3. číslo březen, duben 2022

Vážení spoluobčané,
zima se s námi konečně loučí a my se můžeme těšit na barevné jaro. Všechno se
začíná zelenat, objevují se první pupeny a rozkvétají sněženky, tulipány a narcisky.
Jaro je krásné období, je to vlastně takový počátek všeho nového. I u nás v obci se
podařilo pár nových věcí. Máme hotovou první etapu veřejného osvětlení, celé ulice
Požárníků, Na Skalce a U Splavu již svítí. Nyní nás čeká ulice Kladenská, Fr.
Černého a 9. května. Hotové jsou také schody u školky a hospody U Splavu.
Zábradlí je ve výrobě a bude nainstalováno do konce dubna. Minulý týden byla
firmou Silnice Cajk s.r.o. vyspravena ulice K Hájovně. Vydařenou akcí bylo MDŽ.
Pobavit se přišlo 40 žen. Za doprovodu pana Šitty se zpívalo a tančilo až do
večerních hodin. Velice děkuji manželům Jahodovým z hospody U Splavu za
sponzorský dar v podobě občerstvení – nealko nápojů, piva a kávy.
Čím dál častěji řešíme problém parkování motorových vozidel na komunikacích
v obci. Tímto žádám vlastníky vozidel, aby parkování omezili. Místní komunikace
v naší obci nejsou dostatečně široké a nejsou určeny k trvalému parkování osobních
či jiných vozidel. Parkování vozidel na nich pak v mnoha případech způsobuje
neprůjezdnost komunikace pro větší vozidla, zejména pak pro vozy svozu
komunálního odpadu či zemědělskou techniku. Každý řidič by si měl uvědomit, že
při zastavení či odstavení vozidla je povinen dodržovat pravidla silničního provozu.
Dle zákona o silničním provozu při stání na místní či účelové komunikaci musí
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.
Prosím, parkujte vozidla na svých pozemcích a umožněte spoluobčanům a ostatním
řidičům bezproblémový průjezd obcí. Pokud nedojde k nápravě, bude obecní
zastupitelstvo nuceno přistoupit ke změně obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích a parkování na místních komunikacích zpoplatnit.
Užívejte krásné dny ve zdraví.
Věra Nedvědová
starostka obce
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 Přejeme všem jubilantům, kteří oslavili své jubileum v měsíci březnu hlavně zdraví,
štěstí a pohodu do dalších let. Jsou jimi: paní Pichnerová Jiřina, Poddaná Hana a pan
Mataj Antonín.
 Materiální sbírka pro Ukrajinu pokračuje i nadále do 17. 4. Potřebnými věcmi je vše,
co člověk potřebuje v nouzi – oblečení, drogerie, ložní prádlo, spacáky, deky, polštáře,
karimatky, pleny, zdravotnické potřeby, nádobí, příbory, školní potřeby, hračky….
 ČEZ Distribuce oznamuje plánovanou odstávku elektřiny, která je plánovaná na
čtvrtek 14. 4. od 7:30 do 15:00. Týkat se bude ulic v horní části obce, upřesnění
konkrétních ulic a čísel popisných naleznete na webových stránkách obce a úřední
desce.
 První čtvrtletí tohoto roku je za námi, proto připomínáme občanům, aby zkontrolovali
platby za stočné. Zaplatit můžete na obecním úřadě nebo přes účet obce. Děkujeme.
 Tradiční očkování psů se uskuteční v pondělí 4. 5. od 16:30 do 17:30 před obecním
úřadem. Na Ploskově v cca 17:40.
 Od 28. 4. začínají opět sousedské trhy, na kterých můžete nabídnout nebo si odnést
přebytky ze zahrádek např. sazeničky, venkovní i pokojové květiny, bylinky, zeleninu,
ovoce, drobné zvířectvo apod. Nebo jen tak posedět s přáteli 
Trhy se budou konat jako vždy ve čtvrtek od 17:00 před hospodou U Splavu.
