1. číslo – leden 2019
Vážení spoluobčané,
nejkrásnější svátky v roce jsou za námi. Věřím, že jste je všichni prožili se svými
nejbližšími, tak jak jste si přáli. Ježíšek byl jistě štědrý a splnil vám všechna očekávání.
Nakonec jsme se rozloučili s rokem starým a pomalu, ale jistě se přehoupli do roku
nového. Věřím, že tento nadcházející rok pro nás bude úspěšný, klidný a laskavý,
ale určitě v něm také zažijeme plno dobrodružství a vzrušujících zážitků. Zkrátka ať je
pro každého z nás rokem šťastným.
Mnoho nových věcí se uskutečnilo také v naší obci. V horní části obce byly odborným
ořezem upraveny koruny stromů a stejný zásah čeká také stromy ve spodní části obce
a to na návsi. Ty již dosáhly takové výšky, že zasahují do elektrického vedení. Na
obecním úřadě proběhla každoroční inventura. Za skvěle odvedenou práci děkuji celé
inventární komisi, která ji dělala ve svém volném čase. Jsem potěšena, že jedním
z členů komise byl i pan místostarosta. Dále bych vás ráda informovala o novinkách,
které se týkají našich internetových stránek www.lhotaukladna.cz. Jelikož tyto
internetové stránky jsou pro vás z největší části zdroj informací, které se týkají naší
obce, bylo potřeba je zmodernizovat a zpřehlednit. Dostaly tedy nový kabát. Za
pozornost jistě stojí nová ikona Rozklikávací rozpočet, kde se vám po rozkliknutí
objeví praktický přehled aktuálního hospodaření obce. Další novinkou je aplikace
s názvem V obraze. Tu si stačí nainstalovat do svého mobilního telefonu přes aplikaci
Obchod play nebo AppStore. A po vybrání názvu své obce vám už neunikne žádná
informace, která bude na stránkách zveřejněna, jelikož o každé nové aktivitě budete
informováni, prostřednictvím oznámení. Pokud byste měli s instalací této aplikace
problém, na obecním úřadě vám rádi poradíme a pomůžeme. Dále, kdo nemá chytrý
telefon, má možnost se zaregistrovat na stránkách obce k odběru novinek emailem.
Tato registrace je také velice snadná. Do vyhrazeného okénka zapíšete svoji emailovou
adresu, na kterou si přejete informace zasílat. Poté obdržíte email, který bude
obsahovat souhlasné stanovisko kvůli ochraně osobních údajů, po odsouhlasení budete
trvale svým emailem přihlášeni do naší databáze a o nové informace již nepřijdete.
Pro ty, kteří spoléhají na místní rozhlas, jsme změnili naši úvodní znělku. Věřím, že se
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vám všem bude líbit. Mnoho z vás určitě netuší, že na našich internetových stránkách
také stojí za povšimnutí a rozkliknutí odkaz na lhotecké kroniky, které jsme již před
několika lety nechali převést do elektronické podoby. To mi připomíná, že stále marně
hledáme kronikáře. Pokud byste měl někdo zájem, budeme velice rádi, když se nám
ozvete. Do budoucna věřím, že se do tvorby stránek více zapojí také naše spolky,
abyste měli všechny informace prakticky na jednom místě. Přivítáme vaše nápady, ale
také fotografie týkající se Lhoty a jejího okolí. Kontaktovat nás můžete na našem
novém obecním e-mailu: obec@lhotaukladna.cz
Co se týká větší informovanosti občanů o chodu naší obce, si myslím, že většina vašich
přání a dotazů se může vyřešit přímo na zasedání obecního zastupitelstva. Zasedání se
koná většinou jednou za tři měsíce, trvá přibližně hodinu. Začátek je stanoven vždy od
19.00, kdy jste již z velké části všichni doma. A přesto je účast velice malá. Pozvánka
na zasedání je vždy včas vyvěšena na úřední desce. Věřte, že budeme rádi, když s námi
přijdete diskutovat, vždyť tam také kvůli tomu jsme.
Přeji vám krásné a pohodové zimní dny.
Věra Nedvědová
starostka obce
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 V neděli 27. 1. jsme na obecním úřadě přivítali osm nových občánků, kteří se všichni
narodili v roce 2018. Všem přejeme do života hodně štěstí, zdraví a lásku. Děkujeme
malým lhoťáčkům, kteří nám celé odpoledne zpestřili svým vystoupením. Byla to
jejich premiéra, na kterou je perfektně připravily maminky. Všichni to zvládli na
výbornou. Těšíme se na příště.
