6. číslo – říjen 2018

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výsledky voleb do zastupitelstva obce konané 5. – 6. 10. 2018
Z celkového počtu voličů 489 přišlo volit 332 občanů.
Zvolení zastupitelé ze strany č. 1 – Občanská demokratická strana
1. Miloslav Poddaný
počet hlasů 205
2. Bc. Jan Kohout
počet hlasů 185
3. Alena Kohoutová
počet hlasů 135
Celkem platných hlasů za stranu: 1080
Zvolení zastupitelé ze strany č. 2 – Za Lhotu aktivní
1. Ing. Alice Jurková
počet hlasů 215
2. Věra Nedvědová
počet hlasů 211
3. Ing. Tomáš Luhan
počet hlasů 144
4. RNDr. Marie Prchalová, Ph.D počet hlasů 155
Celkem platných hlasů za stranu: 1128
Velké poděkování náleží všem, kterým není lhostejná naše obec a k volbám přišli.
• Ustavující zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 30. 10. v 19:00 na
sále hospody U Splavu.
• V měsíci říjnu slaví své životní jubileum paní Jirásková Anna a pan Mach
Jaroslav.
Mezi listopadové oslavence patří pan Pokorný Rudolf. Přejeme všem jen to
nejlepší, hodně zdraví, lásky a všeho dobrého.☺
KULTURA
• Připomínáme, že tradiční Seniorka se koná v sobotu 27. 10. od 14:00 na sále
hospody U Splavu.
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• Tentýž den 27. 10. od 20:00 vás zve JSDH Lhota na Posvícenskou zábavu
s bohatou tombolou, kde vám k poslechu i tanci zahraje skupina Černý brejle.
Vstupenky jsou v předprodeji na obecním úřadě.
• V pondělí 29. 10. se v hospodě U Splavu koná od 8:00 Pěkná hodinka.
• Obecní knihovna zve všechny nejen děti na Strašidelný les, který se uskuteční
v sobotu 3. 11. (viz. knihovna).
• Tradiční Běh Kaštankou se připravuje na sobotu 10. 11. (viz. Domov pro
všechny).
• Dne 11. 11. se bude konat Martinská slavnost. Sejdeme se v 17:30 před
obecním úřadem. Nezapomeňte vlastní lampiony a martinské rohlíčky. ☺
Recept na martinské rohlíčky
40 dkg hladké mouky, 1 šlehačka a 1 Hera
Vše zpracujeme dohromady, těsto necháme alespoň hodinu odpočinout v lednici,
můžeme i do druhého dne. Poté ho rozdělíme na čtyři díly, z každého dílu
vyválíme kruhovou placku, kterou rozdělíme na čtyři díly a pak ještě každý
napůl, vznikne tedy 8 trojúhelníkových dílů (celkem 32 rohlíčků). Jednotlivé
trojúhelníky plníme mákem, ořechy, povidly, tvarohem podle toho, co máte rádi,
rolujeme od širšího konce ke špičce a mírně zahneme. Pečeme dorůžova při
teplotě 150-170°C. Ještě teplé obalíme ve vanilkovém nebo skořicovém cukru.
Rohlíčky dáme do košíčku a vezmeme je na Martinskou slavnost. Rohlíčky jsou
opravdu velmi jednoduché, nejtěžší na nich je odolat pokušení začít ochutnávat,
ochutnáte-li, jste ztraceni, jsou tak dobré, že se po nich jen zapráší.
Důležitý vzkaz pro rodiče od svatého Martina: potřeboval by pro koníka jedlý
olej obyčejný řepkový nebo slunečnicový, suchý chleba nebo jablíčka. Své dary
můžete nosit na obecní úřad. Děkujeme všem, kdo přispějí a podpoří tím celou
Martinskou slavnost.
• Vánoční tvoření připravuje Klub U Splavu na pátek 23. 11.
• Listopadová Seniorka se uskuteční dne 24. 11.
• Tradiční Adventní výstava bude probíhat ve dnech 26. 11. – 1. 12. na obecním
úřadě.
