2. číslo – únor, březen 2018

Vážení spoluobčané,
po měsíční pauze vás opět zdravím prostřednictvím našeho zpravodaje. Podle
ranního zpěvu ptáků už se zdá, že se s námi zima již definitivně loučí a čeká nás
příchod krásných jarních dnů. A hlavně nejhezčích svátků jara, jimiž jsou
velikonoce, proto přeji všem koledníkům bohatou pomlázku.
Na přelomu května a června bychom měli začít rekonstrukci ulice Zahradní ve
spolupráci s osvědčenou firmou Silnice Slaný, která vyhrála výběrové řízení.
Včas budou všichni informováni na sjednané schůzce majitelů nemovitostí,
zástupců firmy a obce, jak budou práce probíhat, tak aby si každý mohl zajistit
parkování, jelikož se né vždy v průběhu prací dostanete až k nemovitosti vozem.
Co se týče šuškandy okolo zvětšování areálu hřiště, reaguji pouze na napadání
mě a zastupitelů obce od neznámého občana. Nemám ve zvyku lhát, proto to
nedělám, ale rovněž se nebavím o hypotézách, zajímají mě pouze fakta. Možná
onen občan má více pravdivých informací a tak by je mohl sdělit veřejnosti a
podepsat se pod své informace, tak jako to dělají ostatní, asi ho nikdo neukousne.
Na závěr bych se rád podělil o informaci, kterou mi předal pan Junek Miroslav
ohledně srazu Lhot, kterého se zástupci z naší obce pravidelně účastnili. Ještě
pořád uchovává plakáty a transparenty a rád by se tohoto srazu za podpory
dalších zúčastnil. Letos se koná 38. Sraz Lhot a Lehot - Dlouhá Lhota a Husí
Lhota 5.- 8. 7. 2018. Je to kousek od Českých Budějovic, kdo by měl zájem je
potřeba se domluvit.
Přeji vám mnoho krásných dní a těším se na setkání s vámi.
Poddaný Miloslav
starosta obce
Milí Lhoťáci,
díky jarním prázdninám jsme se na jeden měsíc odmlčeli, ale nyní se k vám
vracím s novými informacemi z naší obce.
Na začátku března jste se z domácností zbavovali všeho nepotřebného. Celkem
firma AVE s.r.o. odvezla přes dvě a půl tuny odpadu. Poděkování patří
především Dušanu Čurdovi, hasičům, pracovníkům obce a starostovi, kteří se
ujali celé organizace, včetně vyklizení a úklidu stodoly U Splavu. Bohužel jsou
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stále tací, kteří bez jakékoliv domluvy navozí sběr na náves o den dříve a tím to
pro ně končí.
V minulém týdnu provedla firma Stromeko s.r.o. – arboristika a péče o zeleň
ořez lip v ulici Požárníků, jelikož již tyto lípy zasahovaly svými větvemi do drátů
elektrického vedení. Při ohledání stromů se odhalilo, že jedna z lip je celá
prohnilá, proto tedy úřad z bezpečnostních důvodů vydal povolení k jejímu
pokácení. Prohnívat začínají i lípy naproti sálu U Splavu, a tak v budoucnu
čekají stejný osud pravděpodobně i tyto stromy.
Na jaře nás čeká celková kontrola hlásičů místního rozhlasu. Spoustu jich zlobí
nebo nefungují vůbec. Víme o nich, ale musíme bohužel vydržet, až se oteplí a
firma Soft Rádio přijede hlásiče opravit.
Na úřadě nás v dubnu čeká kontrola hospodaření za loňský rok, a tak příprava
materiálů, které ke kontrole předkládáme, vrcholí.
Novinkou je změna lahví pro náš lhotecký likér ,,Slzy pytláka Proška“. Sklárny
bohužel už ty krásné placaté lahve nevyrábí, a proto jsme mu museli ,,obléknout
jiný kabátek“. Výběr nebyl jednoduchý vzhledem k velikosti etikety, ale nakonec
jsme vybrali a věříme, že se vám bude jeho nová podoba líbit. Cena zůstává
stejná 160,- a již je u nás na úřadě na skladě.
Na závěr bych vás ráda pozvala na obecní úřad, kde se ve čtvrtek 5. dubna od
19.00 bude konat zasedání obecního zastupitelstva, přijďte diskutovat o
tématech, které vás zajímají.