 V měsíci lednu oslavili své životní jubileum paní Princlíková Dagmar, paní Koberová
Jitka a pan Hamouz Miroslav. V únoru bude slavit paní Pecharová Hana. Všem
přejeme pevné zdraví a jen to nejlepší .
 Dále oznamujeme, že pokračuje sběr papíru pro ,,lhoteckou,, mateřskou školku. Papír
odkládejte nejlépe ve všední dny na schody u staré hospody Pod lipami.
 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu je objednán na sobotu 23. 3. od
8:00 – 11:00 hod.
 Zajímalo by nás, jestli byste u nás v obci měli zájem o rozvoz obědů. Pokud ano, dejte
nám to vědět na obecní úřad na tel. číslo 312 659 129.

KULTURA
 Tradiční Seniorka se uskuteční dne 9. 2. od 14:00 na sále hospody U Splavu.
 Turnaj v lóře proběhne v sobotu 23. 2. od 13:00 na sále v hospodě U Splavu (viz.
Domov pro všechny).
 Tentýž den 23. 2. vás od 19.00 zveme na country. Přijedou k nám rovnou dvě kapely
z Unhoště. TBC a Corbels brothers. K poslechu a možnému tanci budou hrát na sále
v hospodě U Splavu.
 Na sobotu 16. 3. připravujeme dětský karneval. (viz. Domov pro všechny).
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LHOTECKÁ SOUTĚŽ
Protože okolí naší obce je překrásné a spousta míst je některým občanům neznámá,
vyhlašujeme soutěž, která to může napravit. Tato soutěž bude vycházet v každém čísle
lhoteckého zpravodaje a s ní i výherci ze soutěže minulé. Zúčastnit se mohou jak děti, tak
dospělí.
Úkolem pro vás budou procházky, nebo menší výlety v blízkém i širším okolí. Vždy zadáme
a popíšeme zajímavé místo, které navštívíte a vyfotíte se u něj jako důkaz vaší návštěvy.
Fotky nám zašlete na nový obecní e-mail: obec@lhotaukladna.cz Ze všech dodaných
fotografií vylosujeme výherce, na které čeká věcná odměna.
Pro začátek začínáme s celkem blízkou a jednoduchou procházkou: Nad hájovnou Šarváš
pramení potůček, na kterém jsou vytvořeny tři rybníky za sebou, dále se vlévá do potoka,
který je pojmenován lhoteckým. Místo pro vaši fotografii je právě hned první rybník pod
Šarvášem. Fotografie posílejte do 20. 2. Přejeme krásné toulky přírodou .
Váš obecní úřad

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Tříkrálová sbírka přinesla s novým rokem tisíce dobrých skutků.
Nejprve snad trocha historie….
V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev
jej na západě i východě slaví 6. ledna. K tomuto dni se také váže tradiční koledování.
Tříkrálovou píseň předávali nejprve kantoři, duchovní a žáci. Koledníci kropili obydlí
svěcenou vodou, vykuřovali je kadidlem, psali na dveře iniciály K + M + B +, rozdávali
svaté obrázky a zpívali tříkrálové poselství ve formě známé koledy: My tři králové jdeme k
vám, štěstí zdraví vinšujem vám. Zkratka K + M + B + (nebo latinský ekvivalent C + M + B
+) se běžně vykládá jako iniciály tří králů, ale pravděpodobnější je, že jména králové získali
až podle ní. Ve skutečnosti se však jedná o zkratku požehnání Christus mansionem benedicat
= Kristus ať požehná tomuto domu, a to na celý rok – proto se uvádí i letopočet. Ke
koledování se postupně přidaly chudé děti, které chodily 6. ledna po domech oblečené za Tři
krále s betlémskou hvězdou, také zpívaly koledu a posvěcenou křídou psaly nad dveře domů
K + M + B + s příslušným letopočtem. Dostaly za to vždy něco k jídlu nebo drobnou
almužnu. Tato tradice s nástupem socialistického režimu po r. 1948 postupně téměř
vymizela, v původní podobě se zachovala jen na některých místech. Česká charita dala
tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku 2001 se díky ní i díky štědrosti
všech dárců a dobrovolníků koná Tříkrálová sbírka pravidelně na území celé České
republiky. Koledování i rozdělení výtěžku sbírky probíhá podle jasně daných neměnných
pravidel.