DOMOV PRO VŠECHNY
Za Domov pro všechny bych Vás ráda pozvala na další ročník Běhu Kaštankou, který
se koná v sobotu 10. listopadu. Tentokráte bude hlavní závod v délce 15 km (dva
okruhy) a nebudou chybět ani kategorie pro místní občany (Lhoťáky a Lhoťandy). Od
9:00 odstartují vložené dětské závody kolem rybníka U Splavu. Těšíme se na všechny
malé, větší i velké sportovce, kteří si k nám přijdou zaběhat a strávit s námi příjemné
dopoledne. Odměna ve formě sladkých a slaných dobrot od členek Domova čeká na
každého.
za Domov pro všechny, z.s.
Veronika Mantlíková
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KNIHOVNA
Dobrý den,
přejeme všem krásné podzimní dny z knihovny. Rádi bychom upozornili na novou
várku knih z kladenské Středočeské vědecké knihovny, které máme na nejbližších
6 měsíců zapůjčené. Milí čtenáři, přijďte a jistě si domů odnesete zajímavou publikaci
na dlouhé podzimní večery.
Dále bychom chtěli pozvat všechny malé i velké na tradiční procházku lhoteckým
lesem za tmy za přítomnosti místních strašidel, která se jednou do roka zjevují
a nechají se spatřit lidmi. Letos tomu bude v sobotu 3. 11. počínaje 17:00, startovat
můžete až do 17.45. Strašidelný les se na vás těší. Start a cíl bude v Café Prokopio.
Vstupné je 50 kč/dítě.
Moc se na vás na všechny těšíme a přejeme vám báječný podzim.
Tereza a Jiří Šeborovi
KLUB U SPLAVU
9.11. budeme glazovat již vyrobenou keramiku z minulého tvoření, sraz je v 16:30 na
obecním úřadě
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ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení spoluobčané,
dva měsíce provozu jsou téměř za námi, nové děti si zvykly na odloučení od rodičů
a ve školce si užívají s ostatními, kromě běžných činností také divadla, aromaterapie,
hudebních i pohybových vystoupení. Poslední akcí byla zumba „O kuchařince, která
pekla pohádky“ a v následujícím týdnu nás čeká aromaterapie s paní Langerovou
a školní fotografování. V listopadu se děti mohou těšit na hudební koncert „Hudba
celého světa“ a další aromaterapii. Příjemných podzimních dní jsme s dětmi využily
k prozkoumávání blízkého okolí, takže kromě osvědčených vycházek lesem do Žiliny,
naše školička navštívila Bratronice a také hřiště v Dolním Bezděkově. Začátkem
adventu plánujeme výlet do zámku Libochovice spojený se zážitkovým interaktivním
programem „Když v pekle sněžilo“, snad bude mít úspěch podobně jako čertovské
výlety v minulých letech.
Naši nejstarší navštěvují v ZŠ Žilina projekt „Ámosek“, kde se intenzivněji připravují
na práci v první třídě. Děkujeme paní ředitelce za spolupráci. Poděkovat bychom
chtěly rovněž panu Vosykovi za krásné pískoviště a poličku do umývárny, paní
Langerové za pravidelná setkávání s aromaterapií a také paní Jirovské, která dětem
často donese výtvarný materiál, modelínu, barevné papíry a podobně. Děkujeme.
Jana a Slávka
učitelky MŠ Lhota
JSDH LHOTA
Září a říjen u hasičů
Soutěže hasičské mládeže se rozjely v plném proudu. V sobotu 22. 9. jsme v uskupení
žákovských družstev a přípravky vyrazili do Hřebče. Letošní Memoriál Jaroslava
Haška a Miroslava Thota se blýskal třicetiletým jubileem a stal se tímto nejdéle
pořádanou hasičskou soutěží mladých hasičů v kladenském okrese. Lhota se účastnila
jedním družstvem starších žáků, kteří obsadili nepopulární bramborovou pozici,
dvěma družstvy mladších žáků, kteří se umístili 9. a 14., a s přípravkou, jež si odvezla
pohár a medaile za první místo. Soutěžilo se tradičně v požárních útocích a celkem se
do Hřebče sjelo na 23 družstev.
