2. číslo – únor 2019
Vážení spoluobčané,
další chladný měsíc je za námi, a tak se za ním trochu poohlédnu. Hned na jeho
začátku jsem jela na Dopravní inspektorát města Kladna řešit několik záležitostí
týkajících se jak místních, tak především těch krajských komunikací v našem
katastrálním území. Určitě se nedá přehlédnout, jak se naše obec pomalu, ale jistě
stala hlavní tepnou pro nákladní automobily. Denně jich přes obec projede několik
desítek. Nehledě na to, jaký se z komunikací stává autodrom, který nám určitě
Středočeský kraj jen tak rychle neopraví. A to nemluvím o tom, jak svojí
nepřizpůsobivou jízdou ohrožují naše občany a jiné účastníky dopravního provozu.
Na moji otázku, kdy se uskuteční již dlouhá léta slibovaná uzavírka pro nákladní
automobily, mi bylo odpovězeno celkem překvapivě. Do konce dubna bychom se
měli dočkat klidu, jelikož bude průjezd už od Žiliny pro kamiony a těžké nákladní
vozy uzavřen. Tak věřme, že tomu tak opravdu již bude. Od křižovatky na Lubech
směrem na Běleč již zákaz nad 25t umístěn je. Dalším bodem jednání bylo řešení
dopravní situace na Ploskově. Skoro každý druhý řidič si vůbec neuvědomuje, že
projíždí obcí. Přemýšleli jsme, jakým nejlepším způsobem tuto situaci vyřešit.
Nakonec právě po domluvě se zastupiteli a doporučení inspektorátu umístíme na
kraj obce zpomalovací vodorovné značení a svislou dopravní značku s nejvyšší
dovolenou rychlostí.
V polovině měsíce se uskutečnil ořez stromů na návsi. Některé stromy musely být
ošetřeny radikálněji, jelikož nebyly v dobrém stavu. Ještě nás čeká poražení úplně
uschlé turecké lísky u rybníka, o tu se postarají naši hasiči.
Obdrželi jsme žádost ze Družce o zvážení možnosti finančně podpořit opravu
družeckého kostela. Celková nákladná oprava je rozložena do několika let a je
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financována z dotací, prostředků církve i z prostředků obce. Za účelem získání
dalších finančních prostředků a zkrácení doby opravy kostela zřídila obec Družec
veřejnou sbírku. Naše obec přispěje částkou 5 000 Kč. Pokud byste někdo z vás měl
chuť a možnost také podpořit opravu družeckého kostela, můžete přímo na
transparentní účet č. 5070166359/0800, který obec Družec za tímto účelem zřídila.
Všem dětem přeji krásné zážitky na jarních prázdninách, vám dospělákům
příjemnou dovolenou se svými nejmenšími. A na všechny se těším na blížících se
akcích.
Věra Nedvědová
starostka obce
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 V měsíci březnu oslaví své životní jubileum paní Dagmar Tůmová a pan
František Švejcar. Přejeme pevné zdraví a splnění všech přání do budoucích let.
 Tímto jste zváni 13. 3. od 19.00 na zasedání zastupitelstva obce.
 O jarních prázdninách bude obecní úřad otevřen v pondělí a ve středu.
 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.
 Děkujeme všem občanům, kteří přinesli nepotřebné, staré deky a kabáty pro
sbírku Armády spásy - lidem v nouzi. Poděkování patří také paní Ireně
Jirovské, která sbírku u nás v obci zorganizovala.
 Připomínáme, že svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu je objednán
na sobotu 23. 3. od 8:00 – 11:00 hod.
 Hospodyňkám, které pečou dobroty na různé akce pro obec i pro spolek Domov
z.s. moc děkujeme . Na obecním úřadě se nám nahromadilo plno táců a talířů,
které vám určitě chybí. Vyzvednout si je můžete kdykoliv dle otevíracích hodin.
KULTURA
 Tradiční dětský karneval se připravuje na sobotu 16. 3. od 15:00. Konat se
bude na sále hospody U Splavu. (viz. Domov pro všechny z.s.)
 Březnová Seniorka se bude konat dne 23. 3. od 14:00 na sále hospody U
Splavu.
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LHOTECKÁ SOUTĚŽ Č. 2
Protože okolí naší obce je překrásné a spousta míst je některým občanům neznámá,
pokračujeme v soutěži, 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 zasílejte na nový obecní e-mail: obec@lhotaukladna.cz Ze všech
dodaných fotografií vylosujeme výherce, na které čeká věcná odměna.
Takže dalším, jistě zajímavým i známým a blízkým místem v okolí naší obce je bývalý
lom tzv. Šutrovna. Lom se nachází, jak určitě všichni víte v lese mezi Lhotou a
Žilinou. Fotografie zasílejte do 22. 3. Přejeme krásné toulky přírodou .
Výherci z minulé soutěže
Z procházky k rybníku pod hájovnou Šarváš nám zaslali své fotografie bohužel jen
Hana a Vašek Machovi. Vylosovaným výhercem se tedy stává Vašek Mach.
Gratulujeme.
Budeme moc rádi, když fotografií bude příště více 