 Dne 9. 3. obecní zastupitelstvo schválilo:
o rozpočtové opatření č. 1
o počet členů zastupitelstva obce na volební období 2022–2026 na devět členů
o fakturu č. 20220007 na nákup vzduchotechniky do hospody U Splavu na částku
219 947 Kč
o vyřazení nefunkční vzduchotechniky za pořizovací cenu 98 834 Kč, jednoho
kusu svítilny za pořizovací cenu 2 107 Kč a dvou kusů zipů za pořizovací cenu
1 224 Kč.
o veřejnoprávní smlouvu o finanční výpomoci pro spolek Domov pro všechny
30 000 Kč
o veřejnoprávní smlouvu o finanční výpomoci pro SDH Lhota 50 000 Kč
o veřejnoprávní smlouvu o finanční výpomoci pro SK Lhota 100 000 Kč
o uvolnění finančních prostředků z obecního rozpočtu na podporu Ukrajiny, a to
100 000 Kč.

KULTURA
 Pro děti, které mají zájem udržet naši tradici a po roce opět tancovat besedu na
Staročeských Májích, se nácvik koná každý pátek v 17:00 hodin před hospodou.
 I v naší obci po roce probíhá 2. ročník Velikonočního souboje vesnic o nejhezčí
velikonoční strom. Zdobíme opět červený kaštan u rybníka a těšíme se na krásnou
velikonoční výzdobu. Velikonoční ozdoby z různých materiálů můžete zavěšovat na
strom až do 15. 4.
 Dubnová Seniorka se bude konat dne 23. 4. od 14:00 na sále v hospodě U Splavu.
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 V neděli 24. 4. ve 13:30 vás zveme na sázení stromků v obecním lese. Sraz je u čističky
odpadních vod. S sebou: rýč, motyčku, rukavice. Občerstvení zajištěno – opékání
špekáčků, pivo, limo.
 Pálení čarodějnic se koná 30. 4. od 17:00.

DOMOV PRO VŠECHNY
V sobotu 19. 3. 2022 jsme se, tentokrát po dvou letech, sešli na sále hospody U Splavu, abychom
si s dětmi zatančili a zasoutěžili na dětském karnevalu. Účast letos byla o něco nižší než
v minulých ročnících, což bylo dáno vysokou nemocností dětí. Nakonec se sešlo přibližně 25
menších i větších dětí v maskách princezen, indiánů, kočiček, supermanů a dalších a s nimi
dorazil bohatý doprovod rodičů, babiček, dědečků a známých. O výborné občerstvení se
postaral personál hospody U Splavu.
Celým odpolednem nás provázela Bára Ladrová se svým doprovodem, Myšákem Edou,
Sněhulákem, Spidermanem a spoustou dalších pohádkových postaviček. Kromě tohoto
programu byla připravena i bohatá tombola, po které se jen zaprášilo a krásné ceny udělaly
radost všem přítomným dětem.
Tímto děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli s organizací maškarního karnevalu,
ze kterého si všichni přítomní odnesli spoustu nezapomenutelných zážitků. Další následující
akcí, nejen pro děti, je pálení čarodějnic a příjemným zpestřením tohoto období bude zdobení
našeho „velikonočního stromu“.
Těšíme se na naše společná setkání
za Domov pro všechny Irena Houžvičková

JSDH LHOTA
SOUTĚŽE ZAČÍNAJÍ
Jaro je tu a soutěže začínají. Poslední březnovou sobotu jsme se vydali na soutěž do Pleteného
Újezdu, kde místní sbor dobrovolných hasičů pořádal první ročník PÚ CTIF.
Tato náročná disciplína spočívá v tom, že všech 9 členů hlídky musí být perfektně sehraných.
