5. číslo – září 2018

Vážení spoluobčané,
prázdniny nám utekly jako voda a léto nám pomalu, ale jistě končí. To letošní bylo obzvláště,
co se týče teplot, vydařené. Věřím, že jste si ho všichni pořádně užili. S létem nám také končí
další volební období. Dovolte, abych vás informovala o těch největších projektech a
změnách, které v letech 2014 – 2018 byly realizovány:
- Rekonstrukce ulic: Nová, Pod Kovárnou, Fr. Šnobla, vjezd do ulice Slepá, nyní
začínají práce v ulici Zahradní.
- Zateplení obecního úřadu za podpory dotace od Ministerstva zemědělství.
- Nové veřejné osvětlení v ulicích Nová, Pod Kovárnou, Kladenská, Grospičova, Lesní,
Zahradní a Fr. Šnobla z vlastních zdrojů.
- Nové veřejné osvětlení v ulici K Hájovně, za podpory dotace od Středočeského kraje.
- Pořízení plynových kotlů v budově obecního úřadu a U Splavu.
- Rekonstrukce oken v budově obecního úřadu.
- Rekonstrukce oken v budově U Splavu.
- Nákup venkovních betonových odpadkových košů.
- Oprava čekáren na autobusových zastávkách.
- Oprava schodů u knihovny.
- Nová podlaha na sále U Splavu.
- Malování v MŠ.
- Malování a oprava vnitřních prostor na sále U Splavu.
- Výpůjčka hasičské cisterny od města Černošice, kdy nejpozději do roku 2022 bude
uzavřena smlouva kupní.
- Nákup nového vozidla pro JSDH za přispění dotace z Ministerstva vnitra.
- Pořízení mapové aplikace Cleerio, kde na našich internetových stránkách najdete
veškeré inženýrské sítě včetně územního plánu obce.
- Oprava elektroinstalace v hasičárně.
- Nová podlaha v hasičárně.
- Nákup dřevěných vývěsných tabulí.
- Vnitřní a venkovní stavební úpravy na ČOV.
- V roce 2015 došlo k předání spolku DOMOV z.s. mladším generacím pod vedením
Ing. Veroniky Mantlíkové.
- Založen spolek Klub U Splavu pod vedením Ing. Tomáše Luhana.
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- Každý rok proběhlo ve spolupráci s místními spolky DOMOV z.s., Klub U Splavu z.s. a
hasiči celkem 19 kulturních akcí.
Doufám, že jsem na žádný nezapomněla, nebylo jich málo. Finanční stav obce za celé
volební období rekapituluje níže ve svém článku předsedkyně finančního výboru Ing. Alice
Jurková.
Přeji vám krásné babí léto.
Věra Nedvědová
místostarostka obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

