4. číslo duben 2021

Vážení a milí spoluobčané,
vítám vás u čtení dalšího vydání našeho zpravodaje. Každý měsíc se snažíme,
abychom vám touto formou co nejlépe zprostředkovali dění v naší obci. Slunečných
a teplých dnů začíná pomalu, ale jistě přibývat. S příchodem jara se nám určitě
zlepšila také nálada. Začínáme opět pracovat na svých zahrádkách, a to mi
připomnělo, že se opět začaly konat sousedské trhy. Do doby, než bude znovu
otevřena hospoda, se budeme scházet před obecním úřadem.
Před Velikonocemi naše obec přijala výzvu a zapojila se do soutěže o nejhezčí
velikonočně ozdobený strom. Spolu s ostatními obcemi, jako Žilina, Družec, Doksy,
Velká Dobrá a K. Žehrovice, jsme soutěžili o putovní pohár v podobě dřevěné
slepičky. Vaše ozdoby uchvátily porotu natolik, že jsme soutěž vyhráli, a tím také
přebrali otěže organizace pro příští ročník. Na fotografie a video se můžete podívat
na obecním Facebooku nebo na internetových stránkách obce. V polovině dubna
přiletěla další výzva, a to soutěž o nejhezčí čarodějnici. V Žilině a Družci si již
několik let zdobí svá obydlí těmito kráskami, a tak napadlo organizátorku předešlé
soutěže rozšířit tuto tradici ještě dál. Oslovila okolní obce a soutěž byla vyhlášena.
U nás ve Lhotě se přihlásilo 10 krásných čarodějnic. Z nich dvanáctičlenná porota
vybrala jednu, která letěla 30. dubna na finálové kolo. Ze šesti finalistek vybral
nestranný porotce jednu vítězku, kterou se stala čarodějnice ze Žiliny. To, že
nevyhrála ta naše, nás sice mrzí, ale jen trošku, hlavně že jsme se do soutěže
zapojili a aktivně se zúčastnili. Už se těšíme na příští rok, kdy je plánované i
slavnostní veřejné finále s kapelou.
U nás na obecním úřadě již máme hotovo a nyní čekáme na kolaudaci celé stavby.
Tímto velice děkuji všem zaměstnancům firmy Dava s.r.o., kteří u nás pracovali. Byl
to náročný půlrok. Všichni byli velice ochotní, vstřícní a trpěliví, ale hlavně šikovní.
Práci firma odvedla na výbornou, jsme velice spokojeni. Po celou dobu
rekonstrukce nám umožnili na obecním úřadě fungovat, čímž jsme jim práci dost
ztěžovali. Nikdy pro ně nebylo nic problém a vše, na čem jsme se domluvili, platilo.
Proto jsem firmu oslovila s nabídkou další spolupráce. Již čekám na cenovou
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nabídku na nové schody u hospody U Splavu a zhotovení pochozího stropu. Nově
vzniklá místnost bude sloužit mateřské škole jako odkládací a úklidový prostor.
V minulém týdnu u nás proběhla kontrola ze Středočeského kraje na přidělenou
dotaci ve výši 645 000 Kč na rekonstrukci ulice U Hřiště, bez jakýchkoliv
negativních zjištění. Nyní na obci probíhá každoroční kontrola hospodaření tzv.
audit.
Byly započaty práce na urbanisticko-architektonické studii pro naši náves. Dílo
dostala za úkol paní Ing. Arch. Dana Pokojová.
Během pár dnů bych měla obdržet celkový podrobný rozpočet na veřejné osvětlení
abychom mohli zahájit výběrové řízení na dodavatele. Se zastupiteli jsme se shodli
na mém návrhu o novém využití obecní stodoly U Splavu. Po úklidu a stavebních
úpravách, vznikne zázemí pro umístění a uložení mechanizace a strojů potřebných
k údržbě obce.
Jedním z důležitých bodů diskuse na veřejném zasedání zastupitelstva byl hydrogeologický vrt, který nechal udělat spolek SK Lhota jako druhý pokus v lese za
hájovnou v místech prameniště bezejmenného přítoku Lhoteckého potoka. Tento vrt
by měl sloužit jako zdroj pitné a užitkové vody pro SK Lhota a měl by především
řešit vodu pro závlahu celého hřiště. Vydatnost tohoto vrtu byla ověřena
krátkodobou orientační hydrodynamickou zkouškou v délce trvání 3+1 den.
