5. číslo květen, červen 2021

Vážení občané,
chladné jaro je pomalu za námi a my se už těšíme na krásné letní počasí,
prázdniny a dovolené. Koronavir ustupuje a my se můžeme opět veselit a
setkávat, a to je dobře. Omezení je čím dál méně, všichni věříme, že se loňská
situace již nebude opakovat, nemoc ustoupí do pozadí a my budeme moci opět
normálně žít a volně dýchat.
Minulý týden jsme definitivně uzavřeli jednu dlouhou etapu, a to rekonstrukci
hasičské zbrojnice a obecního úřadu. Máme radost z dobře odvedené práce.
Kolaudace proběhla bez jediného problému. Ještě jednou děkuji firmě Dava
s.r.o. Dále jsme obdrželi protokol o finanční kontrole na hospodaření s veřejnými
prostředky z poskytnuté dotace na akci Rekonstrukce komunikace U Hřiště. Celá
akce byla tímto také uzavřena s tím, že dotace byla použita ke sjednanému účelu
a v souladu se specifikací akce, tj. pouze na realizaci akce, a to hospodárně.
Máme za sebou také letošní kontrolu hospodaření za loňský rok, také
s výbornými výsledky. Audit je, jako ostatně každý rok, bez výhrad.
Nyní probíhá úprava dětského hřiště u rybníka. Na základě výsledku hlavní roční
kontroly jsou potřeba upravit a vyčistit, nakypřit a dosypat zóny pro utlumení
nárazu a všechny prvky bylo doporučeno obrousit a nově natřít. Hřiště vzniklo
v roce 2005, tak je potřeba ho trošku oživit. Ve dnech, kdy bude firma provádět
nátěr prvků, bude hřiště celé uzavřené pro veřejnost. Věřím, že toto opatření
pochopíte, bude trvat maximálně dva dny.
Do naší hospody U Splavu hledáme nového nájemce. Z provozních důvodů nás
koncem července opustí dosavadní nájemce pan Zoubek a my bychom byli rádi,
aby hospoda pokračovala co nejdříve. Zájemcům podáme bližší informace na
obecním úřadě.
Všem vám přeji krásné letní dny plné sluníčka, dětem krásné dva měsíce prázdnin
a v září se na vás budu těšit na lhotecké pouti.
Věra Nedvědová
Starostka obce
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ODPADY
Máme za sebou letošní první sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu. Chtěl bych poděkovat občanům Lhoty, kteří disciplinovaně přivezli
své odpady v rozumném množství.
Za svoz a odstranění velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu jsme
tentokrát zaplatili 37,5 tis. Kč.
Odpady produkujeme všichni. Zbavovat se jich ekologicky a legálně není
právě levná záležitost. Částečně nás, občany, v tom podporuje obec,
částečně se o jejich likvidaci musíme postarat sami. Pokud se jedná o odpad
z podnikatelské činnosti (včetně živností), je povinností podnikatele
prokazatelně smluvně zajistit likvidaci svých odpadů. Obdobně při stavební
činnosti (včetně rekonstrukce) musí stavebník prokázat, jak naložil se
stavebním odpadem (nejedná se o komunální odpad!).
Nejlepší způsob je zajistit, aby odpad vůbec nevznikl. Zkuste vyřazený
funkční nábytek, kola, kočárky, hračky apod. nabídnout na internetu, třeba
jen za odvoz. Mnoho předmětů může ještě sloužit dál.
U některých výrobků, když doslouží, máme možnosti využít zpětného
odběru: při nákupu nového výrobku můžeme zároveň prodejci předat ten
starý (např. elektrospotřebiče, výbojky) nebo využít míst zpětného odběru
(např. automobily, pneumatiky) nebo využít kolektivního systému (např.
elektrozařízení, baterie), a to zdarma (likvidace je již zahrnuta v ceně
výrobku).
Pokud zpětného odběru nevyužijete a stejné výrobky přivezete na obecní
svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, zaplatí za ně obec nemalé
prostředky (např. za jednu pneumatiku z osobního auta 79 Kč, za 1 kg
dehtové lepenky 16,60 Kč).
Nevíte-li si s nějakým odpadem rady, jistě vám ochotně poradí odborníci,
např. sběrný dvůr AVE Kladno Rozdělov (tel. 312 672 321). Ceník AVE
Kladno jsme pro vaši informaci zveřejnili na webových stránkách obce.