• V měsíci září obecní zastupitelstvo:
o schvaluje rozpočtové opatření č. 4
o schvaluje smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č.
0200886162, 0200885930, 0200886029, 0200886109, 0200886104
s firmou ČEZ Prodej, a.s.
o schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o finanční výpomoci s SK Lhota
k příležitosti oslav 90 - ti let založení fotbalového oddílu v hodnotě
20000,- Kč.
o schvaluje prodej částí obecních pozemků č. 643/6 a č. 643/7 paní J. M.
o schvaluje smlouvu s firmou PM - Elektrofyz na vysoušeč vlhkého zdiva (sál U
Splavu)
o pověřuje obecní úřad, aby písemně projednal tento problém s firmou
ČSAD – ARIVA Kladno
• Velké poděkování patří panu Bedřichu Vosykovi za výrobu dětského pískoviště na
zahrádku pro MŠ ve Lhotě a panu Jaroslavu Nedvědovi za zrekonstruování vchodu u
knihovny a vnitřních prostor sálu hospody U Splavu.
• Děkujeme také paní Janě Machulkové za květiny, které zdobí náš obecní úřad ☺
• V měsíci srpnu oslavily své životní jubileum paní Vršková Daniela a paní
Machulková Jana. Mezi zářijové oslavence patří paní Chalupecká Jarmila a paní
Slánská Hana. Přejeme všem hodně zdraví, lásky, štěstí a všeho dobrého ☺
• Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční v neděli 23. 9. od 8:00
– 11:00 hod.
• Oznamujeme, že ve dnech 5. a 6. října se konají volby do Zastupitelstev obcí. Pátek:
14.00-22.00, sobota: 8.00-14.00. Volební místnost bude jako vždy v zasedací
místnosti obecního úřadu.
• Sbírka nejen starého ošacení pro organizaci Diakonie Broumov pořádána obcí u paní
Miloslavy Zímové, se pro letošní rok uzavírá dnem 30. září. Pokračovat bude opět od
března 2019. Opět děkujeme paní Zímové za laskavost, ochotu a poskytnutí prostor
pro tuto sbírku ☺
• Vzhledem k dluhům za stočné musíme opět připomenout občanům, kteří ještě nemají
zaplaceno ani za první pololetí, aby tak neprodleně učinili. Děkujeme za pochopení.
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• Oznamujeme, že z důvodu ochrany osobních údajů již nezasíláme novinky z obecního
úřadu e-mailem. V případě zájmu o zasílání informací o nadcházejících akcích apod.,
je možné na našich webových stránkách www.lhotaukladna.cz pod kolonkou
INFORMACE MAILEM vyplnit svůj mail a odeslat. Poté je nutné ještě potvrzení ve
vašem přijatém mailu.

KULTURA
• Drakiáda se připravuje na 7. 10. (viz Domov pro všechny).
• Říjnová Seniorka se ze zdravotních důvodů přesouvá z 6. 10. na 27. 10. Děkujeme za
pochopení.
• V sobotu 27. 10. od 20:00 se také bude konat Posvícenská zábava. K poslechu a tanci
zahraje skupina Černý brejle.
• Pěkná hodinka se uskuteční dne 29. 10. v hospodě U Splavu.

PODĚKOVÁNÍ
Velký dík si zaslouží JSDH Lhota. To bylo výjezdů při horkém létě a díky neopatrnosti lidí.
Přesto se nestalo, aby po zahoukání sirény nevyjeli. Proto, hoši, pokračujte ve své záslužné
práci! Máte za to úctu a obdiv.
Miloslava Zímová
Ráda bych touto cestou poděkovala fotbalistům z SK Lhota, za příjemné překvapení a dar
k mému životnímu jubileu. Moc děkuji.
Jana Machulková
Vážení spoluobčané,
blíží se konec volebního období, a tak je vhodný čas se ohlédnout zpět, jak si obec vedla v
předchozích čtyřech letech. Z tohoto důvodu níže uvádím některé informace z účetnictví
obce, které by pro Vás mohly být zajímavé. Pro porovnání uvádím stav na začátku volebního
období, tj. k 30. září 2014, a stav k 31. srpnu 2018.

Několik doplňujících informací k výše uvedeným částkám:
Krátkodobé závazky obsahují běžné závazky obce z její činnosti, např. běžné dodavatelské
faktury, mzdy, atd., které jsou řádně hrazeny v době splatnosti.
Jediným stávajícím dlouhodobým závazkem obce je úvěr od České spořitelny a.s., kterým
obec částečně financovala zhotovení komunikací v ulicích Fučíkova a V Zátiší. Úvěr je
splácen měsíčními splátkami ve výši 35 550,- Kč v souladu se smluveným splátkovým
kalendářem.
3