Abychom měli jistotu, že při dlouhodobějším čerpání nebude ovlivněna hladina
vody ve studních, požádali jsme SK Lhota o součinnost, ve věci ještě jednoho
zkušebního čerpání. Během tohoto čerpání bychom sledovali, jak hladiny vody ve
studních, tak i přítok do našeho rybníka. Našemu požadavku bylo ze strany SK
Lhota vyhověno.
Na závěr bych chtěla poděkovat paní zastupitelce Marii Prchalové a panu
místostarostovi Tomášovi Luhanovi za velikou pomoc při výsadbě stromů podél
potoka k čističce a vůbec všem, kteří se na této krásné akci podíleli.
Přeji vám krásný máj, dobrou náladu a mějte se rádi.
Věra Nedvědová
starostka obce
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 V měsíci květnu slaví své životní jubileum paní Marie Gruberová, pan Jaroslav
Hamouz, Vladimír Frydrych a František Šváb. Všem oslavencům přejeme pevné
zdraví, hodně štěstí, lásky a všeho dobrého.
 Do naší obce přijede v úterý 11. 5. v 10:30 pojízdná prodejna, která nabízí maso z
Českého chovu Masi-co, uzeniny od dodavatele Ježek. Sortiment: Kuřecí maso,
vepřové, hovězí vše je balené, zabíjačka, tlačenka, jitrnice, uzené, chlebíčky a
zákusky. Chlebíčky a zákusky rozdáváme k nákupu zdarma!!! Prodejna bude mít
stanoviště před hasičskou zbrojnicí. A zdrží se do 11:30.
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 Použitý jedlý olej odkládejte na schody ke staré hospodě a drobný elektroodpad
vkládejte na stejném místě do přistavené nádoby.
 ČEZ Distribuce oznamuje plánované odstávky elektřiny, které budou ve dnech 19. a
24.5. od 7:30 – 16.30. Týkat se budou ulic v horní části obce, názvy přesných ulic
naleznete na úřední desce.
 Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je naplánován na neděli 16. 5. od
8 do 11 hod. před hasičskou zbrojnicí. Prosíme o ohleduplnost a slušné chování.
 Sčítání lidu, bytů a domů 2021 má před sebou posledních pár dní.
Všichni, kteří se dosud nesečetli, mohou až do 11. května vyplnit online formuláře na
webu www.scitani.cz, případně přes mobilní aplikaci Sčítání21, nebo poslat vyplněné
listinné formuláře v odpovědní obálce poštou, či je odevzdat na některém z
kontaktních míst sčítání. Za nesplnění zákonné povinnosti hrozí sankce až do výše
10 000 Kč.
Pokud někdo neobdržel listinný formulář od sčítacího komisaře a nechce se sečíst
online, může si formulář vyzvednout na kterémkoliv z kontaktních míst sčítání, tedy
na vybraných pobočkách České pošty a na pracovištích krajských správ Českého
statistického úřadu.
 Dne 28. 4. 2021 obecní zastupitelstvo schválilo:
- rozpočtové opatření č. 2.
- Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 na vícepráce s firmou Dava – cz s.r.o. na celkovou
částku 1150858,55 vč. DPH.
- prodej obecního pozemku 33/2 o výměře 22 m2 v k. ú. Lhota u Kamenných
Žehrovic paní J. M. za cenu 100,-/m2.
- prodej obecního pozemku 75/3 o výměře 47 m2 v k. ú. Lhota u Kamenných
Žehrovic panu M. D. za cenu 100,-/m2.
- úhradu faktury č. 234-2021 firmy Lukáš Hejda za opravu dešťové kanalizace na
objektu U Splavu na celkovou částku 175813,- uzavření nové pojistné smlouvy č. 8603280646 na pojištění obecního majetku a
pojištění odpovědnosti za újmu s pojišťovnou Kooperativa, a.s. na celkovou
pojistnou částku 16150,- Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 2009/2/03 o sběru vytříděných složek komunálního
odpadu.
- Dodatek č. 6 ke smlouvě č.2009/1/03 o sběru a odvozu komunálního odpadu.
- objednávku na zhotovení urbanisticko-architektonické studie pro plochu v centru
obce.
- objednávku nákupu skládacích ocelových vrat do hasičské zbrojnice dle cenové
nabídky.