Hlídka se skládá: 1 velitel, 4 členi s červenými čísly, kteří pumpují a stříkají, a 4 členi se žlutými
čísly, provádí hadicové vedení. Na úseku 80 m překonávají překážky a plní úkoly, které
spočívají ve správném uvázání uzlů nebo určení technických prostředků. Tato soutěž je
specifická v tom, že během plnění disciplíny nesmí nikdo promluvit ani slůvko, s výjimkou
velitele, který dává družstvu jasné povely.
Měli jsme zastoupení v kategoriích mladší i starší žáci. Obě družstva se s tím popasovala na 1*
a obsadila první místa. Jejich výkon byl opravdu nepřekonatelný, který ocenili i ostatní vedoucí
jiných sborů.
TERMÍNY SOUTĚŽÍ:
09.04.2022 Železný Soptík – Lidice – fotbalové hřiště
23.04.2022 I. Kolo dorostu + dospělých (100 m překážek, PÚ) – Braškov – fotbalové hřiště
30.04.2022 PÚ Lhota – Bratronice – fotbalové hřiště
07.05.2022 PÚ Žilina
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14.05.2022 II. Kolo dorostu + dospělých (štafety, PÚ, testy, dvojboj) – Plchov
27.-29.05.2022 okresní kolo hry Plamen – Plchov
Budeme rádi, když za námi přijedete!!!
za tým vedoucích Alena Kohoutová

MŠ LHOTA
Vážení spoluobčané,
na měsíc duben máme ve školce v plánu hodně aktivit. Blíží se Velikonoce a celé dva týdny se
na ně budeme chystat, vyrábět velikonoční výzdobu, malovat kraslice a učit se koledy a
velikonoční říkanky. Nebude chybět pomlázka, děti budou stopovat velikonočního zajíčka po
označené cestě, na stanovištích budou plnit různé úkoly a odměnou jim bude překvapení na
konci. Dále nás ve školce čeká v druhé polovině dubna Aromaterapie - „Lípa“ a 22. dubna
plánujeme výlet autobusem do Kamenných Žehrovic k Turyňskému rybníku na naučnou stezku,
snad nám počasí bude přát. Na konci dubna si oslavíme čarodějnice a čekají nás poslední dva
měsíce školního roku.
Opět byl vyvezen starý papír, který nám pomáháte sbírat, tentokrát částka přesáhla 3000 Kč.
Moc děkujeme, přejeme pohodové velikonoční svátky a krásné jarní dny.
Jana a Jitka
učitelky MŠ Lhota
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ZŠ ŽILINA
Mrazivými rány dává zima najevo, že se jen nerada pouští svých otěží, avšak teplé sluneční
paprsky hlásí přicházející jaro, na které se každoročně všichni moc těšíme.
V průběhu posledních 14 dnů se do jednotlivých tříd naší školy připojily ukrajinské děti. Naší
snahou je především jejich co nejlepší a nejrychlejší začlenění se do vzdělávacího systému, bez
opomenutí utvoření takového prostředí, které přispěje k jejich psychické pohodě. Během
následujících třech měsíců budeme v průběhu adaptačního období dbát především na odbourání
jazykové bariéry. Za velkou pomoc a podporu děkujeme obecnímu úřadu v Žilině, paní Nele
Drozdové a v neposlední řadě také rodičům našich žáků. Velké díky také žákům naší školy,
kteří bez výhrad přijali nové spolužáky mezi sebe, intenzivně pomáhají s překonáváním
komunikačních obtíží, ale především dokážou podat pomocnou ruku kdykoliv je to potřeba.
Děkujeme kavárně Alfa – Tau za poskytnutí prostor sálu, kde nám pan Šimek ve středu 30. 3.
promítnul pohádku Tajemství staré bambitky 2.
CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI DUBNU…
Žáci čtvrtého ročníku se zúčastní praktické výuky na dopravním hřišti na Kladně.
8. 4. je pro děti připraven projektový den DIVOKÁ ZVĚŘ V NAŠICH LESÍCH.
Duben zahájíme „Aprílovou“ a ukončíme „Čarodějnickou školou“.