A ještě jedna žádost: neodkládejte, prosím ke kontejnerům na tříděný odpad
předměty, které tam nepatří (vánoční stromečky, kočárky, autosedačky, kusy
nábytku…). Odpadářská firma je nevyveze a pracovníci obce po vás pak
musí nepořádek likvidovat.
Tomáš Luhan
místostarosta
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 V měsíci červnu slaví své životní jubileum paní Růžena Lápková a
paní Hana Švejcarová. Mezi červencové oslavence patří pan Jaroslav
Mejzr. Všem přejeme jen to nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a lásky
a všeho dobrého 
 První pololetí tohoto roku je pomalu za námi. Žádáme občany, kteří
ještě nemají zaplacené stočné nebo poplatky za psy, aby tak učinili.
Platit můžete na obecním úřadě, nebo přes účet obce č.
388 122 329/0800. Děkujeme za pochopení.
 Připomínáme, že starý papír pro MŠ můžete stále odkládat před
starou hospodou Pod Lipami. Na stejné místo odkládejte i použitý
potravinářský olej a drobný elektroodpad, na který je přistaven
kontejner.
 Tímto vás srdečně zveme na veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční v pondělí 21. června od 18:00 v zasedací místnosti
na obecním úřadě.
 Ve dnech 16. – 18. 6. se v naší obci budou odečítat stavy elektroměrů.
Pokud není váš elektroměr na veřejně přístupném místě a nebudete
v těchto dnech doma, umístěte stav elektroměru na viditelné místo.
PODĚKOVÁNÍ
Nestalo se, že když houká siréna, aby lhotečtí hasiči nevyjeli. Je s radostí
pozorovat, jak kluci přijíždějí autem nebo utíkají k hasičárně. Někdo volá o
pomoc! Za všechno vám patří velký dík! Pokračujte a předávejte své
zkušenosti ať nám ostatním se dobře žije!
Miloslava Zímová
KULTURA
 Kulturní akce se pomalu opět začínají rozjíždět. První akcí po dlouhé
pauze bude Seniorka dne 21. 8. od 14:00 na sále hospody U Splavu.
 Lhotecká pouť se připravuje na sobotu 4. 9.
OBECNÍ LES
Vážení občané,
poslední informace o stavu a provedených pracích v našem lese jste dostali
v loňském květnovém čísle Lhoteckého zpravodaje. Ze sdělovacích
prostředků všichni víte, že pandemie Covidu 19 ovlivnila a zastavila
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prakticky veškerou činnost, a tedy i práce v našem lese. Bohužel, tak jako
Covid se nezastavil ani kůrovec a jenom jsme s lítostí sledovali, jak zbytek
našeho lesa prosychá. Za současného stavu je možná jediná věc: tento
zbytek domýtit a snažit se na celé ploše o založení nového, pokud možno
odolnějšího porostu, při dodržení stanovené hospodářské osnovy a Zákona o
lesích. Toto rozhodnutí nám schválil a potvrdil i revírník p. Moravec z LČR,
správy Nižbor, který je stanoven jako odborný správce pro naši oblast. Z
pochůzky a důkladné kontroly stavu celé plochy porostu, kterou jsme
provedli 15. května, pro nás vyplynuly i další úkoly pěstebního charakteru.
Jednání se známými subjekty jsme, co se týče těžebních prací, zahájili už
v březnu. Máme příslib od firmy, která tyto práce provádí, ale čekáme na
lepší počasí. Kdo chodíte do lesa, tak vidíte, co dokáží udělat těžké těžební
stroje s lesními cestami. Dovedete si jistě představit, jak by vypadala naše
loučka, která je jedinou přístupovou cestou k lesu, nehledě na to, že se
zřejmě nevyhneme ani tomu, abychom nevjeli na sousední soukromý
pozemek. Těžební práce budou provedeny těžebním strojem typu Harvestor,
což je víceúčelový mechanizmus, který strom pokácí, odvětví a nařeže podle
kvality na sortimenty. Podle pracovníků firmy, kteří by měli práce provádět
a porost si byli prohlédnout, by to mělo být otázkou 1 max. 2 dnů. I když
jsem viděl tento typ stroje pracovat, nemám s nimi zkušenosti a jsem na to
sám zvědav, protože se jedná odhadem o 180 až 200 m3 dřevní hmoty.
Většinu této hmoty zpracovatelská firma odkoupí, ale část podle zájmu
občanů, si obec ponechá k prodeji.
V SZ části porostu, který je směsí listnatých dřevin, JV, DB a BŘ byly
vytěženy borové souše v celkovém množství 9,90 m3.Zatím se část toho
zpracovala v samovýrobě a o zbytek projevil zájem p. Jupa.