Děkujeme všem za laskavé přijetí koledníků a za důvěru. Díky štědrosti a solidaritě dárců se
jim kasičky většinou naplnily o něco víc než loni. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců
lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová
sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koledníkům i
dárcům proběhla i u nás. Mnohde tři králové čelili dešti nebo sněžení, přesto mělo letošní
koledování většinou pozitivní ohlasy. Zejména na venkově už lidé krále vyhlíželi a
odměňovali je i sladkostmi. Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na
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podporu lidí v nouzi žijících na území České republiky. Jde o různé formy pomoci pro
nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další.
Výnos sbírky v naší obci pro rok 2019 činí: 14 785 Kč
Celková částka odeslaná za náš region na účet Charity ČR činí: 82 127,Děkujeme opravdu srdečně všem, kteří se sbírky účastnili v roli koledníků, dárců i
pomocníků s administrativou!!!
Šťastný rok 2019 přeje M. Cyrusová

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych ráda poděkovala za krásnou adventní výstavu, která probíhala na obecním
úřadě. Díky děvčatům, která nám výstavou navodila vánoční atmosféru, jsme si mohli
zakoupit různé dárky pro své nejbližší. Byl to opravdu krásný zážitek. Proto díky a hodně
nových nápadů pro letošní rok.
Miloslava Zímová

DOMOV PRO VŠECHNY
Scházíme se u čtení prvních novin tohoto roku, a proto bychom Vám všem chtěli popřát za
náš spolek do nového roku hlavně zdraví, lásku, životní pohodu a splněná přání. Věříme, že
se i v letošním roce sejdeme u mnoha společných akcí a aktivit v naší krásné obci.
Tímto bych Vás ráda pozvala již na 4. ročník Lhoteckého turnaje v lóře, který se koná v
sobotu 23. února na sále hospody U Splavu od 13:00 (sraz hráčů ve 12:30). Do turnaje se
můžete přihlásit jako jednotlivci, nebo celý čtyřčlenný tým, na emailu
domovprovsechny@email.cz nebo na telefonním čísle 607757664. Prosím o nahlášení
celých jmen všech hráčů a název týmu. Hrát budeme jako vždy tříkolově a odměníme tři
nejlepší jednotlivce, tři nejlepší týmy a zároveň i nejlepší hráče jednotlivých kol. Těšit se
můžete také na drobné občerstvení a samozřejmě zajímavé ceny. Jak mnozí z Vás jistě vědí,
součástí cen bývají i sponzorské dary od místních podnikatelů, proto budeme rádi, když i
letos tomu nebude jinak.
V dalších měsících se pak můžete těšit na dětský karneval v sobotu 16. 3. od 15:00 a na
tradiční pálení čarodějnic 30. 4.
Za Domov pro všechny
Veronika Mantlíková

ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží konec prvního pololetí, což pro naši školku znamená přípravu na plavecký
výcvik, kterého se v tomto roce zúčastní 13 dětiček a ve školce zůstane jen několik
nejmladších. V minulých letech se plavání dětem velice líbilo a vracely se velmi spokojené.
Začátkem února máme v MŠ naplánované screeningové vyšetření zraku pro zájemce,
22. února chystáme ukázku modelů vozidel a děti budou mít možnost užít si s modely
autíček a dalších dopravních prostředků.
I nadále sbíráme starý papír, nedávno byl odvezen a v příštím čísle vás budeme informovat o
výši zisku, za který budeme opět pořizovat další moderní pomůcky pro naše nejmenší.
Jana a Slávka
učitelky MŠ Lhota
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ZŠ ŽILINA
Polovina školního roku je za námi. Ve čtvrtek 31. 1. děti dostanou pololetní vysvědčení a v
pátek 1. 2. si užijí jednodenní prázdniny.
14. 1. byl pro děti připraven výukový program první pomoci „DNY PRO ZÁCHRANU
ŽIVOTA“ s atraktivní ukázkou sanitního vozu a namaskovaným poraněním. Výuka
obsahovala celou řadu důležitých informací a velká část byla věnována praktickému nácviku.
Tento program reflektoval problematiku výuky ochrany zdraví a člověka při mimořádných
událostech, jež je součástí ŠVP. Lektoři, kteří program vedli, jsou profesionální záchranáři s
praxí na záchranných službách. Jelikož žáky tento program velice zaujal, aktivně a s
nadšením se do výuky zapojovali, již nyní jsme objednali druhý z devíti nabízených
programů na září příštího školního roku.