Přeji vám dobrou náladu, radost ze života a krásné prožití jarních svátků.
Věra Nedvědová
místostarostka obce
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 V měsíci březnu slaví své životní jubileum paní Helena Křečková a paní
Jarmila Hasalová. Přejeme pevné zdraví a jen to nejlepší v nadcházejících letech.
 První čtvrtletí tohoto roku je pomalu za námi, proto připomínáme občanům, aby
zkontrolovali platby za stočné, tříděný odpad a poplatky za psy. Zaplatit můžete
na obecním úřadě nebo přes účet obce. Děkujeme.
 Tradiční očkování psů se uskuteční ve středu 2. 5. od 16:30 do 17:30 hodin
před obecním úřadem. Na Ploskově v cca 17:40 hodin. Cena vakcíny činí 100, Sbírka nejen starého ošacení pro organizaci Diakonie Broumov (http://www.
diakoniebroumov.cz/) se opět zahajuje u paní Miloslavy Zímové. Darovat je
možné vše kromě velkých el. spotřebičů a nábytku.
 Pan doktor MUDr. Jindřich Sklenář oznamuje, že ve čtvrtek 29. 3. má
dovolenou.
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INZERÁT
Nabízím žehlení vašeho prádla. Bližší informace na tel. č. 724 541 001
KULTURA
 Pro děti, které mají zájem udržet naši tradici a opět po roce tancovat besedu na
Staročeských Májích, se nácvik bude konat od 6. 4. každý pátek v 17:00 hodin
před hospodou U Splavu.
 Tradiční Seniorka se bude konat dne 21. 4. od 14:00 hodin na sále v hospodě
U Splavu.
 Malé i velké čarodějnice a čarodějové, nastartujte svá košťata a přileťte v
pondělí 30. 4. v 17:00 hodin před obecní úřad. Půjdeme průvodem ke Splavu,
kde pro vás budou připraveny čarodějné soutěže. K poslechu i možnému tanci
nám zahraje skupina Tri duby. Občerstvení zajištěno.
HOSPODA U SPLAVU
Velikonoce nám už klepou na dveře a my pro vás na ZELENÝ ČTVRTEK 29. 3.
narazíme zelené 13° pivo od pivovaru Starobrno. Tudíž neváhejte a doražte ho
ochutnat.
O Velikonoční pondělí 2. 4. pro vás hospůdku otevřeme od 12:00 - 21:00.
Těšíme se na vaši návštěvu.
KNIHOVNA
Dobrý den,
po uplynulých únorových mrazech vás z knihovny vítáme do teplých jarní dní. I když
začíná doba zahrádkaření, po večerech je času na čtení dost. Přijďte si vybrat nějakou
pěknou knihu, máme opět asi 150 nových titulů z Kladna zapůjčených v rámci
meziknihovního výpůjčního fondu.
Dále upozorňujeme, že v době velikonočních prázdnin, tzn. ve čtvrtek 29. 3. bude
knihovna zavřena.
Přejeme vám krásné jaro a těšíme se na další setkávání.
Tereza a Jiří Šeborovi
DOMOV PRO VŠECHNY
V sobotu 17. 2. jsme na sále hospody U Splavu pořádali 3. ročník Lhoteckého turnaje
v lóře. Tentokrát se zúčastnilo 10 týmů, tedy 40 karbaníků a karbanic. Turnaj probíhal
jako v minulých letech v přátelské a příjemné atmosféře. Hráči se během odpoledne
mohli občerstvit dobrotami, které připravily členky našeho spolku Domov pro
všechny. Na konci jsme odměnili nejlepšího hráče každého kola, tři nejlepší
jednotlivce a tři nejlepší týmy. Odměny byly zase pestré a kromě medailí a pohárů
dostali vítězové i ceny z velké části poskládané ze sponzorských darů místních
podnikatelů. Tímto bych chtěla poděkovat firmě Maskop 99 Okna-Dveře, Martině
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Holečkové, KH Auto Lhota, Sport Invest, hospodě U Splavu, Obci Lhota, panu
Kremláčkovi, Normfest CZ a Caffé Prokopio za věnované ceny.