V neděli 23. 9. vrcholilo v Brandýsku poslední soutěžní klání loňské sezóny Hasičské
ligy. Spočívalo v překonání překážek (břevno/bariéra, kladina) na 60 a 100m.
Tentokrát jel pouze zlomek z každé žákovské kategorie včetně dorostu. Ovšem velmi
úspěšně běžecky reprezentovali naši obec. Za družstva obsadili mladší i starší třetí
příčky. Za jednotlivce z řad mladších žáků Eliška Kohoutová bronz, žáků starších
Simona Nagyová bronz a Vendula Andělová stříbro. Za jednotlivce z řad středního
dorostu Anna Horáčková bronz a staršího dorostu Barbora Andělová zlato. Celkově se
za minulý rok v Hasičské lize umístily lhotecké děti takto: Starší ž. 4., mladší A 1.,
mladší B 8., přípravka 1.
Zatím posledním počinem letošního podzimu byl Závod požárnické všestrannosti hry
Plamen, který se konal v sobotu 6. 10. v okolí Valdeku a Braškova. Na trať dlouhou
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nejméně 2 km vyběhli pětičlenné hlídky i jednotlivci. Zápolili ve střelbě ze
vzduchovky, uzlování, zdravovědě, požární ochraně, šplhu a topografii.
Umístění Lhoťáků bylo následující: Starší žáci 3.místo, mladší žáci dokonce 1.místo.
Za dorostenecké kategorie jednotlivců: střední-Simona Nagyová bronz, mladší-Rudolf
Selichar stříbro a Kryštof Horáček zlato. Jsou to naprosto úžasné výsledky naprosto
úžasných dětí. Všem moc gratulujeme.
Za tým všech vedoucích Barbora Kobersteinová
SK LHOTA
Áčko
Poslední celek tabulky z Poděbrad se v úvodu souboje ve Lhotě prezentoval
sympatickým výkonem. V 19. minutě po vyražené střele Ibeho doklepl míč do brány
Kudela. Vedení vydrželo jen pět minut, než se Poděbrady trefily z přímého kopu.
Hosty zlomila dvouminutovka ze závěru poločasu. Nejprve využil Ibe zaváhání
brankáře a o dvě minuty později stáhl hostující stoper Kudelu a musel do sprch.
Zatímco Poděbrady se po změně stran nedostaly téměř k ničemu, domácí se předháněli
v zahazování šancí. Zvýšení skóre přinesl až zásah posily Mbaha ze 73. minuty. Skóre
završil z trestňáku Šalamoun. Ve Slaném se utkalo áčko s dosud vedoucím celkem.
Domácí byli lepší, ale v bráně Lhoty čaroval Vošmík. Na druhé straně využil v 58.
minutě přesný centr Kudela. Druhý gól přidal Mbah až v závěru. Do té doby Lhotečtí
urputně bránili vedení. Další těžký souboj čekal áčko ve Hřebči. Lhota si už v prvním
poločase vytvořila několik příležitostí, z nichž využila pouze jednu. V 69. minutě
přidal Kudela i druhý gól. V závěru se prosadili též domácí, kteří se pak pokoušeli i o
vyrovnání. Z béčka zaskakující Kučera už další gól nepustil. Proti Poříčí se Lhoteckým
tradičně daří. Při první brance nádherně vysunul Houžvička Hájka, který nedal
gólmanovi šanci. Druhý zásah přidal Houžvička povedenou střelou z hranice
pokutového území. Na snížení hostů zareagoval po změně stran Adjei, když se krásně
uvolnil ve vápně a prostřelil brankáře. Vybojovat tři body bylo nakonec těžší než by se
v daný okamžik zdálo. Několik šancí Lhotečtí přestáli, až v 84. minutě propadla
domácí obrana a Poříčí snížilo. Vítězství nakonec Lhotečtí uhájili. Ve Velimi
dobývalo áčko marně domácí obranný val. Skóre otevřeli domácí, za něž se hlavou
trefil bývalý ligový hráč a mimo jiné mistr ruské ligy Lukáš Hartig. Hosté pak zvýšili
tlak, což přineslo vyrovnání z přímého kopu v 86. minutě. Penaltové rozstřely se áčku
tradičně nedaří, což potvrdilo i tentokráte. Velmi naštvaný mohl být hvozdnický
brankář na svoji obranu. Už ve třetí minutě po dvou dorážkách otevřel skóre Kudela.