28. 1. odjelo 24 dětí z naší školy na zimní školu v přírodě do Pece pod Sněžkou na Vraní
boudu. Kamarádům i paním učitelkám přejeme spoustu sněhu a krásné slunečné počasí.
30. 1. děti zhlédly představení Grinch v kině ve Slaném.
V rámci tělesné výchovy a spolupráce s okolními školami jsou žáci 4. a 5. ročníku přihlášeni
na turnaj ve vybíjené na Doksích a žáci 1. – 3. ročníku na soutěž v překonávání překážek
tamtéž.
zaměstnanci ZÁKLADNÍ ŠKOLY

JSDH LHOTA
V lednovém čísle Lhoteckého zpravodaje roku 2019 shrneme výjezdovou činnost JSDH
Lhota za rok 2018. JSDH Lhota vloni zasahovala celkem u 44 událostí různého typu. Z toho
bylo patnáct požárů, jeden planý poplach, jedno taktické cvičení a dvacet sedm technických
zásahů. Mezi technické zásahy se počítá: odstranění překážek z komunikací, odstranění
nebezpečných stavů jako jsou spadlé (nebezpečně nakloněné střechy, stromy) nad vozidla
nebo budovy, spolupráce s jednotkami IZS jako je pátrání po pohřešované osobě a v
neposlední řadě vnikání do uzavřených prostor pro potřeby záchranné služby. Mezi největší
události roku 2018 se jednalo o požár pole nastojato v katastru obce Hostivice. U této
události zasahovalo patnáct jednotek z Kladenska, Prahy a Prahy západ. Další velkou
událostí byl požár skládky pneumatik v areálu Poldi, při této události muselo operační
středisko vyhlásit třetí stupeň poplachu. Na přelomu května a června bylo velkým zážitkem
dvoudenní námětové cvičení republikového měřítka. Kdy více jak 1 000 hasičů ze všech
krajů České republiky zamířilo do hlavního města, aby zde vzdali poctu československému
státu a na motivy symfonické básně Vltava z cyklu Má Vlast společně vytvořili největší
hasičskou vodní fontánu na světě. Vltava se díky hasičským proudnicím doslova vzedmula
do vzduchu a za doprovodu světel a hudby vytvořila unikátní a dosud nevídaný vizuální
zážitek, kdy se před diváky odehrál světelný koncert a vodní balet několika tisíců kubických
metrů vody v jednom okamžiku. Podstatou akce bylo uspořádání „živé“ vodní fontány
tvořené věcnými prostředky požární ochrany (požární čerpadla, požární hadice, požární
proudnice), jejíž jednotlivé kompaktní vodní proudy obsluhovali hasiči v duchu hudební
choreografie za podpory světelných efektů. Využito bylo celkem 140 proudů vody z
náplavek, 35 proudů z Palackého mostu, 50 proudů vody z Jiráskova mostu a 14 vodních
proudů z pontonu plujícího uprostřed Vltavy. Nataženo bylo celkem 455 kusů hadic o
celkové délce 6.950 metrů, instalováno bylo 102 kusů světel. Celou akci sledoval komisař
České knihy rekordů z agentury Dobrý den a toto cvičení bylo zaneseno do Guinessovy
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knihy rekordů. Cílem akce Hasičská fontána Praha 2018 byla propagace práce hasičstva
České republiky tak trochu jinak. Každý hasič je hrdý na to, co dělá. Každodenní prací
naplňuje motto: „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu a sobě ku cti“.
Na podzim roku 2018 obdržela JSDH Lhota do své zásahové výbavy automatický externí
defibrilátor Philips Heart Start.Automatický externí defibrilátor byl pořízen díky Hasičskému
fondu Nadace Agrofert částkou ve výši 30 000 Kč, zbylou částku v hodnotě 14 165 Kč
doplatilo ze svého Sdružení sboru dobrovolných hasičů Lhota. Začátkem ledna 2019 byla
JSDH Lhota proškolena hlavním instruktorem HZS Středočeského kraje v oblasti
zdravovědy. Školení bylo zaměřeno na resuscitaci a použití automatizovaného externího
defibrilátoru (AED) . Školení jednotky se účastnili i dorostenci a starší žáci SDH Lhota.