Nejlepší hráči jednotlivých kol:
1. kolo – František Krejčí (1/41)
2. kolo – Libor Frühauf (1/54)
3. kolo – Martin Haušild, Vojtěch Horák (1/59)
Nejlepší jednotlivci:
1. místo – Libor Frühauf (4/197)
2. místo – František Krejčí (5/178)
3. místo – Jan Kohout (5/187)
Nejlepší týmy:
1. místo – HORÍSCI (22/827) – K. Horáková, I. Horák ml., I. Horák st., V. Horák
2. místo – NAPLAVENINY (24/814) – F. Krejčí, J. Laštovička, V. Dolejš, M. Pavelka
3. místo – SEBRANKA (26/880) – M. Haušild, V. Haušild, P. Jurgovski, T. Valentová
Kompletní výsledky a fotografie si můžete prohlédnout na FB stránkách spolku
Domov pro všechny nebo na webových stránkách obce Lhota.
V sobotu 10. 3. jsme se sešli opět na sále hospody U Splavu a tentokráte proto,
abychom si s dětmi zatančili a zasoutěžili na dětském karnevalu. I přes krásné počasí,
které lákalo spíše k venkovním aktivitám, se nakonec sešlo 50 menších i větších dětí v
maskách a s nimi dorazila velká spousta rodičů, babiček, dědečků a známých. Celým
odpolednem nás provázela hodná čarodějka z agentury Klauník, která s dětmi tančila,
zpívala, soutěžila, povídala, ale také čarovala. Kromě tohoto programu byla připravena
i bohatá tombola s výbornými dorty od paní Jany Šnoblové ze Žiliny. Tímto děkujeme
za napečení tradičních cen na našem karnevalu.
za Domov pro všechny
Veronika Mantlíková
KLUB U SPLAVU
Velikonoční tvoření s Klubem u Splavu
Sobota 17. března se nesla v duchu Velikonoc. Pro všechny, kteří přišli jsme připravili
šest stanovišť. Jedno z nejdůležitějších bylo hned první, protože z něj se odnášelo
proutěné srdíčko, které si všichni “umotali“ sami. Na dalším stanovišti si srdíčko
především děti dozdobily podle své nápaditosti. Dále jsme zasévali osení do krabic od
mléka. Malí i velcí šikulové si je následně upravili nejrůznějšími barevnými kreacemi.
Další dekorací byla kuřátka z vlny. Ta se líbila především mladším účastníkům. Co
kuře, to originál 😊. Nezapomněli jsme ani na tradiční barvení vajíček pomocí vosku.
Jako vždy se tato technika setkala s velkým úspěchem u všech. A tradičně se zdobily i
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perníčky. S největším nadšením se do práce pustili nejmladší. Vždyť to, co si
nazdobili, si mohli okamžitě sníst. Při odchodu si děti odnášely i keramickou slepičku,
kterou si při předchozích setkáních vyrobily a naglazovaly. Všechny byly úžasné a
jedinečné.
A co nás čeká dále?
Sejdeme se v pátek 20. 4., jako již tradičně v tomto období, abychom připravili
lhoteckou čarodějnici, která bude v poslední dubnový podvečer upálena na hranici.
Jana Čížková
ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení spoluobčané Lhoty,
zima stále přetrvává a my se ve školce už nemůžeme dočkat prvních jarních dní.
Únorový měsíc si děti zpestřily vycházkou do Žiliny a exkurzí v první třídě základní
školy. Prvňáci jim předvedli, jak se učí číst, psát i počítat. Starším dětem se ve škole
moc líbilo. Na svátek svatého Valentýna byly naše maminky ze školky obdarované
kytičkou vyrobenou od svých ratolestí. Opět bychom rády poděkovaly paní Langerové
za „Růžovou aromaterapii“, kterou nám krásně provoněla jedno únorové dopoledne.
První březnový týden jely starší děti do divadla na představení Káťa a Škubánek, v
dubnu se budou děti těšit na hudební program přímo ve školce. Ve druhé polovině
března žije celá školka přípravami na velikonoční svátky, vyprávíme si o tradicích,
chystáme velikonoční a jarní výzdobu školky, učíme se nové básničky a koledy.
Přejeme vám všem krásné jaro.
Zápis do školky na školní rok 2018/2019 se bude konat 9. 5. v budově MŠ Lhota od
16 do 17 hodin. Zákonní zástupci dítěte přinesou s sebou: Rodný list dítěte, občanský
průkaz, vyplněnou žádost o přijetí dítěte. (Tiskopisy jsou k vyzvednutí v MŠ nebo ke
stažení na stránkách školy)
Jana a Slávka učitelky MŠ
ZŠ ŽILINA
Mrazivé dny pominuly a první nesmělé sluneční paprsky pomalu vítají jaro.