V pěstebních pracích jsme, v souladu s doporučením lesního hospodáře,
začali provádět výřez plevelných dřevin, převážně bezinky. Koncem května
a začátkem června nám tyto práce prováděli zaměstnanci pěstební činnosti
LS Lány, kteří mají v této práci dlouholeté zkušenosti a citlivě zachovávají
již zmlazené dřeviny. V některých partiích je přirozené zmlazení JV a DB,
takže nebude třeba nakoupit tolik sazenic. Pokud počasí dovolí, měly by být
tyto práce dokončeny tuto neděli.
Vážení občané, o další činnosti a dění okolo našeho lesa Vás budeme
průběžně informovat.
Josef Kofent
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DOMOV PRO VŠECHNY
Blýská se na časy…!!!!
Déle než rok se potýkáme s epidemií koronaviru, která omezila veškeré
společenské i sportovní akce a dění v naší obci. Konečně se blýská na lepší
časy. Jaro je tady v plném proudu, sluníčko se také slitovalo a konečně
přineslo i teplé dny. Jsme rádi, že se postupně uvolňují opatření a můžeme
se pomalu začít potkávat na hřištích, v hospůdkách a kulturních akcích.
Pevně věříme, že nyní již nebudeme muset rušit žádné naše naplánované
akce a začneme se zase potkávat.
První společnou akcí, kterou budeme pořádat spolu s obcí, bude Lhotecká
pouť hned první sobotu v září. Těšíme se na společné setkání. Rády bychom
Vám všem popřály krásné léto plné pohody, sluníčka, chvil strávených s
rodinou, přáteli a všemi blízkými. Užijme si každý svou dovolenou a
prázdniny dle svých představ, odpočiňte si a naberme síly.
za Domov pro všechny Irena Houžvičková a Veronika Mantlíková
KNIHOVNA
Milí přátelé,
blíží se nám letní prázdniny a dovolené. Rádi bychom upozornili na to, že
během léta má knihovna speciální otvírací dobu. Budeme přítomni
v následujících dnech: 1. 7., 22. 7. a 12. 8. Od září bude knihovna otevřena
opět každý čtvrtek, jak je zvykem. Pokud se vám náhodou stane, že
nebudete v těchto termínech přítomni a budete naléhavě potřebovat čtení na
dovolenou, určitě nám zavolejte a najdeme jiné řešení.
Přejeme všem krásné léto plné odpočinku a krásných zážitků z dovolené a
těšíme se na další setkávání v knihovně i mimo ni.
Tereza a Jiří Šeborovi
MŠ LHOTA
Vážení občané Lhoty,
ani v letošním školním roce se nám nevyhnulo uzavření školky, naštěstí po
šesti týdnech on-line výuky mohly nastoupit nejstarší děti, kterých je celkem
deset. Mladší dětičky si musely ještě do začátku května počkat, ale nyní již
zase škola funguje jen s drobnými omezeními týkající se např.: vstupu
dalších osob do budovy, vstupu vyzvedávajících pouze v respirátoru a
podobně.

5

V průběhu letních prázdnin budou opět spojené děti z obou školek (MŠ
Lhota i MŠ Družec) a prázdninový provoz se uskuteční od 1. do 16.
července a od 23. do 31. srpna v MŠ Družec.
V měsíci květnu se konal zápis nových dětí do škol a naše školka bude od
září opět zcela naplněna. S odcházejícími předškoláky se budeme loučit v
polovině června, všichni dostanou na památku šerpy, knihy a malé dárečky
za celoroční práci. Bude se nám po nich stýskat.
Přejeme vám příjemné a pohodové prázdniny.
Jana a Jitka
učitelky MŠ Lhota
ZŠ ŽILINA
Díky příznivému vývoji epidemiologické situace a za dodržování přísných
hygienických opatření, se škola dětem znovu otevřela 12. 4. 2021.
14. a 15. 4. se konal zápis žáků do prvního ročníku. Ve školním roce
2021/22 na naši školu nastoupí 15 prvňáčků, na které se těší jejich paní
učitelka Bc. Romana Ludvichová, starší spolužáci i ostatní pracovníci školy.
Ve dnech 5. 5. a 6. 5. se konalo přijímací řízení na víceletá gymnázia.
Gratulujeme našim 3 páťákům k úspěšnému složení zkoušek a přijetí.
1. 6. jsme oslavili Den dětí na nově otevřeném hřišti u Sokolovny.
Děkujeme OÚ v Žilině za finanční spoluúčast ve vypsané dotaci EU, díky
které bylo hřiště pro Základní školu zrealizováno.
