2. číslo únor 2022
Vážení spoluobčané,
bohužel nemohu začít jinak než smutně. Ruský prezident spustil minulý týden dlouho
připravovanou invazi na Ukrajinu. Rusko se setkalo s odporem nejen Ukrajinců, ale
také na mezinárodní scéně. Západní země postupují jednotně – Evropská unie, Velká
Británie i Spojené státy uvalují na Rusko ekonomické sankce. Evropské země uzavřely
své vzdušné prostory pro ruská letadla. To, co se teď na Ukrajině děje, jsme si v dnešní
době už asi nikdo nedovedli absolutně představit. Nezbývá nám nic jiného než věřit, že
se svět ještě úplně nezbláznil a nabídnout pomoc potřebným. Těch možností máme hned
několik, veškeré podrobné informace zveřejňujeme jak na našich internetových, tak
facebookových stránkách. V naší obci sbírku právě vyhlašujeme, a to ve spolupráci
s Diakonií Broumov. Více informací viz níže. Dále aktuálně probíhá materiální sbírka
v Žilině v kavárně AlfaTau Coffe.
Tento týden začala firma Dava s.r.o. s plánovanou rekonstrukcí schodů u hospody
U Splavu. Práce jsou plánované cca na 14dní. Přístup do mateřské školky a do hospody
je tedy nyní pouze ze spodu, a to z ulice U Splavu. Práce na veřejném osvětlení budou
pokračovat ještě následujících cca 14 dní, a to instalováním nových sloupů a světel tam,
kde je vše připraveno. Další výkopové práce budou pokračovat, až se tato první etapa
ukončí.
Na Lesní správě Lány jsem se sešla s ředitelem panem Ing. Balákem společně s panem
starostou a místostarostou Žiliny. Společně se snažíme najít cestu ke “směně“ pozemků.
Jedná se o pozemky pod hřbitovem +6 m kolem hřbitova z důvodu údržby hřbitovní zdi,
parkoviště u hřiště SK Lhota a hlavně cestu ze Lhoty ke hřbitovu a od hřbitova do Žiliny,
dále cestu vedoucí lesem směrem Na Píska. Věřím, že jsme našli společné řešení a
potřebné pozemky budou již brzy majetkem obce Lhota.
Paní Ing. arch. Dana Pokojová nám odevzdala Urbanisticko – architektonickou studii
veřejného prostranství Návsi. Kdo má zájem, může se přijít podívat na tuto studií na
obecní úřad. Pokud se zastupitelé shodnou na návrhu, budeme pokračovat zadáním
Projektu pro územní rozhodnutí.
Od 14.1. funguje samoobslužný Z-Box Zásilkovna, už nemusíte čekat až vám zásilku
doveze kurýr. Stačí použít mobilní aplikaci. Box je umístěn u dolní autobusové zastávky.
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Na všechny ženy se těším 8. března na sále U Splavu, kde pořádáme již třetí MDŽ.
S ostatními se můžeme vidět třeba na zasedání zastupitelstva, které je naplánováno na
9. března od 18.00.
Věra Nedvědová
starostka obce
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 V měsíci únoru oslavila své životní jubileum paní Irena Dolejšová, Hana Kapitánová,
Jiřina Plesnivá a pan Miroslav Novotný. Všem přejeme zdraví, lásku, štěstí a mnoho
krásných lidí kolem sebe. 
 Připomínáme, že letošní svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu jsou
naplánovány na neděle 20. 3. a 2. 10. od 8 – 11:00 před hasičskou zbrojnicí.
 Zpráva ze Žiliny: žádáme nájemce hrobových míst, aby veškeré změny oznamovali na
obecní úřad Žilina tel.312659272, 724059550 nebo na e-mail: ou@zilina-obec.cz

MATERIÁLNÍ SBÍRKA PRO UKRAJINU VE LHOTĚ
V souvislosti s aktuální situací, která vznikla v důsledku útoku Ruské federace na Ukrajinu,
vyhlašujeme ve spolupráci se sociálním družstvem Diakonie Broumov materiální sbírku
potřebných věcí na pomoc Ukrajině. Věci řádně zabalené v pytlích můžete nosit před starou
hospodu Pod Lipami, a to každý den včetně víkendů do 18 hodin.
Sbírka potrvá od 2. do 18. 3.
Seznam potřebných věcí: oblečení (v dobrém stavu), potřeby osobní hygieny, prací prášky,
ložní prádlo, deky, polštáře, spacáky, karimatky, dětské a dospělé pleny, trvanlivé potraviny,
obvazy, dezinfekce, volně prodejné léky, drogerie – šampony, zubní pasty, zubní kartáčky…

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
I letos proběhla počátkem roku tradiční Tříkrálová sbírka, která je největší dobročinnou
sbírkou v ČR. Jedná se o krásnou příležitost pomoci druhým –nemocným, opuštěným a
potřebným lidem, kteří se ocitli v nouzi třeba i kvůli pandemii Covid-19. Bylo možné přispět
několika způsoby, včetně daru do statické kasičky. Celkový výnos z kasiček v našem regionu
činí 44 522 Kč, přičemž Lhota se podílela částkou 3 348 Kč.
Přestože nás nejspíš čekají složité časy a potřebných lidí bude stále přibývat, Charita ČR je
připravena pomáhat. Právě i díky vašim finančním darům. Patří vám velký dík. Stejně tak
všem zaměstnancům obecních úřadů, kteří vstřícně pomáhali s organizací sbírky.
Budeme se těšit na příští ročník sbírky, kdy k Vám snad koledníci přijdou popřát a zazpívat
domů naživo!
Monika Cyrusová, místní koordinátor sbírky