Největší investiční akce, která obec v následujících několika týdnech čeká, je rekonstrukce
povrchu komunikace v ulici Zahradní a související práce na kanalizačním řádu v této ulici.
Cena včetně DPH by měla činit 4 164 805,- Kč. Jelikož žádost o poskytnutí dotace na tuto
akci byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zamítnuta, obec uhradí celou částku ze svého.
Rozhodnutím zastupitelstva v roce 2012 byl zřízen oddělený podúčet ČOV, jehož prostředky
by měly v budoucnu sloužit na obnovu čističky odpadních vod a kanalizačního řádu. Obec
na tento podúčet každý rok v souladu s pravidly schválenými při jeho zřízení ukládá
prostředky, které nemohou být použity na jiné účely.
Přeji všem příjemný podzim.
Alice Jurková
Předsedkyně finančního výboru obce
Lhota na chytré mapě
Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Kudy vede vodovod či
plynovod? Změřit vzdálenost vedení od vašeho pozemku? Podívat se na územní plán? K
tomu všemu stačí pár kliknutí do mapové aplikace na internetu.
Představujeme vám Cleerio - mapovou aplikaci naší obce. Tato mapová aplikace se podobá
klasickým internetovým mapám, ale obsahuje mnohem více informací. Jedná se o soubor
map doplněný o podklady z našeho úřadu. Spoustu zajímavých a potřebných informací tak
máte dostupných hned, aniž byste museli dojít na úřad, nebo informace vyhledávat jinde.
Aplikace je online a přístupná odkudkoli a kdykoli, navíc je velmi jednoduchá, vyzkoušejte
si ji.
Do mapové aplikace se dostanete z odkazu na našich webových stránkách
www.lhotaukladna.cz, nebo rovnou po zadání webové adresy mapové aplikace
https://maps.cleerio.cz/lhota do internetového prohlížeče. Mapová aplikace byla navržena
tak, aby zpřístupnila důležité informace všem zájemcům a zároveň nám pomohla při správě
obce. Poskytuje informace z katastru nemovitostí, evidence majetku a vybavení obce,
územní plánování apod.
Po otevření aplikace se zobrazí ortofotomapa (letecký snímek) našeho území a ovládací
nástroje aplikace. Ty obsahují panel s Nástroji jako je měření vzdálenosti a ploch, tisk,
zobrazení legendy, nebo zjištění vlastníka přes Nahlížení do KN (nahlížení do katastru
nemovitostí ČÚZK). Vlastníka pozemku nebo budovy zjistíte tak, že vyberete nástroj
Nahlížení do KN a na mapě kliknete na požadovaný pozemek nebo dům. Na samostatné
stránce se zobrazí informace o vlastníkovi.
Přehled informací neboli vrstev, které jsou v aplikaci, najdete v levém menu, nebo pod
symbolem „Vrstvy“ v horní liště. Všechny vrstvy a mapy můžete vzájemně prolínat díky
nastavení průhlednosti, kterou rozbalíte šipkou vedle každého názvu vrstvy. To uplatníte
zejména při prohlížení historické z 19. století pro porovnání s dnešním stavem rozvoje
území, nebo při zobrazování pozemků a budov vedených v katastru nemovitostí dle využití,
počtu vlastníků nebo v majetku obce.
V aplikaci si můžete zobrazit katastrální mapu s hranicemi pozemků a průběhy inženýrských
sítí jako je vodovod, plynovod a telekomunikace. Dále můžete prohlížet územní plán.
Veškeré vrstvy lze vzájemně kombinovat a prolínat pomocí zmíněné funkce průhlednosti.
Získáte tak komplexní přehled nad územím, které vás zajímá, a to z pohodlí domova.
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Náš úřad má k dispozici rozšířené možnosti mapové aplikace, které slouží pro administraci
údajů potřebných při správě majetku obce. Do budoucna plánujeme mapovou aplikaci
Cleerio rozšiřovat o další užitečné vrstvy.
Vyhledejte si informace o svém pozemku a přesvědčte se, co všechno mapová aplikace
obsahuje a umí. Adresa je https://maps.cleerio.cz/lhota.
Projekt „kapku šetřím“
Naše obec se v červenci zapojila do projektu s názvem Kapku šetřím. Kapka vody je pro nás
něco bezvýznamného, ačkoliv má zásadní význam pro život. A protože je zdroj vody
omezený, musíme se naučit Kapku šetřit a vodou zbytečně neplýtvat. Průměrný člověk
spotřebuje 150 litrů vody denně. Přitom stačí pár vychytávek, které pomohou šetřit, ale
zároveň nesníží komfort.
Proto jsme naši obec do projektu také přihlásili. V jednom obecním objektu v našem případě
se jedná o budovu U Splavu tzn. MŠ a hospoda nám na všechny vodovodní kohoutky
namontovali perlátory, které jsou vyrobeny ze speciálního plastu, který zabraňuje usazení
vodního kamene a špíně usazující se ve vodě. Tyto perlátory můžou dosáhnout o 50% lepší
propustnost proti původnímu perlátoru a s novým povrchem síťky lze používat o 30% déle
bez čištění. Bez tohoto perlátoru jsme naměřili průtok vody 15l/min s novým perlátorem je
spotřeba 5l/min.
Spořiče vody jsou s patentovanou technologií, která snižuje průtok vody až o 40 %. Ušetříte
nejen za spotřebu vody, ale také za její ohřev. Můžete tak šetřit hned 2x. Kvalita spotřebičů
odpovídá nejpřísnějším normám EU a jejich životnost je až 50 let. Nejúčinnější antivápenná
technologie, bez nutnosti používání chemických přípravků.
Tím, že jsem se do projektu zapojili šetříme vodu a tím i peníze obci. Ale hlavním důvodem
bylo zapojit i vás občany. Jelikož jsme tímto pro vás získali výhodnější ceny těchto
perlátorů. Jeden tento pomocník vás vyjde na 100,-. K dostání jsou tři druhy a to: s vnitřním
závitem s rozměrem objímky 11x1, vnějším závitem o rozměrech 24x1 a sprchový spořič.
Perlátory si můžete zakoupit přímo u nás na obecním úřadě.