Váš obecní úřad
KNIHOVNA
Dobrý den,
po relativně krátké bílé zimě se na nás opět usmívá sluníčko a začínají nám krásné
jarní dny. Než se však naplno začnete věnovat vašim zahrádkám, přijďte si vypůjčit
nějakou pěknou knihu na večer. Od minulého týdne máme obměněný meziknihovní
výpůjční fond a máme 150 nových titulů z Kladna.
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Dále upozorňujeme, že v době jarních prázdnin 7. 3. bude knihovna zavřená.
Přejeme vám krásné jaro a těšíme se na další setkávání.
Tereza a Jiří Šeborovi
DOMOV PRO VŠECHNY
V dnešním článku bych se ráda vrátila ke 4. ročníku Lhoteckého turnaje v lóře, který
se uskutečnil v sobotu 23. února na sále hospody U Splavu. Tentokrát se při absenci
některých pravidelných účastníků turnaje (odjezd na hory, dovolená) sešlo 9 týmů.
Nutno podotknout, že se do Lhoty sjeli stálí hráči a jsme rádi, že se k nám všichni rádi
vracíte. Odehrála se celkem tři kola lóry, během kterých měli hráči možnost občerstvit
se napečenými dobrotami od členek Domova, ale dokonce i od samotných účastníků
turnaje, kterým tímto děkuji! Krátce po dohrání posledního kola přišlo na řadu
vyhlášení výsledků a nejlepší hráči i týmy byli odměněni krásnými cenami, které
z větší části věnovali naši sponzoři, konkrétně KH Auto Lhota, Maskop99, SportInvest
Group, Caffé Prokopio, kadeřnice Denisa Jupová, obec Lhota, pan Kremláček a
hospoda U Splavu. I Vám moc děkujeme! V letošním roce byl turnaj velice
vyrovnaný, níže si můžete prohlédnout oceněné karbaníky:
Nejlepší hráči jednotlivých kol:
1.
2.
3.

kolo Pavel Linc st.
kolo Veronika Ježková
kolo Václav Haušild

46 trestných bodů
44 trestných bodů
48 trestných bodů

Nejlepší týmy:
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Nejlepší jednotlivci:
Umístění

