1. číslo leden 2022
Vážení spoluobčané,
vánoční čas je za námi, věřím, že jste si ho všichni užili po svém a do nového roku jste
vykročili s chutí, a hlavně tou správnou nohou. Přeji vám, abyste byli v tomto roce
hlavně zdraví, spokojení a šťastní. Ať se vám vše, na co sáhnete, daří. Buďte na sebe
hodní, laskaví a ohleduplní. Mám pocit, že tyhle vlastnosti v poslední době bohužel
úplně vymizely, a to je určitě veliká škoda.
Od nového roku jsme na obecním úřadě začali, jako každý rok, vybírat poplatky. Proto
jen pro upřesnění: výše a druhy poplatků jsou vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu
a také na internetových stránkách obce v sekci NOVINKY. Poplatky zůstávají stejné jako
vloni. Jediné, co se změnilo, je výběr poplatku za komunální odpad. Ten se nyní vybírá
na základě obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Ta je trvale vyvěšena na internetových stránkách obce v sekci SEZNAM
HLAVNÍCH DOKUMENTŮ – OBECNÍ VYHLÁŠKY. Určitě si ji přečtěte. Po uhrazení
poplatku 700,- na osobu na rok dostanete svozovou známku odpovídající uhrazené
částce. Úleva se poskytuje osobě mladší 15 let (včetně roku dosažení tohoto věku), anebo
starší 65 let (včetně roku dosažení tohoto věku), a to ve výši 50%. Poplatek je splatný
nejpozději 30. 1. 2022.
Jistě jste si všimli, že se ve spodní části obce začalo rekonstruovat veřejné osvětlení.
Pracovníci vytyčují sítě a zakreslují trasy. První etapa začala Na Skalce a pokračovat
se bude U Splavu, v ulici Požárníků a nakonec v ulici Kladenská. Ohledně konečného
umístění lamp budete osloveni, vše domlouváme přímo s každým na místě. Nemusíte se
obávat, že bychom vám nevhodně umístili lampu před dům bez předchozí domluvy
s vámi. Celou stavbu provádí firma Uniservis Hašek s.r.o.
Od pondělí 17. 1. budeme mít nové nájemce v hospodě U Splavu. Mimo provoz
restaurace manželé Jahodovi nabízejí také rozvozy obědů domů. Doprava a polévka
k hlavnímu jídlu je zdarma. Jídelní lístek najdete u nás na internetových stránkách obce
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v sekci NOVINKY. Objednává se nejpozději den předem do 11 hodin na telefonním čísle:
739 788 755 nebo e-mailem: strawberry.petr@seznam.cz. Paní Jahodová nabízí další
doplňkové služby např. pečení domácích zákusků, výroba občerstvení na oslavy
(chlebíčky, jednohubky, obložené mísy). Věřím, že hospoda znovu ožije a stane se
hezkým místem, kde se budeme moci nejen na kulturních akcích společně setkávat.
Věra Nedvědová
starostka obce
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 Dne 16. 12. 2021 obecní zastupitelstvo schválilo:













rozpočtové opatření č. 6
schodkový rozpočet pro rok 2022
výhled pro roky 2023-2024
cenovou nabídku od firmy Fiedler s.r.o. na částku 100 091,20 Kč vč. DPH na opravu
monitorovací jednotky na ČOV
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za Obecní systém
odpadového hospodářství
smlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
Nájemní smlouvu s novým nájemcem nebytových prostor U Splavu s paní Lenkou
Jahodovou
Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 2009/1/03 o sběru a odvozu komunálního odpadu
Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 2009/2/03 o sběru vytříděných složek komunálního
odpadu
žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2022 od SK Lhota ve výši 100 000 Kč
s dodatkem, že finanční částka se bude čerpat výhradně na sportovní činnost spolku
žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2022 od spolku Domov pro všechny ve výši
30 000 Kč
žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2022 od SDH Lhota ve výši 50 000 Kč

 V měsíci lednu slaví své životní jubileum paní Kremláčková Jaroslava, Kouglová
Věra, Luhanová Marta a pan Kohout Jaroslav. Přejeme všem hodně zdraví, štěstí
a krásných okamžiků v následujících letech.
 Oznamujeme, že letošní svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu jsou
naplánovány na neděle 20. 3. a 2. 10. od 8 – 11:00 před hasičskou zbrojnicí.
 Dále připomínáme, že u staré hospody Pod Lipami pokračuje sběr papíru, sběr
použitého potravinářského oleje a sběr drobného elektroodpadu. Výtěžek za
sběr papíru, který je věnován lhotecké mateřské škole byl za loňský rok 7 660 Kč.
Služby pro občany:
Kácení stromů, zkracování větví, rizikové kácení, údržba zahrad, péče o zeleň, odvoz a
likvidace větví. Telefon 792 277 158.
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KULTURA
 Tradiční Seniorka se uskuteční dne 29. 1. od 14:00 na sále hospody U Splavu.
 Únorová Seniorka se bude konat dne 12. 2. od 14:00 na sále hospody U Splavu.
 Spolek Domov pro všechny již připravuje oblíbený Turnaj v lóře. Konat se
bude dne 26. 2. od 13.00 na sále hospody U Splavu.
 Na den 8. 3. plánujeme Mezinárodní den žen na sále U Splavu.
DOMOV PRO VŠECHNY
Adventní čas máme za sebou. Pevně věřím, že jste si všichni užili klidné, šťastné a pohodové
Vánoce.
Dovolte nám popřát Vám za náš spolek vše nejlepší do nového roku, hlavně zdraví, lásku,
životní pohodu a splněná přání. Věříme, že se i v letošním roce sejdeme u mnoha společných
akcí a aktivit v naší krásné obci.
V tuto chvíli pro vás připravujeme kulturní kalendář, který najdete již brzy na stránkách obce.
Pevně věříme, že většina našich akcí se bude moci uskutečnit. Budeme se snažit naplánovat
vše tak, abychom byli co nejvíce ve venkovních prostorách a akce se mohly konat.
Těšíme se na naše společná setkání.
za Domov pro všechny
Irena Houžvičková

KNIHOVNA
všechny vás srdečně zdravíme v novém roce a přejeme všem hodně štěstí, zdraví a pohody.
V roce 2022 funguje knihovna ve stejném režimu jako v roce předchozím, tzn. každý čtvrtek
od 16 do 18 hod.
Od minulého týdne máme opět na tři měsíce zapůjčené nové knihy ze Středočeské vědecké
knihovny v Kladně. Kdo má dlouhé večery, přijďte si půjčit něco pěkného na čtení.
Těšíme se na společná setkávání v roce 2022.
Tereza a Jiří Šeborovi

MŠ LHOTA
Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec prvního pololetí, na konci měsíce ledna ještě plánujeme „Heřmánkovou
aromaterapii ve školce“ a „Zumbu“ společně se školkou v Družci. Některé aktivity plánované
v prosinci jsme byly nuceny odložit z důvodu velké nemocnosti ve školce.
Rády bychom poděkovaly všem, kdo se podíleli na sběru papíru pro MŠ Lhota. Poslední
utržená částka přesáhla 4.000,- Kč (s již dříve našetřenými penězi), bychom chtěly investovat
do velké molitanové stavebnice, ze které si děti budou moci stavět domečky a bunkry a více
rozvíjet svou fantazii a prostorové představy. Děkujeme vám a těší nás, že tímto způsobem
školku v obci podporujete.
Jana a Jitka
učitelky MŠ Lhota
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SK LHOTA
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