
LHOTA HÁZÍ!!!

Je pochmurné ráno 28. března 2010, mění se čas a do Lhoty se sjíždí 18 družstev hasičské 
droboti z celého okresu Kladno k ukončení zimních píši,, spíše her“. Není překvapením, 
že jsou zde i děti ze Stehelčevse, Plchova, Vraného a z jiných vzdálených obcí se svým 
doprovodem (vedoucími), ale a to zdůrazňuji i se svými FANDY. Lhoťáci, přestože byli 
zváni krásnou pozvánkou v obecní skříňce, zůstali neteční. Proč? Vždyť za několik těch 
chvil by tráva nepřerostla, ani těsto by neuteklo, ani nebyla pokladna!! (hasičská žebro-
ta už dávno není). Pravda je, že tato droboť fandy mít nemusí, ta si fandí sama, ale těm 
vedoucím by jistě bylo milé, že se o jejich trpělivou obětavou práci, která přináší krásné 
výsledky, někdo zajímá.
Teď to házení: z osmnácti družstev první místo Lhota AB mladší a čtvrté místo Lho-
ta C mladší. Takže si Lhota udržuje dlouholetou tradici. Škoda, že Policie ČR plnila své 
úkoly a tak nemohla být ve stodole provedena střelba ze vzduchovky.
Velká chyba je, proč nepřišli lhotečtí reportéři a i reportérky, aby bylo podchyceno všech-
no. Také regionální tisk by si měl takových akcí všimnout každý pátek viz Kladenský deník. 
Díky patří i personálu restaurace U Splavu – na jedničku. Tak příště přijďte, stojí to za to.
 Láda Prošek

Tradiční jarní výstava.

Jako každý rok v čase Velikonoc, uspřádala obec Lhota i letos prodejní výstavu před-
mětů, jimiž si připomínáme a podvědomě oslavujeme nejradostnější část roku-jaro. Své 
výrobky zde představují lhotečtí i přespolní. Exponáty z rukou dospěláků návštěvník 
upřímně obdivuje: vidíme tu třeba umělecké jídelní soupravy z keramiky s perfektním 
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lesklým povrchem, které dodaly osoby blízké obecnímu úřadu. Obecní úřad také připo-
míná výsledky činnosti občanů a samosprávy v publikaci: Lhota, nejstarší tradice spole-
čenského života. Vidíme zde i lhotecký bylinný likér a také další profesionální keramiku. 
Stejně však potěší pohled na barevné politurované velikonoční beránky, vypálené v peci 
dětmi z kroužku „keramiků“ žilinské základní školy nebo pohled na malůvky „frekven-
tantů mateřské a základní“ v Bratronicích. O kousek dál nás upoutají kraslice na špejlích, 
vycpaní pajduláci, andělíčci či zvířátka a upečené perníčky. Výrobky školáků tvoří větší 
část výstavy. Svědčí to o dobré práci učitelů a vedoucích výtvarných kroužků.
Kraslice z perníku nebo perníkové fi gurky s jarní tématikou, pěkně sněhem zdobené, 
zase svědčí o výtvarném smyslu a zkušené ruce paní Jany Šnoblové ze Žiliny.
Paní Markéta Holečková z květinářství v Chýňavě dělá vazby pro Lhotu. Přinesla nejen 
květiny, ale také rozmanitý sortiment: od vlněných fi gurek, andělíčků nebo zvířátek, přes 
skleněné artefakty až po přívěsky, náušnice, náhrdelníky, náramky a jiné ozdoby, soli 
do koupele, mýdlo, oleje na pleť a další milé věcičky.
Pan Jiří Hasal zde plete pomlázkové „hodovačky“ a ještě teplé je prodává za velmi přija-
telné ceny. Nabízí i košíky různých tvarů a velikostí z vlastní dílny.
Těžko popsat slovy, co všechno na výstavě bylo. Vystavovaných předmětů byly U Splavu 
plné stoly. Výstava návštěvníkovi navozovala radostnou, pohodovou náladu. Za organi-
zování a realizaci výstavy patří dík všem pracovnicím obecního úřadu. Dělají to nad svo-
je úřední i domácí a rodinné povinnosti.
 Gustav Houdek

Čteme z kroniky

Rok 1980 byl rokem hodnocení socialistických závazků v 6. pětiletce. Splněno bylo:

– prodloužení vodovodní sítě Na Skalce v délce 400 m
Splněno nebylo:

