3. číslo březen 2021
Vážení spoluobčané,
další měsíc opět utekl jako voda a my vám přinášíme nové vydání našeho zpravodaje. Čekají
nás již druhé velikonoční svátky ovlivněné vládním opatřením. Abychom vás trošku rozptýlili
v této nelehké době, přijali jsme výzvu a zapojili se do soutěže o nejlépe ozdobený velikonoční
strom. Náš se nachází u rybníka a je jím červený kaštan. Pod stromem se nám rozrůstá hlouček
krásných zajíčků ze dřeva a na stromě se začínají objevovat první ozdoby. Zapojte se také a
přijďte pověsit svoji ozdobu.
Velice děkuji všem za úklid odpadků v okolí naší obce, bylo vás opravdu hodně, kteří jste se
z vlastní iniciativy a bez oficiální organizace vydali s odpadkovými pytli vstříc nepořádku, ať
sami nebo se svými dětmi, do našich lesů a okolních cest.
S příchodem jara jsme začali pracovat na zahrádkách. Obcí se rozezvučely všechny možné
zahradní stroje. A proto vás, stejně jako každý rok, tímto žádám o dodržování vzájemné
ohleduplnosti, pokud je to jen trochu možné, nechte své stroje o víkend odpočívat.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice a obecního úřadu se nám chýlí ke zdárnému konci. Brzy
budeme přebírat hotové dílo. Bylo to náročné, ale stálo to za to. Jak hasičárna tak obecní úřad
si nový kabát už zasloužili. Věřím, že i vám se u nás na úřadě bude líbit.
Minulý týden jsem se sešla s paní architektkou Danou Pokojovou a začali jsme řešit
projektovou dokumentaci k rekonstrukci naší návsi.
Věra Nedvědová
starostka obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

 První čtvrtletí tohoto roku je pomalu za námi, proto připomínáme občanům, aby
zkontrolovali platby za stočné, komunální odpad a poplatky za psy. Zaplatit můžete
hotově na obecním úřadě nebo bankovním převodem na účet obce. Děkujeme.
 Každoroční očkování psů se letos uskuteční v pondělí 3. 5. od 16:30 do 17:30 před
obecním úřadem. Na Ploskově cca v 17:40.
 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. Paní Zímové za poskytování prostor na sbírku
tímto moc děkujeme.
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INZERÁT
Sháníme staré nepotřebné lyže, které by posloužily ke stavbě plotu na horské chalupě.
Pokud takové máte, můžete je přinést na obecní úřad. Děkujeme.
ZŠ ŽILINA
Zápis do 1. třídy
Zápis bude probíhat ve dnech 14. a 15. 4. 2021 od 13.00 do 15.00 hod.
Prosíme zákonné zástupce, aby podepsané dokumenty odevzdali, popř. poslali do školy do 15.
4. 2021.
Dokumenty: Žádost o přijetí k ZV
Dotazník / k stáhnutí na webových stránkách/
Kopie rodného listu
V případě odkladu školní docházky – zprávu z pedagogicko-psychologické poradny, zprávu
od pediatra.
Dokumenty je možno doručit: e-mailem s elektronickým podpisem, do datové schránky,
poštou, osobním podáním ve škole.
Nabízíme telefonické konzultace s ředitelstvím školy. (605211073)
Je možno po telefonické konzultaci vše vyplnit a podepsat ve škole.
Pokud to bude možné, rádi se s přijatými dětmi a jejich zákonnými zástupci setkáme ve škole
na konci školního roku.
Děkuji všem pedagogickým i provozním zaměstnancům, rodičům a žákům školy za velmi
pěknou spolupráci, za pracovní nasazení a vstřícnost v době distanční výuky.
Přeji krásné jaro a brzký návrat do školy.
Mgr. Martina Sochnová, ředitelka školy

JSDH LHOTA
Rozhodli jsme se pomoci zvířatům na Statku U Merlina v Chyňavě. Budeme vybírat tvrdé
pečivo, tvrdý chléb, zeleninu, ovoce (pozor nic nesmí být nahnilé ani shnilé). Kdyby jste se
chtěli zapojit i vy, vše přineste v pátek 2.4. 2021 od 9-11h před hasičárnu ve Lhotě. I
takovouto maličkostí pomůžeme/te.

SK LHOTA
Březen z hlediska fotbalových aktivit nic nového nepřinesl. Trénovat nelze a start soutěží je
v nedohlednu. Nejhorší na situaci je, že neexistuje vůbec žádná strategie na řízení
koronavirových opatření, a tak není vůbec jasné, jestli se sezóna 2020/21 ještě rozjede. Pro
uznání výsledků soutěží je nutno odehrát polovinu všech zápasů. Například celek Sparta
Kladno sehrál na podzim jen 4 duely a chybí mu jich tedy devět (stejně jako Komárovu v KP).
Středočeský kraj vyhlásil, že nechá týmům na přípravu alespoň dva týdny. Takže v extrémní
situaci může 10. května začít tato minipříprava a pak zbude do konce června 10 termínů
v režimu středa–neděle. Začátkem května se tedy nejspíš rozhodne o letošním soutěžním
ročníku.
Jedinou akcí ovlivňující okresní fotbal byla valná hromada. Letos hodně sledované volby
předsedů OFS přináší souboje stávajících funkcionářů se zástupci hnutí Fevoluce, jež
prosazuje změny v řízení fotbalové asociace. Na Kladensku uhájilo stávající vedení svoji
pozici a předsedou zůstal prvoligový rozhodčí Petr Blažej. Okresní oddíly tak ukázaly, že jsou
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s prací výkonného výboru spokojeny. Ve Středočeském kraji proběhly volby nového vedení
v osmi okresech a z nich v šesti vyhrál zástupce Fevoluce. Zástupci OFS se budou podílet na
volbě výkonných výborů Středočeského krajského fotbalového svazu (6. 5.) i samotného
FAČRu (3. 6.)
Jan Dolejš
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