Také druhý gól padl díky dorážce. Tentokráte snadno přišel ke gólu Šalamoun. Do
třetice nechala obrana hostů svého gólmana na holičkách v poslední minutě. Ten
vytáhl střelu z přímého kopu na břevno, ale odražený míč dobíhali pouze Lhotečtí.
Skóre uzavřel krásným přehozením gólmana Mbah.
Po utkání ve Slaném se Lhota vyšvihla na čelo tabulky, kde se od té doby nepřetržitě
drží. V jedenácti kolech ztratila jen šest bodů za tři penaltové prohry. Nejbližšími
pronásledovateli jsou Poříčany s jednobodovou ztrátou, s 25 body Vykáň a Kutná
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Hora a o další bodík chudší Slaný. Takhle vysoko áčko nikdy nebylo. V loňské sezoně
se objevilo nejvýše na druhé příčce.
SK Lhota - FK Bohemia Poděbrady 4:1 (2:1) Branky Lhoty: Kudela, Ibe, Mbah,
Šalamoun
SK Slaný - SK Lhota 0:2 (0:0) Branky Lhoty: Kudela, Mbah
SK Hřebeč - SK Lhota 1:2 (0:1) Branky Lhoty: Kudela 2x
SK Lhota - SK Poříčí nad Sázavou 3:2 (2:1) Branky Lhoty: Hájek, Houžvička, Adjei
FC Velim - SK Lhota 2:1 na p. k. (0:0) Branka Lhoty: Hájek
SK Lhota - SK Hvozdnice 4:0 (3:0) Branky Lhoty: Kudela, Šalamoun, Chlapec, Mbah
Béčko
V Tuchlovicích vedlo béčko po vlastní brance domácích. K tomu navíc neproměnilo
pokutový kop. Vyrovnání přišlo nejhorším možným způsobem. Z přísné penalty ve 45.
minutě. Přes několik šancí na obou stranách dospěl zápas k penaltovému rozstřelu, ve
kterém zvítězily Tuchlovice. Chyba hřebečského brankáře a důraz Anděla zapříčinily
rychlé vedení béčka. Po brance soupeře svítil dlouho na ukazateli nerozhodný stav. Až
v 65. minutě zužitkoval Nedvěd dlouhý výkop Kučery. Tentýž hráč zklidnil Lhotecké
trefou v závěru. Vedoucí rezerva Libušína přijela i s posilami z áčka. První poločas byl
zatím nejhorším od začátku podzimu. Soupeř navíc své šance využíval a vytvořil si
luxusní vedení 4:0. Přísná
penalta, kterou proměnil Moc a Nedvědův zásah přinesly snížení na dvougólový
rozdíl. Pak měli domácí několik tutovek. Místo zdramatizování přišlo pět minut před
koncem rozhodnutí. Derby ve Bělči přineslo zatím nejlepší výkon béčka. Jen jednou se
domácí dostali do velké šance, při níž se předvedl v bráně zaskakující Rác. To už ale
byl stav 0:2. Nejprve se prosadil Matěj Šíma a nedlouho poté využil krásnou střelou
přímý kop Moc. Druhý poločas přinesl optickou převahu Bělče bez vážného ohrožení
branky Lhoty. Zápas tak dospěl k zasloužené výhře. Ve slabším složení se předvedla
ve Lhotě Sparta Kladno. Také proto domácí po vlažném začátku postupně ovládli hru.