KULTURA
 Březnová Seniorka se bude konat v sobotu 5. 3. od 14:00 na sále hospody U Splavu.
 Srdečně zveme lhotecké ženy na posezení k oslavě MDŽ, které se uskuteční v úterý
8. 3. od 13:00 na sále hospody U Splavu. Těšit se můžete na malý dárek, občerstvení a
hudbu v podání pana Šitty.
 Nejen děti jsou zvány na tradiční Dětský karneval (viz Domov pro všechny), který je
naplánován na sobotu 19. 3. od 15:00.
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DOMOV PRO VŠECHNY
Už konečně nastal ten čas a po dlouhé době jsme se mohli potkat i na vnitřní akci a hned to
bylo znát, protože na 6. ročníku Lhoteckého turnaje v lóře se v sobotu 26.2.2022 sešlo
maximum účastníků, tedy celkem 12 týmů po 4. Celé odpoledne probíhalo v přátelské
atmosféře a i duchu fair play. Jsme velice rádi, že náš turnaj má dobré jméno a mohli jsme i
tentokrát přivítat pár nových karbaníků. Tradičně jsme vyhlašovali nejlepšího hráče každého
kola, v prvním kole to byl pan Jan Laštovička, v druhém kole místní Lhoťák Ivan Horák ml.
s nejlepším výsledkem celého turnaje – 36 bodů a ve třetím kole pan Jaroslav Matějka. V boji
o tři nejlepší týmy to bylo hodně vyrovnané a po každém kole se pořadí výrazně měnilo.
Nicméně poslední kolo rozhodlo o tom, že zvítězil tým Mamut Kladno ve složení Iveta
Breitenfelderová, Jiřina Librová, Saša Bláha a Petr Hájka. Druhé místo brali tradiční
medailisté posledních ročníků Ježkovy Dráhy (Veronika Ježková, Monika Ježková, Petr
Škréta a Radek Danda). Bronzové medaile si odnesl rodinný klan Horáci ve složení Ivan Horák
ml., Kateřina Horáková, Ivan Horák st. a Pavel Dvořák. V jednotlivcích suverénně se 3
prvními místy vyhrál Petr Škréta, druhý skončil Ivan Horák ml. a poslední stupeň vítězů
obsadil pan Miroslav Příhoda. Všem medailistům, ale i zúčastněným děkujeme za účast a
budeme se těšit na další ročník. Také bych moc ráda poděkovala všem sponzorům, kteří nám
darovali ceny pro vítěze – Café Prokopio, Tonny Bennett, Terapi Studio, Obec Lhota, SATPO,
CityHome, Hospůdka U Splavu a Martin Hamouz.
za Domov pro všechny
Veronika Mantlíková

KNIHOVNA
Dobrý den,
srdečně vás zdravíme z knihovny a přejeme vám krásné březnové dny. Rádi bychom
upozornili na obnovená setkávání pro nejmenší, kterých se ujaly dvě lhotecké slečny Kačka
a Terka a která se konají v prostorách naší knihovny. Jedná se hodinové tvoření a vyrábění
z různých materiálů, na jehož konci si dětičky odnesou svůj výrobek domů. Vstupné je
dobrovolné. Přihlašovat svou účast dopředu není třeba. Termíny setkání budou vypisovány dle
možností obou slečen. Tvoření probíhá jednou měsíčně, většinou o víkendu v odpoledních
hodinách.
Jinak knihovna samozřejmě funguje dále, otevřeno máme vždy ve čtvrtek odpoledne a brzy
již očekáváme nové knihy z Kladna v rámci meziknihovního výpůjčního fondu.
Mějte se všichni moc krásně a těšíme se zase u nás v knihovně na viděnou.
Tereza a Jiří Šeborovi

MŠ LHOTA
Vážení spoluobčané,
v měsíci únoru jsme si užili další aromaterapii, tentokráte na téma “Růže”. Na závěr děti mile
překvapilo divadelní představení “O šípkové Růžence”, děkujeme paní Langerové a těšíme se
na další setkání :-) Hned zkraje března starší děti navštíví divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze.
Děti se na Hurvínka a Spejbla velice těší, jedná se totiž o jednu z prvních kulturních akcí, které
se naše školka může zúčastnit po dlouhé pauze.
Jitka a Jana učitelky MŠ Lhota
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SK LHOTA
Naplánovaný ples musel lhotecký oddíl zrušit. Situace byla velice nejasná a účast by nejspíš
nemohla být ideální. A tak zůstala hlavní náplní uplynulého období příprava na jarní část
sezony. A tým měl naplánována tři utkání, z nichž se odehrálo pouze jediné. Žatec a Motorlet
B nemohly hrát kvůli absencím a karanténám. Za Motorlet našli Lhotečtí náhradu
(kombinovaný celek Hořovicka). V obou zápasech Lhota tahala za kratší konec. Dvě ze tří
branek vstřelila nová posila Robin Procházka.
Úvodní mistrovský zápas sehraje A tým 13.3. od 14:30 v Lysé nad Labem. O týden později
začíná jaro pro starší žáky. Většina lhoteckých celků sehraje úvodní jarní kolo během
posledního březnového víkendu. Pouze přípravky si na start musí počkat do poloviny dubna.
Všechny mládežnické celky poctivě trénují během celé zimy. Některé odehrály přátelská
utkání. Nejaktivnější je dorost, který má naplánovaný duel téměř na každý víkend od začátku
roku. Soupeři byli vybíráni tak, aby si zahráli všichni hráči širokého rozmanitého kádru.
Zahrála si třeba mladší přípravka s Buštěhradem. Minipřípravce zápas s Doksy nevyšel kvůli
nemocem a karanténě.
Utkání A týmu
US Praha - SK Lhota 2:1 Branka Lhoty: Procházka
Hořovicko – SK Lhota 4:2 Branky Lhoty: Procházka, Popok
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