila všechny spoluobčany, známé a přátele naší krásné obce v novém roce.
Všichni jsme si vědomi, že procházíme zvláštním obdobím, nicméně bych Vám chtěla
popřát, abychom se v roce 2021 měli lépe než v loňském, abychom byli všichni zdraví,
šťastní, spokojení a užívali si chvil, které nám život nabízí. Věřím, že koronavirovou krizi
brzy překonáme a budeme se opět vídat na kulturních akcích, na které jsme byli zvyklí v
předešlých letech.
Spousta z Vás se mě již ptala na turnaj v lóře, který organizujeme tradičně v únoru. Bohužel
to vypadá, že letošní únor nebude nakloněn karetnímu odpoledni ve Lhotě. Nicméně turnaj
rádi uspořádáme, jakmile to situace umožní.
Do té doby Vám všem přeji příjemně strávené chvíle s těmi nejbližšími a věřím, že brzy na
viděnou.
za Domov pro všechny
Veronika Mantlíková

KNIHOVNA
Dobrý den,
zdravíme vás z knihovny, která je bohužel v současné chvíli stejně jako všechny ostatní
knihovny v ČR z nařízení vlády zavřená. Až se epidemiologická situace zlepší a budeme moci
otevřít, samozřejmě otevřeme. Velmi se na vás, na čtenáře, těšíme. Přejeme vám v novém roce
hlavně hodně zdraví a duševní pohody.
Krásné lednové dny přejí Tereza a Jiří Šeborovi
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ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení občané Lhoty,
brzy nám začne druhé pololetí, a vzhledem k situaci, která vůbec nepřeje akcím a různým
zpestřením běžných školních dní, se v letošním roce nechystáme na plavání, školu v přírodě a
ani jiná kulturní představení nebudeme organizovat.
I nadále můžeme pokračovat s kroužkem angličtiny, při kterém se setkáváme ve stejném
složení jako během běžného provozu.
V prosinci jsme opět získali do školky finanční obnos 1310 Kč za sběr papíru, ačkoli cena za
papír výrazně klesla a za karton není vůbec nic, i přesto se každá koruna na různé drobné
výdaje MŠ hodí. V minulém roce jsme pořídily (po delším šetření) didaktické pomůcky –
obrazový materiál téměř za 5700 Kč, děti jej využívají při vzdělávacích činnostech - rozvoji
poznání, ale také při neřízené činnosti a volných hrách. Děkujeme všem, kteří školku stále
tímto způsobem podporují.
Jana a Jitka
učitelky MŠ Lhota

SK LHOTA
Současná situace fotbalu vůbec nepřeje. Po mírném rozvolnění před vánočními svátky došlo
k úplnému zákazu sportovních aktivit. Momentálně lze trénovat ve dvojících, což fotbalovou
činnost téměř vylučuje. Zlepšení stavu je navíc v nedohlednu.
Áčko Lhoty mělo začínat mistrovskou soutěž poslední únorový víkend. První přípravný zápas
se Zavidovem byl naplánovaný již na závěr ledna. Dále měla následovat utkání v Mělníku a
Žatci, po nichž mělo dojít na pohárový duel proti Vinařicím. Nikdo dnes netuší, co z
popsaného harmonogramu zbude.
Po dvou letech se měla konat valná hromada SK Lhota. Vládní nařízení ovšem neumožňují
konání nejvyššího orgánu fotbalového oddílu. Proto výkonný výbor provizorně rozhodl o
odložení valné hromady. Tu by vedení chtělo uspořádat co nejdříve.
Nejen lhotecký oddíl nemůže zorganizovat valnou hromadu. Okresní fotbalový svaz ji měl
svolanou na začátek ledna. Ani na druhý plánovaný termín (7. 2.) s největší pravděpodobností
nebude možno akci s cca 80 účastníky uspořádat, a tak bude volba nového vedení OFS znovu
odložena. Ani termín volební valné hromady Středočeského fotbalového svazu (naplánováno
na 4. 3.) jistý není.
Po jedenácti úspěšných ročnících je ohrožen také ples SK Lhota. Byla by velká škoda tuto
tradiční a povedenou akci neuspořádat. Proto bychom chtěli ples zorganizovat ve chvíli, kdy
to bude mít smysl.
Jan Dolejš
SK Lhota
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