A když se během tří minut dvakrát trefili, situace hostů se rapidně zhoršila. Úvodní gól
vstřelil hlavou Nedvěd, druhý přidal po zaváhání brankáře z přímého kopu Šíma.
Penalta ze závěru první půle, kterou proměnil Moc, definitivně rozhodla o výhře
domácích. Druhá půle se odehrála spíše z povinnosti. Přinesla pouze jeden zásah v
poslední minutě. Hned z první akce inkasovalo béčko na Stochově. Lhotečtí srovnali
krok v 19. minutě, kdy po krásné akci skvěle vykombinovali obranu domácích.
Po třech minutách se ovšem po rohu prosadil Stochov podruhé. Další vyrovnání přišlo
po několikerém náhodném odražení balónu a zásahu Moce, jenž se v situaci
zorientoval nejlépe. Obrat ve skóre zapříčinila hrubka gólmana, který přihrál
Nedvědovi. Po změně stran se již nikdo neprosadil a tak hosté uhájili těsné vedení.
18 bodů z devíti kol je určitě více, než by kdo před začátkem soutěže čekal. I průběžné
třetí místo, navíc se stejným bodovým ziskem jako druhá Běleč, je úspěchem.
Nejbližšími pronásledovateli jsou Dubí a Sparta Kladno. Ve vyrovnané tabulce má
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desátá rezerva Tuchlovic 12 bodů. Lhotecké nyní čekají dva souboje s celky z
nejnižších pater tabulky.
AFK Tuchlovice B – SK Lhota B 2:1 na p.k. (1:1) Branka Lhoty: vlastní
SK Lhota B – SK Hřebeč B 3:1 (1:1) Branky Lhoty: Anděl, Nedvěd 2x
SK Lhota B – Baník Libušín B 2:5 (0:4) Branky Lhoty: Moc, Nedvěd
SK Běleč – SK Lhota B 0:2 (0:2) Branky Lhoty: Šíma M., Moc
SK Lhota B – Sparta Doly Kladno 4:0 (3:0) Branky Lhoty: Nedvěd 2x, Šíma M., Moc
Baník Stochov – SK Lhota B 2:3 (2.3) Branky Lhoty: Nedvěd 2x, Moc
Dorost
Dvacet minut stačilo dorostu, aby si vytvořil tříbrankové vedení, kterým po zásahu na
každé straně skončil i první poločas. Pak umožnila Lhota soupeři snížit až na
jednogólový rozdíl, který byl navýšen až v předposlední minutě. Zápas
v Kročehlavech se Lhoteckým nepodařil. Kladenský celek zvítězil jednoznačně o 4
branky. Souboj s Doksy přinesl velké množství lhoteckých šancí, z nichž domácí
proměnili pouze jedinou. Na Stochově se dorostu bodovat tradičně nedaří. A ani
letošní podzim není výjimkou. Na úvodní trefu dokázala Lhota zareagovat, na druhou
z 80. minuty už nikoliv. Ani na odvetu s kročehlavským celkem nebudou v dorostenci
vzpomínat v dobrém. Poprvé inkasovali již po 15 vteřinách, v poločase prohrávali 0:5
a na konci byl rozdíl ještě o jeden zásah větší.
Čtvrté místo je přesným středem sedmičlenné tabulky. Ambice lhoteckého celku byly
o něco vyšší. Ani nasbíraných 10 bodů ze sedmi zápasů na žádné jásání není.
SK Lhota – SK Vinařice 5:3 (4:1) Branky Lhoty: Nedvěd 3x, Mach 2x
SK Kročehlavy B – SK Lhota 4:0 (3:0)
SK Lhota – SK Doksy 1:0 (0:0) Branka Lhoty: Mach
Baník Stochov – SK Lhota 2:1 (1:1) Branka Lhoty: Rendla
SK Lhota – SK Kročehlavy 0:6 (0:5)
Starší žáci
Fyzicky vyspělejší Vinařice lhotecké žáky přehrály a ne nadarmo vedou celou tabulku.
