2. číslo únor 2021
Vážení spoluobčané,
opět po měsíci vydáváme nové číslo našeho informačního zpravodaje obecního úřadu. Dnes
je to rok, co jsem poprvé psala o koronavirové situaci v naší zemi. Všichni jsme tehdy věřili,
že tato situace nebude trvat dlouho a brzy se vše vrátí do starých kolejí. Ale nestalo se tak.
Bohužel jsme k tomu přispěli velkou měrou sami. Jsem naštvaná na ty, kteří se schválně a
navzdory všemu chovají od začátku sobecky a myslí pouze sami na sebe, bojkotují veškerá
vládní nařízení a nepřipouštějí si vážnost situace. Každý by se měl zamyslet a začít se chovat
ohleduplně k ostatním. Všichni máme kolem sebe přece někoho, na kom nám záleží a koho
bychom nechtěli za žádnou cenu ohrozit. Na to snad nepotřebujeme vládní opatření, na to
nám postačí náš vlastní zdravý rozum.
Kolik času ještě potřebujeme, abychom si uvědomili, co je důležité?
Copak není ohrožení vlastního života i životů našich nejbližších dostatečnou motivací?
Věřím, že u nás v obci je většina občanů rozumných a ohleduplných, těch si velice vážím a za
nás za všechny jim děkuji.
Co pro nás ze všech omezení vyplývá, jsme vám napsali do emailů, včetně všech potřebných
formulářů, které budete minimálně následující tři týdny potřebovat při vycestování za
hranice našeho okresu. Vytištěné formuláře máme také u nás na obecním úřadě, kde máme
otevřeno v pondělí a ve středu. Mimo úřední hodiny jsme k zastižení na mobilních telefonech.
Stále trvá naše nabídka pomoci s registrací a zajištěním očkování pro seniory. Mám radost,
že se nám již podařilo očkování pro několik občanů zařídit. Na očkování vám rádi také
zajistíme odvoz. Naši hasiči stále ještě mají desinfekci, pokud byste potřebovali, obraťte se
na nás nebo přímo na ně.
Rekonstrukce na obecním úřadě se již pomalu ale jistě chýlí ke konci. Dodělávají se omítky a
strop v zasedací místnosti. Posledním krokem bude repase parketové podlahy a předání díla
by mělo proběhnout v polovině dubna.
Vám všem přeji pevné zdraví, pevné nervy, ale především pozitivní myšlení.
PS: na konci zpravodaje najdete pár rad, jak právě pozitivní myšlení rozvíjet a podporovat a
jeden fejeton ze života.
Věra Nedvědová
starostka obce
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 Dne 22. 2. obecní zastupitelstvo schválilo:
- rozpočtové opatření č. 1
- odpisový plán na rok 2021
- prodej části obecních pozemků 234/1 o výměře 1 m2, 47/1 o výměře 162 m2,
233/20 o výměře 67 m2, 234/1 o výměře 220 m2, 643/2 o výměře 44 m2, 654/1 o
výměře 25 m2, 664 o výměře 2 m2, 643/6 o výměře 57 m2 a 643/6 o výměře 47 m2
v k. ú. Lhota u Kamenných Žehrovic
- vyvěšení záměru o prodeji obecního pozemku 33/2 o výměře 22 m2 v k. ú. Lhota u
Kamenných Žehrovic
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-6010062/4 (zemní kabel NN – Ploskov)
- zálohovou fakturu č. PZ21201993 ve výši 118.438,50,- na nákup kancelářského
nábytku
- dohodu o bezúplatném provedení výsadby listnatých stromů spolkem Futura
academica v souvislosti s dotační výzvou 9/2019 NPŽP (podél Lhoteckého potoka
k ČOV)
- dodatek ke smlouvě o zemědělském pachtu č. 599/2014, která byla sepsána
s firmou AGD Kačice, s.r.o. v roce 2014
 Oznamujeme, že svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který byl
plánován na neděli 21. 3. se z důvodu vládního opatření bohužel ruší. Nový termín je
16. 5.
 V měsíci březnu slaví své životní jubileum pan Valenta Antonín. Přejeme pevné
zdraví, hodně štěstí a radosti ze života
HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA A SPALINOVÝCH CEST
Kontrolu organizuje firma TPT SERVIS s.r.o. IČ:01956752, která má nasmlouvané techniky
s oprávněním vykonávat kontroly na tyto značky kotlů: Atmos, Buderus, Ekoscroll, Dakon,
OPOP, Slokov, Viadrus, Kotle zaniklých výrobc ů či domácí výroby.