KULTURA
Stále doufáme v brzké setkávání na kulturních akcích. Věřte, že i nám se stýská po
přirozeném kontaktu s vámi, popovídání, zatancování… Těšíme se na skutečnou muziku,
divadlo, smích, hlahol apod., které k životu patří. Nepřestávejme doufat, že nás to
v nejbližších dnech čeká.
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Od 28. 4. se prozatím každou středu od 16:00 před obecním úřadem opět konají
sousedské trhy, na kterých můžete nabídnout nebo si odnést přebytky ze zahrádek např.
sazeničky, venkovní i pokojové květiny, bylinky, zeleninu, ovoce, drobné zvířectvo
apod.

Výsadba stromů podél potoka k lhotecké čističce
Na konci letošního ledna přišla na obec nabídka na výsadbu až 80 listnatých stromů v rámci
dotace 9/2019 NPŽP ze Státního fondu životního prostředí (www.narodniprogramzp.cz/nabi
dka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76). Nabídka nás zaujala, a tak jsme přemýšleli, který kousek
obce bychom mohli zazelenit. Lhota však nedisponuje obecním pozemkem vhodným
k výsadbě stromů – v intravilánu obce máme již zazeleněno, ostatní obecní cesty nevyhovují
nebo se využívají dlouhodobě jinak, stejně jako obecní polní dílce.
Nicméně nás napadlo, že bychom mohli podpořit vyšší zeleň podél potoka, který protéká
mezi loukou a polem ve směru z obce k čističce odpadních vod. Potok je silně zmeliorován
a na jeho březích dosud zakořenilo pár náletů (špendlíky, bezinky a jedna planá jabloň s moc
dobrými plody).
Při návštěvě spolku, který je odpovědný za podávání žádosti o dotaci a realizaci výsadby, se
ukázalo, že tato lokalita by byla pro výsadbu příhodná na parcelách, přes které neprochází
inženýrské sítě. Potok sám včetně přilehlých pozemků je však v soukromém vlastnictví
několika lidí a jednoho spolku. Všechny majitele jsme seznámili s nabídkou výsadby a
získali souhlasy všech mimo jednoho. Dohodli jsme se na směsi ovocných stromů, ne příliš
vysokých, aby neomezovaly krásný výhled z ulice Na Skalce a přilehlých domů, jejichž
majitelé byli s plánem výsadby seznámeni a setkali jsme se pouze s kladnými vyjádřeními.
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva 22. 2. 2021 jsme schválili dohodu o výsadbě.
Nic už tedy nebránilo tomu, aby spolek Futura academica (www.futura-academica.cz) mohl
ke konci února v řádném termínu podat žádost o dotaci na výsadbu. Tento spolek je tedy i
příjemcem státní dotace a s obcí má vztah ukotven právě dohodou o výsadbě. Z té plyne, že
spolek výsadbu provede a obec bude zodpovědná za následnou péči o stromky. Celá výsadba
je tedy koncipována jako obecní projekt s tím, že majitelé pozemků nemají s výsadbou ani
péčí o stromky žádné výdaje. Podmínkou dotace je desetiletá udržitelnost projektu. Po tuto
dobu musí stromy zůstat živé a přístupné veřejnosti, nesmí se tedy oplotit. Dnem výsadby
přecházejí stromy do vlastnictví majitelů pozemků.
Dne 9. dubna 2021 přišla radostná zpráva potvrzující přidělení dotace. Pak už to vše nabralo
velice rychlý spád a navzdory původnímu podzimnímu datu výsadby byl spolek i stromy
připraveny k výsadbě už lehce po půlce dubna. Nakonec k samotné realizaci došlo v slunný
pátek 23. dubna 2021. Akce byla avizována veřejným rozhlasem jako otevřená veřejnosti,
jak jste možná slyšeli. Majitelé byli uvědomeni o datu výsadby, pachtýři byli seznámeni s
výsadbou stromů. Majitelům jsme předali dokumentaci k výsadbě, která obsahovala krom
základních informací i dohodu o výsadbě, plán projektu výsadby a odborný posudek
k výsadbě.
Celkem se vysadilo 37 ovocných stromů na tři parcely podél potoka v celkové délce něco
málo přes 260 m. Čtrnáct stromů je v horní části louky na břehu potoka přilehlého k louce,
zbývajících dvacet tři stromů je, kvůli zachování průjezdnosti louky, vysazeno na druhém
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břehu potoka ve směru od polí. Stromy jsou vysázeny na hranu potoka tak, aby došlo
k pouze zanedbatelnému omezení stávajícího užití přilehlých parcel (louka, resp. pole).
A co se tedy vysazovalo? Krajinářka z možných stromů pro naše podmínky vybrala švestky,
třešně, višně, jeřáby a hlohy. Konkrétní podíly jednotlivých stromů jsme doladili s majiteli a
přirozenými nároky zamýšlených stromů tak, aby se maximalizovalo přežití i užitek ze
stromů, který je plánován nejen pro lidi, ale i pro ostatní kolem běžící, lezoucí či letící
živáčky. Stromky dodala Ovocná školka Bojkovice (www.stareodrudy.org/). Nejpočetnějším
stromem jsou slivoně švestky Prunus domestica (15 stromů) a vysázeny byly odrůdy
Wangenheimova a Stanley. Dalším početným stromem je hloh obecný Crataegus laevigata,
13 stromků. Dále se vysadily čtyři sladkoplodé jeřáby ptačí Sorbus aucuparia odrůdy
Konzentra a Moravský a dvě třešně ptačí Prunus avium odrůdy Burlat a Rychlice. Vysadit se
měly i tři višně Prunus cerasus, avšak ty spolek nebyl schopen v tuto dobu sehnat, a tak byly
nahrazeny velkoplodými růžovo-fialovými myrobalány Prunus cerasifera odrůdy Unica.
Stromky byly vyvázány mezi tři dřevěné kůly a opatřeny ochranou proti okusu přímo na
kmen. K příslušenství patří i hydrovaky sloužící k postupné závlaze, avšak kvůli výpadku
dodávky budou hydrovaky doinstalovány přibližně do měsíce od výsadby. Stromky byly po
výsadbě řádně zality a v blízkých dnech je čeká výchovný řez, který provede odborník ze
spolku Futura academica. Další řezy a zejména zálivka dle potřeby už budou odpovědností
obce.
Celá výsadba se odehrávala v příjemné atmosféře a za krásného, byť mírně větrného počasí.
Lhotecký čaj od Martiny Machové, zákusky od pekaře Jiřího Pochmana z žehrovické
Jitřenky i kafíčko Mexiko Esmeralda od Prokopů všem velmi chutnaly. Během necelých 11
hodin byly všechny stromky zasazeny, fotograficky zdokumentovány, potřásli jsme si
s výsadbovým týmem rukama a popřáli jsme stromkům, ať se jim u nás dobře daří a plodí.
Fotografie z akce naleznete na obecních internetových stránkách v sekci Fotogalerie a
v případě zájmu zajděte stromky u nás přivítat.
Marie Prchalová