– postavení tribuny na hřišti

– přestavba hospody

– úprava ulice Gottwaldovy a Grospičovy
Značně poklesla aktivita poslanců národního výboru i občanů. Byl nedostatek materiálu 
pro stavby a nedostatek pohonných hmot. Investiční akce tedy splněny nebyly.
Velice dobře byly plněny neinvestiční akce – politická a osvětová práce. Konala se výroč-
ní schůze Sokola, kde bylo kritizováno, že se čas věnuje jen fotbalu a ne ostatní tělový-
chově. Konaly se dva plesy – KSČ a hasiči.
Žádné další zábavy nebyly – není vhodný sál a zájem organizátorů. Úspěšné byly květno-

vé oslavy – 1. máj, 9. květen, staročeské máje.
V květnu se uskutečnila i soutěž požárníků a branné hry, které uspořádaly „vodní zdroje“.
V roce 1980 uzavřeli sňatky:
Ilona Dolíhalová a Vladimír Mach, Josef Šíma a Drahoslava Čermáková, František Čermák 
a Vladimíra Podzimková, Marie Sobotková a Vladimír Frydrych, Jitka Jirásková a Josef 
Zvoníček, Eva Soukupová a Bedřich Homola, Drahomíra Dolíhalová a Vladimír Junek.
Narodili se:
Tomáš Minařík, Michal Kinský, Markéta Kuchtová, Lucie Hasalová, Martin Mach, Martin 
Frýdl, Daniela Kunová, Lucie Čermáková.
Všechny děti byly slavnostně přivítány Sborem pro občanské záležitosti.
Zemřeli:
Marie Semánková z čp. 37, Václav Průša z čp. 104, Karel Šrotýř – číslo neuvedeno, Marie 
Prošková z čp. 8, Anna Dubská z čp. 26, František Junek z čp. 150, Barbora Čermáková 
z čp. 135, Růžena Lincová z čp. 40, Růžena Melenová z čp. 133, Alžběta Černá z čp. 42.
 Zapsal František Tuček

Vyhráli všichni

V sobotu 10. dubna upořádalo sdružení „Život v obci“ u rybníka na návsi již 2. ročník „Lho-
teckého krasavce“. Opět se sešli děti, maminky, tatínkové, i senioři se svými pejsky. Uká-
zalo se, že u nás máme velice rozmanité zastoupení psích plemen, pejsky s jasným názo-
rem na svět i velice šikovná štěňátka. Všichni si vyzkoušeli různé dovednosti, například 
projít překážkovou dráhu nebo slupnout něco dobrého. Nejen děti prokázaly svou krea-
tivitu při malování svých mazlíčků křídou na zem. Protože všichni byli moc šikovní a pej-
sci „Krasavci“, každý si odnesl diplom a drobné odměny. Pejsci stužku a balíček pamlsků.
Za sdružení bych moc ráda poděkovala všem účastníkům, všem kdo pomáhali s organi-
zací, panu Martinu Hamouzovi za fi nanční dar na nákup odměn pro psy a obecnímu úřa-
du za pomoc a podporu.
 „Život v obci“ – Alice Horáčková

Květen se blíží

Ve středu 14. dubna jsme se poprvé sešli na nácviku České besedy. Přišlo nás mnoho: 
děti, maminky, babičky i tatínkové. Naši nejmenší ve věku od 3 do 6 let se s vervou pus-
tili do nácviku tanečních kroků pod vedením Ivany Poddané. Ti naši starší nemohou 
zůstat pozadu a tančili jako o život. Sice mají několik májů za sebou, ale po roce se začíná 
s nácvikem zase od začátku. Držme všem palce a přejme hodně tanečních úspěchů, smí-
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chu a navazování nových přátelství. Chtěla bych všem poděkovat za podporu při nácvi-
ku české besedy a těšit se na setkání při oslavě staročeských májů, které se uskuteční 
v sobotu 15. května.
 Jana Nováková

Věra Nedvědová informuje:

– za loňský rok nebude obec platit žádné mimořádné platby za čističku. Všech dvanáct 
kontrol, provedených v loňském roce, bylo bezchybných. Pan Jaroslav Frýdl opět pra-
coval „s hvězdičkou“. Pan Ing. Fiala odevzdal všechny požadované výkazy v termínu. 
Díky!

– v uplynulém týdnu proběhla kontrola plateb občanů za první čtvrtletí letošního roku. 
Od některých ještě peníze „nedorazily“

– na otázky občanů, proč je před čp. 34 stále „složený“ nepořádek odpovídáme: protože 
paní I. Frolíková přes všechny výzvy odmítá skládku odvézt. V těchto dnech „odchází“ 
další výzva k úklidu před domem čp. 34

– nedělní pohádkové odpoledne pro děti i jejich doprovod se vydařilo

– věřím, že se potěšíme i na Čarodějnicích. Slétnou se 30. dubna v podvečer u rybníka. 
Putovní pohár si odnese ta „nejkrásnější“. Rej budou hudebně doprovázet „Černý brej-
le“. Buřtíky pro děti dodá restaurace Klub U Splavu

– v sobotu 8.května vzpomeneme ukončení 2. světové války. Položíme květiny k pomní-
ku padlých a účastníme se kulturního programu, který bude následovat. V podvečer 
zahraje na terase U Splavu hudba pana Šitty. Pozvánky na slavnostní setkání objevíte 
ve svých schránkách

– v závěru informuji občany, kteří mají e -mailovou adresu, že ji mohou předat na obec-
ní úřad, odkud jim budou zasílány aktuální informace

– do 26. dubna můžete přijít na obecní úřad vyjádřit svůj názor na výstavbu bioplynové 
stanice na Borku

Lhotecký občasník vydává občanské sdružení „DOMOV pro všechny“, Lhota
Povoleno MK ČR E 14377. oulhota@seznam.cz, www.lhotaukladna.cz