V naší obci bude probíhat ve dnech 4. – 6. 5. 2021. Ceny: kontrola kotle na tuhá paliva –
1350,- včetně DPH a dopravy, kontrola spalinové cesty + čištění – 600,- včetně DPH a
dopravy.
V případě zájmu je nutné se objednávat na telefonním čísle:
734 442 762 (po-pá 8 – 16:30).

K+M+B+2021 aneb Tři krále i dárce hlídal PES
Do průběhu letošní Tříkrálové sbírky zasáhla epidemie a v souvislosti s ní přijatá opatření.
Koledníci po dobu trvání 5. stupně nemohli vyjít, ale koleda zrušena nebyla. Byla přesunuta
hlavně do online prostředí a statické kasičky mohly být umístěny na veřejně přístupná místa.
Z finančních prostředků získaných v letošní sbírce podpoří ADCH Praha tyto projekty v ČR:
Pomoc potřebným v souvislosti s COVID19 v pražské arcidiecézi  Domov seniorů sv.
Václava ve Staré Boleslavi  Farní charitu Kolín a v zahraničí: Pomoc v Bělorusku  Pomoc
v Albánii, ale mnoho dalších aktivit, o kterých si můžete přečíst na www.trikralovasbirka.cz.
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Z důvodu nejistých podmínek koledování a tím i nejistého výsledku sbírky letos naše farnost
nežádala o finanční podporu na žádný místní projekt.
Výtěžek ve Lhotě činí: 3 370 Kč
Celkový výtěžek odeslaný na konto sbírky za farnost Zbečno: 35 559 Kč
Děkujeme, že i v těchto složitých časech myslíte na druhé. Charita lidi neopouští a bude se i
nadále snažit o zachování kvality svých služeb. Poděkování patří i všem starostům a
zaměstnancům obecních úřadů, kteří vždy ochotně s organizací sbírky pomáhají.
Tato sbírka přinesla nově virtuální koledníky, online požehnání a online kasičky. Nová doba,
nové technologie, nové možnosti. To všechno však, podle mého názoru, nemůže nikdy plně
nahradit kouzlo osobní návštěvy koledníků v našich domovech. Přejme si, ať se při té příští
sbírce ve zdraví opět setkáme!
místní koordinátor TKS
Monika Cyrusová

DOMOV PRO VŠECHNY
Začátek roku nám bohužel nepřinesl žádné velké změny. Vzhledem k aktuální situaci pro
Vás nemáme novinky ani pozvánky na blížící se akce. Rády bychom Vám všem popřály
hodně zdraví, trpělivosti a co možná nejvíce optimismu a pozitivní energie v následujících
měsících. Snad se již brzy potkáme na některé naší, obecní či jiné akci.
Krásné jaro a hodně sluníčka a dobré nálady!
za Domov pro všechny Irena Houžvičková a Veronika Mantlíková

SK LHOTA
Poslední únorový víkend se podle původního plánu měly rozjet mistrovské soutěže. Při
současné situaci je pořádání soutěžních zápasů utopií. Z celé přípravy nezbylo vůbec nic.
STK Středočeského fotbalového svazu odložilo dohrávku 9. kola na konec března. Už nyní
je jasné, že jde o termín nereálný. Středočeský kraj oznámil, že klubům ponechá minimálně
2 týdny na přípravu. Takže i v případě rapidního zlepšení stavu v 3 týdnech zatím nejtvrdších
opatření by následovala příprava a první mistrovský zápas 3. dubna. Ale to je pouze teorie.
Kde ke změně omezení došlo, je pořádání valných hromad. Podle aktuálních nařízení je za
přísných podmínek (rozestupy, negativní testy a respirátory) lze uskutečnit. Ani poslední
zpřísnění podle výkladu FAČR valné hromady nezakazuje. Je tedy možné, že OFS Kladno
pozná v neděli 7. března své nové vedení. Krajská valná hromada by se měla uskutečnit
začátkem května.