KNIHOVNA
Zdravíme vás do krásných jarních dní z knihovny. S radostí vám oznamujeme, že je
knihovna opět otevřená. Otvírací doba je stále stejná, a sice ve čtvrtek od 16 do 18 hod.
Těšíme se na setkání Tereza a Jiří Šeborovi

SK LHOTA
Po měsících temna se sportovci dočkali rozvolnění. Od půlky dubna mohli trénovat ve
skupinách a na počátku května dojde v polovině krajů k rozšíření na dvacetičlennou skupinu.
Ve druhé půlce jsou povoleny jen skupiny po 12 hráčích. Rozehrání mistrovských zápasů se
momentálně jeví jako nereálné. Zatím nejsou známy ani podmínky, za kterých by bylo
možno utkání sehrát. V prvních dvou týdnech května musí dojít k povolení zápasů nebo
k rozhodnutí o zrušení soutěžního ročníku 2020/2021.
Mediálně sledované souboje o vedení okresních a krajských fotbalových svazů přináší
spoustu nových tváří ve výkonných výborech. Středočeský svaz pozná nové představitele na
valné hromadě dne 6. 5. Svoji pozici již nebude obhajovat současný předseda Miroslav Liba,
jenž je novináři označován za nástupce Berbra. O jeho místo usilují Josef Novák (předseda
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OFS Praha – východ), který má určitě blíže současnému vedení, a trenér futsalové
reprezentace Tomáš Neumann, jenž je zástupce hnutí Fevoluce.
Jan Dolejš

Zápis
Mateřská škola Lhota
na školní rok 2021/22

• přihlášku,
• potvrzení praktického dětského lékaře o očkování a
• kopii rodného listu

Dokumenty můžete podávat:
1. elektronicky – datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem
zákonného zástupce od 3. 5. do 16. 5. 2021
2. poštou od 3. 5. do 16. 5. 2021
3. osobně 12. 5. 2021 od 16 do 17 hodin přes „výdajové okénko“
u školní jídelny – pracoviště Družec
Pořadí podání přihlášek nerozhoduje.
Platí kriteria pro přijímání dětí:
1. trvalý pobyt
2. věk dítěte
3. sourozenec ve školním zařízení

Těšíme se na vás!
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