10. 6. v 15:00 hod. proběhne slavnostní přivítání prvňáčků u nás ve škole.
Těšíme se na shledání.
23. 6. v 15:00 hod. se na zahradě školy slavnostně rozloučíme s našimi
milými páťáky.
Školní rok bude ukončen a závěrečné vysvědčení bude dětem rozdáno
v pátek 25. 6. 2021.
Z důvodu epidemiologické situace jsou všechny určené slavnosti pouze pro
rodiče a sourozence žáků daného ročníku. Věříme, že příští školní rok budou
všechna setkání již bez omezení. Děkujeme za pochopení.
Děkujeme OÚ a rodičům našich žáků za celoroční podporu těšíme se na
shledání v novém školním roce.
Našim milým žákům se dveře školy v novém školním roce otevřou ve středu
1. 9. 2021.
Krásné, teplé a slunné léto přeje ředitelka školy Mgr. Martina Sochnová
a pedagogický sbor ZÁKLADNÍ ŠKOLY.
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PORADNA VČERA, KLADNO
NA POMOC RODINNÝM PEČUJÍCÍM
Pečujete o blízkého člověka s poruchami paměti? Působíme na Kladně i na
celém Kladensku a nabízíme všestrannou odbornou pomoc a doprovázení
všem, kteří v domácích podmínkách pečují o své blízké s Alzheimerovou
nemocí, nebo některým druhem demence. Poskytujeme sociálně právní
poradenství, psychosociální podporu i vzdělávání v oblasti každodenní péče
a komunikace s lidmi, trpícími tímto závažným onemocněním.
Zároveň pro Vás zřizujeme specializovanou poradnu, která ponese název
„Poradna Včera“. Najdete nás v ulici Váňova 3180 v centru města Kladna,
provoz zahájíme 5.5. 2021.
Podporu pečujícím poskytujeme i v terénu – tj. u Vás doma, nebo
v příjemném prostředí kavárny či venkovní zahrádky – a také on-line
formou, která šetří čas. K dispozici Vám budou odborníci z oblasti sociální
práce a péče, práva, neurologie, psychiatrie, výživy a duchovní péče.
Veškeré služby poskytujeme zdarma.
Pokud Vás trápí problémy spojené s domácí péčí a pomoc či radu
potřebujete bezodkladně, můžete se obrátit na poradnu telefonicky, na čísle
774 826 095, či využít e-mailu poradna.kladno@dementia.cz, nebo
chatového poradenství na https://dementia.cz/chat.
Kladenská Poradna Včera navazuje na úspěšnou práci v jiných středočeských městech (Beroun, Mělník, Příbram aj.), kterou zaštiťuje organizace
Dementia I. O. V. (Institut osvěty a vzdělávání).
SK LHOTA
Na začátku května přišla očekávaná zpráva. Fotbalová asociace ukončila
sezonu pro všechny amatérské soutěže. Nebude tak dohrán už druhý
soutěžní ročník v řadě. Lhotecké áčko tak i v nové sezoně bude startovat
v nejvyšší krajské soutěži. Mužské soutěže ve Středočeském kraji odstartují
v polovině srpna. Mládež své soutěže zahájí o dva týdny později. V rámci
přípravy má A tým domluvených šest přípravných utkání.
Středočeský fotbalový svaz na třetí pokus uspořádal svou valnou hromadu,
na níž si delegáti zvolili nové vedení. Předsedou krajského svazu se stal
futsalový trenér Tomáš Neumann. Sedm míst v devítičlenném výkonném
výboru, včetně postu předsedy, obsadila fevoluce. Poslední dějství voleb
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nových fotbalových vedení se uskuteční 3. června. O post předsedy FAČR
se utkají internacionál Karel Poborský a zkušený funkcionář Petr Fousek,
kterého podporuje hnutí Fevoluce včetně Vladimíra Šmicera, jenž svou
kandidaturu stáhl.
Přípravná utkání
So 26.6. 10:30 SK Slovan Kunratice – SK Lhota hř. Kunratice
So 10.7. 10:30 AFK Libčice – SK Lhota hř. Libčice
Pá 16.7. 18:00 FC Přední Kopanina – SK Lhota hř. ???
So 24.7. 10:30 TJ Sokol Královice – SK Lhota hř. Kralovice
So 31.7. 10:30 FK Dobroměřice – SK Lhota hř. Dobroměřice
So 7.8. 15:00 SK Lhota – SK Kladno B hř. Lhota
Omalovánka pro děti
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