Lhotecký klub zatím o termínu své valné hromady nerozhodl. Při současných podmínkách
by byl problém s účastí. Hrozilo by i to, že by valná hromada nebyla usnášeníschopná a
musela by být svolána znovu. Na posledním zasedání výkonného výboru bylo rozhodnuto,
že letos neproběhne tradiční ples. Momentálně ho pořádat nelze, výhled je také nejistý, a
navíc tradiční předávání cen by nemohlo přinést nějaké vypovídající výsledky, když A tým
za rok 2020 odehrál pouze 10 mistrovských zápasů (béčko ještě o 3 méně).
Jan Dolejš
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Jak rozvíjet a podporovat pozitivní myšlení?
1. Používejte pozitivní slova v mysli i mluvě. Všimli jste si někdy toho, jak negativně
působí lidé, kteří ve svých větách používají přemíru slov s předponou NE? Velkou roli
hraje i tón hlasu, kterým okolí něco sdělujete.
2. Zaobírejte svoji mysl pozitivními a konstruktivními myšlenkami.
3. Před zahájením jakýchkoliv plánů nebo akcí mějte jasně před očima i ve své mysli
úspěšný cíl a výsledek Vaší práce.
4. Pět lidí, kteří jsou Vám nejbližší, jsou pro život klíčoví. Říká se, že Váš život se stává
průměrem životů pěti nejbližších lidí, kterými se obklopujete.
5. Seďte i choďte vzpřímení, s narovnanými zády. Posílí to Vaši sebedůvěru i vnitřní
pozitivní sílu.
6. Věnujte se pravidelně nějaké fyzické aktivitě.
7. Jezte zdravé jídlo, vyvážené a výživné, celkově se budete hned cítit pozitivněji, budete mít
více příjemných myšlenek i pocitů. Můžete podpořit své zdraví i přírodními doplňky
stravy.
8. Myslete pozitivně a očekávejte příznivé výsledky. I když aktuální situace neodpovídá
představám, je jen na vás samotných, zda negativa budete od sebe odrážet jako zrcadlo
nebo je budete přijímat dovnitř. Váš duševní postoj bude mít postupem času vliv jak na
vás, tak na vaše okolí.
9. Každý den si dopřejte nějakou maličkost, která vás potěší. Pochvalte se! Zamyslete se a
řekněte si nahlas několik věcí, které jste během dne udělali a na které jste pyšní a chcete se
za ně pochválit. Nemyslete na neúspěchy. Myslete na to, co se povedlo, koho jste
rozveselili, co Vám zlepšilo náladu nebo třeba komu jste dnes pomohli.
Záchranné lano
Znáte ten pocit, kdy si říkáte: “Hmm ten člověk asi potřebuje pomoc“, ale nakonec si
vymyslíte důvod, proč to neudělat? Například k tomu nemáte ty správné kompetence či
znalosti. V těch horších případech spěcháte, nebo spoléháte, že pomohou jiní. Pak jsou i
chvíle, kde je už na první pohled jasné, že se situací daného člověka vy nic neuděláte.
Tak třeba my jsme jeli o víkendu na výlet. Zrovna nám začaly podkluzovat kola na zaváté
silnici, když jsme si všimli dvou aut, které to ze silnice vyhodilo do pole. Obě posádky se
snažily vytlačit svá auta z hlubokého sněhu zpět na vozovku. Marně.
Překvapilo mě, s jakou samozřejmostí partner zastavil, abychom jim pomohli. Z logiky věci
totiž nebylo jak. Disponujeme jen drobnou Ibizou, s daleko menším výkonem, než měla obě
zapadlá auta. Těžko by některé z nich vytáhla.
Pohledy zmrzlých řidičů, prozrazovaly stejný názor. Mezi námi, náš prcek byl na rozdíl od
těch nadupaných bouráků na silnici, a ne v závěji.
Přesto jsme v kufru vezli něco, co neměl široko daleko nikdo, lano. Ano, paradox tomu tak
chtěl, aby nejmenší auto v okolí disponovalo něčím, co samo nejspíš nikdy nepoužije. Pak už
stačila jen síla SUV, které zastavilo hned po nás, spojení rad starších a energie mladších,
abychom auta ze šlamastiky vytáhli.
Poučení v závěru může být hned několik. Například jak by zazpíval pan Werich… ten umí to
a ta zas tohle a všichni dohromady uděláme moc…
A nebo to, které milují muži, že i s malým kašpárkem...
Já bych v tom však viděla jedno, neváhejme nabídnout druhým pomoc, protože nikdy
nevíme, jestli zrovna my nemáme ten kousek lana, které druzí potřebují.
4