AED je umístěn ve výjezdovém vozidle Volkswagen Crafter. AED je již plně zaregistrováno
v databázi krajského operačního střediska HZS Středočeského kraje a Zdravotnické
záchranné služby Středočeského kraje jako Systém First Responder - první pomoc před
příjezdem ZZS. AED rozšiřuje možnosti JSDH v poskytování předlékařské pomoci
postiženým osobám – a to například u mimořádných událostí či u kulturních a sportovních
akcí, které JSDH pořádá, nebo se jich účastní v rámci své asistence na svém území. Závěrem
bych chtěl všem členům výjezdové jednotky poděkovat za čas, který zdarma ze svého volna
obětují bezpečnosti všem občanům v naší obci a v přilehlém okolí. Dále za aktivitu a čas
vedoucích věnovaný hasičské mládeži a v neposlední řadě zastupitelům obce Lhota, ostatním
spolkům v obci za spolupráci.

Za JSDH Jan Kohout
Lednové soutěžení
Třetí lednovou sobotu jsme se zúčastnili první letošní soutěže ve Pcherách, kde se soutěžilo
nejen v hasičských dovednostech a vědomostech. Byla zde připravena nejrůznější stanoviště,
kde se plnily úkoly, např. vázaní uzlů, balení hadic na čas, zdravověda, co se čím hasí,
kimovka, hádanky, zvířecí stopy, zatloukání hřebíků na čas… Měli jsme zastoupení ve všech
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třech kategoriích: přípravka, mladší žáci, starší žáci. Spokojeni s výsledky jsme nebyli jen
my trenéři, ale také samotné děti. Přípravka 1. místo, mladší i starší žáci 2. místo. Děkujeme
všem za reprezentaci, jste jedničky!!!
26.1.2019 se naši starší žáci chystají na stanici ve Slaném, na splnění požární odbornosti
Preventista. Starší žáci se již druhý měsíc naplno připravují na tuto zkoušku co je čeká. Musí
splnit test a každý musí mluveným projevem odpovídat na otázky kladené komisí. Držme
jim tedy pěsti a přejme jim hodně štěstí!!!
Za tým vedoucích mladých hasičů Kohoutová Alena
SK LHOTA
Áčko
V půlce ledna vstoupilo do přípravy lhotecké áčko. Během ní odehraje pět přátelských
zápasů. Mistrovskou sezonu začíná Lhota domácím soubojem proti Nespekám (Ne 10. 3.
14:30).
Plán přípravy:
So 2. 2. 15:00 SK Lhota – SK Třeboradice UMT Rynholec
Út 12. 2 18:30 FC Zličín - SK Lhota UMT Zličín
So 16. 2. 12:30 SK Lhota – FK SEKO Louny UMT Rynholec
So 23. 2. 17:30 SK Lhota – FK Kosoř UMT Rynholec
So 2. 3. ??? FK Admira Praha – SK Lhota
Mládež
Jen dorostenci si dopřáli krátkou zimní přestávku. Ostatní mládežnické celky trénují i během
zimních měsíců; částečně v hale a částečně na malé UMT ve Lhotě. Kromě tréninků
odehrála mladší přípravka Vánoční turnaj OFS Kladno, na kterém obsadila třetí příčku.
Jeden přátelský zápas má za sebou minipřípravka. Další dva jsou naplánované.
Mistrovské zápasy odstartují pro žáky (mladší i starší) až poslední březnový víkend. Dorost a
přípravky odehrají úvodní zápasy (resp. miniturnaje) začátkem dubna.
Ples
Jubilejní 10. ples pořádá SK Lhota první únorovou sobotu. Jako každý rok převezmou na
plese ceny nejlepší hráči všech kategorií za uplynulý rok. Začátek je naplánován na 19:30 v
Sokolovně v Žilině. Chtěl bych pozvat hráče, fanoušky i všechny, kteří se budou jen chtít
pobavit.
Valná hromada
Na 16. 2. svolal výkonný výbor SK Lhota valnou hromadu. Akce začne v 15:30 (tj. po
přípravném utkání áčka) na sále restaurace U Splavu ve Lhotě. Valná hromada se bude
zabývat zprávou o činnosti za uplynulé období či výhledem do dalších let. Rovněž bude
zvolen nový výkonný výbor. Také na tuto akci bych rád pozval členy SK Lhota, fanoušky,
hráče a všechny, kteří mají zájem o dění ve lhoteckém fotbalovém klubu.
Jan Dolejš
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