25. 4. je pro žáky naší školy v rámci prevence sociálně patologických jevů připraven projekt
Roztančená škola.
22. 4. se bude konat zápis do 1. ročníku.
Klidné jarní dny přeje Mgr. Martina Sochnová a ostatní zaměstnanci školy.

SK LHOTA
Áčko
Zápas v Lysé nad Labem mohl áčku pomoct v odrazu od nejnižších příček tabulky. Nejslabšího
soupeře Lhota přehrávala a první půli vyhrála 2:0 zásluhou hlaviček posily Vaňka a Danylyche.
Po změně stran dokázal lhotecký celek rychle zareagovat na domácí snížení. Zlepšený výkon
domácích ale přinesl vyrovnání i další šance na otočení stavu. I přes slibný průběh tak byli
Lhotečtí rádi za bod. Naopak v duelu se silným Komárovem bylo hned jasné, kdo bude udávat
tempo zápasu. Hostům navíc pomohly dvě penalty. První z nich kopal Komárov už v úvodní
minutě. Až za stavu 0:4 se dvakrát hlavou prosadil navrátilec Eric Kwame Adjei. Zatím poslední
soupeř z Poříčí patří mezi celky bojující o setrvání v krajském přeboru. Přestože nepředvedl
žádný úžasný výkon, dokázal proti Lhotě vybojovat tři body. První gól vstřelil po dlouhém a
přesném pasu, druhý po nevýrazném zákroku lhoteckého gólmana a třetí po hlavičkové dorážce.
Lhota se opět prosadila až v závěru. Skóre zkorigoval po odrazu Mařík.
Hned první tři zápasy ukázaly, že se Lhota o záchranu prát nebude. Získaných 8 bodů nemůže
stačit na lepší než 14. příčku. Jen tři body za Lhotou je poslední Lysá. Nejbližší celek před
áčkem (béčko Vlašimi) nasbíral 14 bodů. Souboj o záchranu svedou nejspíš mužstva na 6.-12.
místě, která mají mezi 30 a 17 body. V současné chvíli by posledním nesestupujícím celkem
byly deváté Poděbrady s 24 body.
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Lysá nad Labem – SK Lhota 3:3 (0:2) Branky Lhoty: Vaněk, Danylych, Kasík
SK Lhota – FK Komárov 2:4 (0:3) Branky Lhoty: Adjei 2x
SK Posázavan Poříčí nad Sázavou – SK Lhota 3:1 (1:0) Branka Lhoty: Mařík
Ostatní celky
Ani béčko nevstoupilo do jarní části sezony moc slavně. V derby s Bělčí inkasovalo v osmé
minutě a další gól už diváci neviděli. Lhotecká územní převaha nevedla k téměř žádným šancím.
Ani hosté nebezpečnější protiútoky nevyužili. Béčko po prohře zůstalo na sedmém místě o bod
právě před svým posledním soupeřem.
Hra dorostenců dělá lhoteckým příznivcům radost. Na úvod jasně přehráli silný Červený Újezd
a nadále prohánějí vedoucí Loděnici. Starší žáci vstoupili do soutěže podobně úspěšně jako
dorost. Soupeři, které porazili, ale nepatří k nejlepším v I.A třídě.
Mladší žáci startují soutěž začátkem dubna. Přípravky odehrají první zápasy až v týdnu po
Velikonocích.
Béčko: SK Lhota B – SK Běleč 0:1 (0:1)
Dorost: TJ Sokol Červený Újezd – SK Lhota 0:6 (0:1) Branky Lhoty: Adam 2x, Fousek 2x,
Blažek, Štoncner
Starší žáci: TJ Pátek – SK Lhota 2:4 (1:2) Branky Lhoty: Melen, Sedláček, Moc, Rubek
Starší žáci: SK Lhota – FŠ Velký Osek 4:0 (1:0) Branky Lhoty: Hanáček 2x, Znamenáček,
Melen
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