DOMOV PRO VŠECHNY
Jedny z nejteplejších letních prázdnin nám neskutečně rychle utekly a už si zase zvykáme na
školní lavice, dojíždění na kroužky s dětmi a na celkově trošku náročnější režim. Proto bych
ráda popřála všem dětem příjemný nástup do nového školního roku a rodičům hlavně klidné
začátky s těmi nejmenšími.
Abychom se ale malinko odreagovali, ráda bych vám připomněla, jaké aktivity nás čekají v
následujících týdnech. Již v neděli 7. října se můžete těšit na další ročník Lhotecké
drakiády. Sejdeme se v 15:00 před hospodou U Splavu a pak se všichni vydáme na vhodné
místo k pouštění draků (podle aktuálních podmínek). Budeme opět hodnotit
nejoriginálnějšího draka, draka s nejdelším ocasem a nejlépe létajícího draka. Vyhlášení
výsledků a rozdání perníkových medailí všem zúčastněným proběhne opět před hospodou U
Splavu, kde si také opečeme společně buřty a popovídáme v příjemné atmosféře, a to za
jakéhokoli počasí.
Výhledově nás v listopadu čeká také Běh Kaštankou, konkrétně v sobotu 10. listopadu.
Tentokráte bude hlavní závod v délce 15 km (dva okruhy) a nebudou chybět ani kategorie
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pro místní občany (Lhoťáky a Lhoťandy) a od 9:00 odstartují vložené dětské závody kolem
rybníka U Splavu. Tak již pomalu trénujte, ať zaplníte stupně vítězů.
Vzhledem k tomu, že jako spolek máme na starosti poměrně hodně akcí a za vším je
mnohem více práce a času, než si mnoho lidí dokáže představit, ráda bych poděkovala všem,
kteří s organizací a přípravami vždy ochotně pomáhají a aktivně se do činnosti Domova
zapojují. Bohužel těchto lidí není mnoho, a proto stále hledáme maminky, tatínky, babičky,
dědečky, kamarády a přátele, kteří by byli ochotni se zapojit do vymýšlení programu,
samotné realizace a pomoci během našich aktivit. Prosím, ozývejte se na email
domovprovsechny@email.cz, nebo na tel. číslo 607757664. Případně stačí osobní kontakt,
když se potkáme kdekoli ve vsi i jinde. Děkujeme!
za Domov pro všechny, z.s.
Veronika Mantlíková