V pátek 9. 3. děti navštívily kladenské divadlo Lampion. Dobrodružné putování dvou
sestřiček, kterým se nechtělo spát, v divadelní hře Putování za snem, děti uchvátilo.
Cesta napříč světadíly byla od samého počátku plná dobrodružství a zápletek. Během
snu se sestry seznámily s nebezpečnými zvířaty, zdolaly nejvyšší skalní stěnu Evropy,
poznaly Sněžného muže v Himalájích a zatoulaly se až k prérijním indiánům.
Březen, měsíc knihy, si děti připomněly ve čtvrtek 22. 3., kdy se již tradičně v budově
školy konala burza knih.
Rádi jsme přijali pozvání na velikonoční výstavu na OÚ v Žilině, kam jsme se s dětmi
vypravili v pátek 23. 3.
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V úterý 27. 3. se žáci 4. ročníku vydali do Kamenných Žehrovic. S tamější základní
školou jsme již v minulosti uzavřeli smlouvu o spolupráci. Tentokrát jsme byli
pozvaní na vzdělávací program „Dopoledne s vědou“. Děti si prohlédly simulovanou
kriminalistickou laboratoř, ve které se blíže seznámily s daktyloskopií, a pokusily se o
sestavení portrétu hledané osoby na základě výpovědí svědků, což se běžně používá v
kriminalistické praxi. Dále si děti prohlédly biologickou laboratoř, kde si ukázaly, jak
se dají oklamat smyslové orgány, změřily si kapacitu plic atd. Ve fyzikální a chemické
laboratoři si samy vyzkoušely různé pokusy. Za pozvání ke společně strávenému
dopoledni děkujeme.
Ve středu 18. 4. srdečně zveme rodiče našich stávajících žáků, stejně jako rodiče
budoucích žáků na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Naši školu si můžete přijít
prohlédnout od 8:00 hod do 12:00 hod.
18.4. v odpoledních hodinách se také konají třídní schůzky rodičů našich žáků.
V pátek 20. 4. se bude konat od 13:00 do 16:30 hodin. ZÁPIS DĚTÍ DO 1.
ROČNÍKU. K zápisu prosím přineste vyplněný dotazník, který si můžete vyzvednout
v MŠ, v kanceláři naší školy, nebo si jej můžete vytisknout z našich webových stránek.
Přineste také RL vašeho dítěte a OP jednoho z rodičů. V případě, že žádáte o odklad
školní docházky, je nutné přinést závěry z vyšetření PPP a zároveň doporučení
dětského lékaře.
POZVÁNKA NA OSLAVU 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠÍ ŠKOLY
Už je tomu mnoho let,
co přišla na tento svět.
Všichni, co ji dobře znají,
rádi na ní vzpomínají.
Že je víc jak stoletá, oznamujem do světa.
Přijměte naše srdečné pozvání na oslavu 130. výročí naší školy, které se bude konat v
sobotu 21.4. od 14:00 hodin v prostorách budovy školy.
Radka Janoušová
JSDH LHOTA
14. 4. 2018 od 13:00 pořádá náš hasičský sbor na hřišti SK Lhota, tradiční soutěž
v požárních útocích „ O POHÁR STAROSTY OBCE LHOTA“. Soutěžit zde budou
kategorie: přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost.
Tímto vás všechny srdečně zveme a těšíme se, že přijdete podpořit naše děti!
Zastoupení budeme mít ve všech kategorií.
Nebude chybět občerstvení, při nepřízni počasí se soutěž konat nebude.
Za tým vedoucích Alena Kohoutová
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SK LHOTA
Áčko
Kolísavé výsledky i výkony přinesla příprava áčka. Proti Zavidovu, jenž je již
tradičním soupeřem z přípravy, šlo o klasický první přípravný zápas. Bez maximálního
nasazení uhrála Lhota remízu. Jako utkání dvou rozdílných poločasů lze nazvat měření
sil s Uhelnými sklady Praha. Pražský tým zaskočil Lhotecké lepším pohybem a
zaslouženě získal dvoubrankové vedení. Po obrátce áčko pozměnilo sestavu a získalo
převahu, která vedla k vyrovnání. Hostouň nastoupila s mixem hráčů áčka a béčka.