V Unhošti přišla po vyrovnaném duelu další porážka o jeden gól. Obě branky
inkasovali žáci v úvodu zápasu. Velice vyrovnaný a dramatický byl souboj se
Zichovcem. Hosté nejprve vedli o dvě branky, Lhota dokázala otočit skóre na 3:2, aby
pak zas o dvě trefy zaostávala. Vyrovnání a penaltový rozstřel přinesla až poslední
minuta zápasu. Další utkání sehráli žáci proti nejslabším celkům okresního přeboru. V
obou dominovali a zastříleli si.
Ze sedmi odehraných zápasů starší žáci vytěžili pouze 8 bodů. Tři ze čtyř proher byly
o jeden gól. Trenéři (nejen této kategorie) ale preferují kvalitní hru před výsledky.
Snaha o konstruktivní rozehrávku a zakládání akcí bez nakopávaných míčů přináší
také chyby v obraně, které soupeři někdy potrestají gólem.
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SK Vinařice – SK Lhota 8:1 (3:0) Branka Lhoty: Hrdina
TJ Unhošť – SK Lhota 2:1 (2:0) Branka Lhoty: Dvořák
SK Lhota – SK Zichovec 6:5 na p.k. (3:2) Branky Lhoty: Adam 2x, Štoncner 2x,
Povalač
Sokol Smečno – SK Lhota 0:11 (0:2) Branky Lhoty: Štoncner 4x, Čermák 4x, Vydra,
Donynets, vlastní
SK Lhota – SK Brandýsek 8:0 (5:0) Branky Lhoty: Čermák 3x, Štoncner 3x, Adam 2x
Mladší žáci
Vzhledem k tomu, že Lhota přihlásila dva týmy mladších žáků a obě soutěže jsou
početné, mají jejich trenéři dost práce. Silnější z obou celků vévodí své skupině
okresního přeboru. Po úvodních vysokých výhrách přišly zápasy se silnějšími soupeři,
kde výsledek nebyl vysoký. V zatím posledním 11. zápase přišla první prohra. Slovan
Kladno se ale tradičně soustředí více na výsledky než kvalitu hry. Takovou cestou ve
Lhotě nikdo jít nechce. Druhý celek mladších žáků umožňuje zápasové vytížení všech
hráčů početného kádru. Výsledky béčka přináší střídavě výhry i prohry, s čímž se
Lhota logicky drží v prostředku tabulky.
SK Lhota – SK Buštěhrad 12:1 (4:1)
SK Lhota – SK Hřebeč 13:1 (5:0)
SK Kročehlavy – SK Lhota 0:2 (0:1)
Čechie Velká Dobrá – SK Lhota 1:5 (0:3)
SK Lhota – Baník Stochov 4:2 (2:1)
Sokol Braškov – SK Lhota 3:5 (5:2)
SK Lhota – Slovan Kladno 3:5 (1:2)
SK Lhota B – SK Stehelčeves 4:2 (1:1)
TJ Unhošť B – SK Lhota B 2:1 (2:0)
SK Lhota B – Sokol Zákolany 3:2 (2:2)
SK Zlonice – SK Lhota B 6:2 (3:0)
SK Lhota B – Slavoj Pozdeň 3:8 (1:4)
Baník Libušín – Lhota B 3:4 (1:1)
Přípravky
Starší přípravka má ve své skupině soupeře, kterého ještě nedokázala porazit – Sokol
Hostouň. S ostatními celky Lhotečtí spíše vyhrávají. Tomuto celku chybí odehrát
pouze jeden miniturnaj do konce podzimní soutěže. Mladší z přípravek má již dokonce
dohráno. Také ona se drží v popředí tabulky a většinu zápasů vyhrává. V obou
případech budou přípravky na jaře nasazeny do těžší skupiny, což přinese vyrovnanější
zápasy.
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