KNIHOVNA
Dobrý den,
srdečně vás zdravíme v novém školním roce.
Věříme, že jste si všichni užili krásné, sluncem naplněné, léto a že se s podzimem dostaví
zasloužený odpočinek s knihou v ruce. Knihovna bude i nadále otevřena každý čtvrtek od 16
do 18 hod.
V polovině září nám přivezou nové knihy v rámci meziknihovního výpůjčního fondu, tak si
přijďte vybrat.
Těšíme se na další společná setkávání v knihovně.
Tereza a Jiří Šeborovi

ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení spoluobčané,
během prázdnin probíhaly ve školce úpravy interiérů a malování. Za peníze získané ze sběru
papíru jsme dětem pořídily nový obchod a pohovku a dále plánujeme nákup kočárků a dětské
dílničky pro chlapce. Rády bychom poděkovaly všem, kteří se na sběru papíru podíleli!!!
Prosíme vás i nadále o podporu tímto způsobem, veškerý nepotřebný papír ze školky končí
stejně, takže k třídění odpadu vedeme také naše děti.
Dětičky se mohou těšit na nové uspořádání třídy, v září jsme ve školce přivítaly šest
nováčků. Brzy se budeme potkávat při našich pravidelných procházkách po Lhotě.
Jana a Slávka
učitelky MŠ Lhota

ZŠ ŽILINA
V pondělí 3.9.2018 usedlo do školních lavic a s novým školním rokem se přišlo přivítat 65
žáků. 12 prvňáčků přišli slavnostně přivítat pan starosta ze Žiliny Ing. Václav Hamouz a pan
starosta ze Lhoty Miloslav Poddaný. Za dárečky pro naše nejmladší děkujeme oběma obcím.
Díky stavebním úpravám místnosti, která doposud sloužila jako šatna, jsme v tomto školním
roce otevřeli 5 tříd. Nově vzniklá hudební učebna bude sloužit jako kmenová třída pro
2. ročník a v odpoledních hodinách zde bude probíhat výuka hry na flétnu pod vedením paní
Karly Koubkové.
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Škola zakoupila nové dětské pestrobarevné šatní skříňky, které jsou umístěny v přízemí
budovy. 2 oddělení školní družiny s kapacitou 40 žáků zůstala zachována.
Také v tomto školním roce je pro děti připravena pestrá nabídka zájmových kroužků.
V pondělí 10.9. čekalo žáky 1. a 2. ročníku ve spolupráci s MŠ 1. společná akce v tomto
školním roce. Manželé Kellnerovi se dětem představili s cirkusovým představením.
V průběhu měsíce září budeme s dětmi ve ŠD pracovat na podzimním projektu SKŘÍTEK
PODZIMNÍČEK. Během roku čeká na děti velká spousta vědomostních, zábavních a
sportovních soutěží a aktivit.
Našim žákům přejeme šťastné vykročení do nového školního roku.
Krásné září přejí zaměstnanci ZÁKLADNÍ ŠKOLY