Dvěma brankami se uvedla posila z Nigerie Stanley Ibe. Vyšehořovice, celek z
nejvyšších pater I. A, třídy byl předposledním soupeřem áčka. Po rozpačitém začátku
Lhota ovládala první poločas a zásluhou Popoka i vedla. Zbytečnou chybou se ale o
vedení připravila sama těsně před přestávkou. Ve druhé půli Lhotečtí polevili, čehož
dokázal soupeř využít. V generálce čekal na A tým divizní celek z Loun. Prvního gólu
docílila Lhota díky přesné střele Ibeho. Také trefa Borka po nádherné individuální akci
znamenala vedení – tentokrát 2:1. Přes dvě chyby v závěru a otočení skóre odehrálo
áčko velice kvalitní střetnutí.
Přestože by áčko mělo mít za sebou dva mistrovské souboje, nemuseli hráči vstoupit
na hřiště. První utkání bylo odloženo kvůli podmáčenému lhoteckému trávníku. Ve
druhém případě pokryla hřiště několikacentimetrová vrstva sněhu.
SK Lhota – FC 05 Zavidov 1:1 (1:0) Branka Lhoty: Danylych
SK Lhota – US Praha 2:2 (0:2) Branky Lhoty: Nedvěd, Zlata
SK Lhota – Sokol Hostouň 4:2 (2:0) Branky Lhoty: Ibe 2x, Borek, Šalamoun
SK Lhota – Sokol Vyšehořovice 1:3 (1:1) Branka Lhoty: Popok
Seko Louny – SK Lhota 3:2 (1:1) Branky Lhoty: Ibe, Borek
SK Lhota – Sparta Kutná Hora odloženo na 28.3.
SK Lhota – SK Rejšice odloženo na 11.4.
Béčko
B tým odehrál jen jedno přípravné utkání, ve kterém se tentokrát nesešel ani v počtu
11 hráčů. Přesto Olovnici ze slánské skupiny III. třídy statečně vzdoroval, chvíli
dokonce vedl, aby nakonec prohrál 1:3.
Úvodní utkání má béčko v plánu v neděli 25. 3. Nezpůsobilé hřiště pravděpodobně
hráče ke hře nepustí.
SK Lhota B – Sokol Olovnice 1:3 (1:1) Branka Lhoty: Langer
Ples SK Lhota
Sokolovna v Žilině hostila první únorovou sobotu ples SK Lhota. Již devátý ročník
proběhl podle tradičního scénáře. Ocenění za své výkony v uplynulém roce získali
nejlepší hráči všech kategorií. Mezi těmi nejmenšími zvítězil Matyáš Kučera. Trenéři
mladší přípravky se rozhodli ocenit Filipa Kozohorského. Také ve starší zvítězil syn
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trenéra Prokop Hanáček. Nově se vyhlašoval také vítěz za obě přípravky. Cenu si
odnesl Miroslav Znamenáček. Obdobným způsobem byli oceněni i hráči žákovských
kategorií. Mezi mladšími vyhrála brankářka Karolína Vokurková. Pohár pro nejlepšího
hráče starších žáků obdržel Radim Chvátal. Ondřej Čermák byl vyhlášen nejlepším
hráčem v obou žákovských kategoriích. Mezi dorostenci zvítězil Jaroslav Nedvěd,
který již vypomáhá i v A týmu. Ocenění pro osobnost roku získal Miroslav Toncar.
Další vyhlašování se týkalo obou družstev dospělých. Oceněni byli oba nejlepší střelci.
V béčku Ivan Horák, v áčku Matyáš Kudela. Objevem roku se stala ghanská posila
Eric Kwame Adjei. 55 hlasujících rozhodlo i o pořadí nejlepší pětice obou družstev. V
B týmu vyhrál Petr Hrdlička (jeho druhé vítězství). Další místa obsadili Tomáš
Procházka, Lukáš Dolejš, Matěj Šíma a Ivan Horák. Hned dva nováčci se dostali mezi
pětici oceněných v áčku. Navrátilec Tomáš Vlasatý obsadil pátou příčku, objev roku
Eric Kwame Adjei třetí. Mezi ně se vklínil loňský vítěz Martin Šalamoun. Na druhou
pozici umístili hlasující výborně chytajícího Petra Vošmíka. Králem večera se stal
kanonýr Matyáš Kudela.
Jan Dolejš
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