JSDH LHOTA
Jednotka v letních měsících měla velmi napilno. Začátkem června jsme absolvovali
dvoudenní republikové cvičení, kterým více jak tisícovka hasičů z celé republiky slavila sto
let od vzniku samostatného Československého státu (z okresu Kladno se cvičení účastnili
ještě jednotky SDH Hřebeč a SDH Žilina). Cvičení bylo spojeno s hudební hasičskou
fontánou. Tato hasičská fontána byla zároveň zapsána do knihy rekordů jako největší fontána
na světě.
Mimo tohoto cvičení zasahovala jednotka v posledních třech měsících u patnácti událostí.
z nichž bylo devět požárů, jedna dopravní nehoda, tři technické pomoci a dvakrát byla
událost překvalifikována na planý poplach. Největší požár letošního léta, co do rozlohy, byl
požár pole na stojato u obce Hostivice, kde zasahovalo 15 jednotek hasičů a druhý byl požár
skládky pneumatik v areálu bývalé Poldi, kde byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu a
u tohoto požáru zasahovalo šestnáct jednotek dobrovolných a profesionálních hasičů.
V sobotu 8.září v odpoledních a večerních hodinách asistovala jednotka v obci Tuchlovice
na bývalé haldě Nosek. K příležitosti 81. výročí úmrtí prezidenta T. G. Masaryka proběhla
vzpomínková akce, kterou pořádala obec Tuchlovice (Masarykova vatra). V neděli 9.9. jsme
byli požádáni o ukázky požárního útoku dětí na dni s hasiči v obci Buchlovice, viz. níže.
Členové jednotky provedli ukázku hašení hořícího oleje, kde bylo znázorněno a vysvětleno,
jak postupovat správně, a bylo ukázáno co proveden hořící olej po hašení vodou.
Ve čtvrtek 13.září 2018 jsme byli pozváni ke slavnostnímu setkání do Hlavního sálu Senátu
Parlamentu ČR k poděkování a předání pamětních plaket za účast na hudební hasičské
fontáně. Ocenění převzal starosta SDH Lhota Ervín Nagy.
Začínají soutěže…
Prázdniny utekly jako voda a se začínajícím zářím tu máme nové soutěže pro naše hasičské
děti.
8.9.2018 jsme se zúčastnili soutěže v Plchově pod názvem „loučení s prázdninami.“ Měli
jsme zastoupení v kategoriích přípravka, mladší a starší žáci.
Byly zde dvě disciplíny, štafeta požárních dvojic a požární útok. Po štafetách jsme byli
průběžně s mladšími žáky na druhém místě s časem 81,80s i s 10-ti trestnými vteřinami a
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starší žáci také s 10-ti trestnými vteřinami časem 70,40s na třetím místě. Přípravka na místě
prvním, čas 209s s 20-ti trestnými vteřinami ☺.
Poté přišly na řadu požární útoky. Přípravka zvládla svůj pokus pod minutu a to v čase
58,83s, velká gratulace, „Špunti“ naši. Celkově obsadili první místo.
Mladším žákům se první pokus PÚ moc nepovedl a do druhého měli co vylepšovat. Jejich
čas 35,40s byl čtvrtým nejrychlejším a po sečtení s umístěním ze štafet, brali celkově
stříbrnou příčku.
Starší žáci svým prvním pokusem PÚ, také moc nezazářili, ale vše dokázali napravit a měli
nejrychlejší čas 27,70s. Celkové umístění i se štafetou bylo zlaté.
Na neděli jsme byli požádáni, jestli předvedeme ukázku požárního útoku dětí, na dni s hasiči
v obci Tuchlovice. Naše děti předvedly své umění a sklidily od návštěvníků, mezi kterými
byli i profesionální hasiči z Kladna, velký potlesk.
V neděli 16.9.2018 jsme se s naší přípravkou poprvé zúčastnili soutěže „krajské setkání
přípravek“. Zde soutěží jen přípravky z celého středočeského kraje. Tento rok se vše
odehrávalo na stadionu v Čelakovicích. Bylo přihlášeno 18 družstev. Kladenský okres byl
zastoupen jen SDH Lhota a SDH Brandýsek. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách a každé
družstvo mělo dva pokusy. Náš tým byl jako jediný složený jen ze samých holčiček a to
samozřejmě neuniklo žádnému z přihlížejících. A to i díky skvělým výkonům. Naše
přípravka obsadila konečné 8. místo a zároveň byla i nejlepším týmem z Kladenska ☺.
Velká gratulace!!!
Co nás čeká?...
22.9.2018 se koná tradiční memoriál v požárních útocích ve Hřebči, kde budeme mít
zastoupení ve všech kategoriích.
23.9.2018 v Brandýsku pořádají soutěž 100m a 60m překážek. Zde bude soutěžit
část mladších a starších žáků a také dorostenky a dorostenci z SDH Lhota.
6.10. 2018 se bude konat ZPV (závod požární všestrannosti), což je první kolo hry
PLAMEN. Vše se bude tentokrát odehrávat na Braškově.
Za tým vedoucích Kohoutová Alena

8