Hráč

Skóre

1. místo

Václav Haušild

4/166

2. místo

František Krejčí

4/202

3. místo

Veronika Ježková

5/168

Výsledky celého turnaje naleznete na stránkách obce Lhota
(https://www.lhotaukladna.cz/organizace/domov/), v kategorii Fotogalerie si můžete
prohlédnout fotky z této akce. Stejně tak výsledky i fotografie najdete na
facebookových stránkách Domova pro všechny
(www.facebook.com/domovprovsechny/).
Rádi bychom Vás také pozvali na Dětský karneval, který proběhne v sobotu 16. 3. na
sále hospody U Splavu od 15:00. Těšit se můžete na „Mišmaš karneval“ od agentury
DOREMI a samozřejmě také na bohatou tombolu a odpoledne plné masek, zábavy,
tanečků a soutěží.
Za Domov pro všechny
Veronika Mantlíková
ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení spoluobčané Lhoty,
zimní dny přetrvávají, a tak se už nemůžeme dočkat prvních jarních paprsků, které
nám zpříjemní pobyt v přírodě.
Tento měsíc se naše školka zabývala různými tématy, které se prolínaly v pracovních,
výtvarných a hudebně – pohybových činnostech. Většina dětí i nadále dochází na
kroužek angličtiny, ve kterém se děti seznamují s novými tématy formou písní a básní.
Karolínka s Kačenkou pilně trénují na flétničce.
V pátek, 22. 2. se ve školce uskutečnila již zmiňována ukázka modelů dopravních
prostředků, která se dětem velice líbila. Předškoláci upevňovali pracovní návyky a
začali se intenzivněji připravovat na vstup do ZŠ. Děti nezapomněly ani na svátek sv.
Valentýna a maminkám vyrobily krásná přáníčka v podobě srdíček na dlani. Doufáme,
že maminky dáreček potěšil.
V pátek 1. 3. se uskuteční „country“ ples Základní školy Družec. Jste srdečně zváni.
Výše zisku za únorový sběr činí 2120 Kč. Moc všem děkujeme, i nadále můžete nosit
starý papír k bývalému hostinci ve Lhotě.
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Předem připomínáme zápis do mateřské školy Lhota, který se uskuteční v pondělí,
13. 5. od 16 hodin.
Těšíme se na jaro.
Slávka a Jana
učitelky MŠ Lhota
ZŠ ŽILINA
Ve čtvrtek 7. 2. se žáci 1. - 3. ročníku zúčastnili turnaje v překážkovém běhu ve
sportovní hale na Doksích, který pořádala tamější Základní škola. Děti z druhého a
třetího ročníku obsadily 1. místa ve svých kategoriích a 3. ročník získal celkové
vítězství.
V pátek 8. 2. se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili turnaje ve vybíjené tamtéž. Přivezli si
medaile za krásné 3. místo.
13. 3. ve středu nás čeká projektový den spojený s doprovodným programem
nazvaným „Tradice, čepice, truhlice“, ve kterém spojíme tradice Masopustu a
Velikonoc. Žáci mohou na projektové vyučování přijít v maskách.
Ve středu 27. 3. pojedou děti ze školní družiny na exkurzi do Prahy do ČESKÉ
TELEVIZE na výstavu Stardance.
Ve čtvrtek 28. 3. proběhne ve škole v odpoledních hodinách burza knih a stolních her.
V týdnu od 4. 3. - 8. 3. nás čekají jarní prázdniny.
zaměstnanci základní školy
SK LHOTA
Áčko
Až ve čtvrtém přípravném zápase poznali hráči áčka radost z vítězství. V úvodním
duelu podlehlo podobně jako v létě Třeboradicím. A také tentokrát bylo utkání
zbytečně vyhrocené. Velice kvalitní tým měl i druhý pražský soupeř ze Zličína.
Vedoucí celek I.A třídy přehrál áčko v poměru 4:2. Také Louny vedou svoji soutěž –
ústecký krajský přebor. Celek, jenž bojuje o návrat do divize, vede bývalý trenér Lhoty
Kudela. Jeho syn ani nikdo jiný z lhoteckých střelců, se gólově neprosadil, a tak
aktivnější Louny také díky lepšímu pohybu zvítězily. První úspěch přinesl zápas s
Kosoří. Soupeř měl několik zkušených hráčů, ale rychlostně bylo áčko lepší a svého
protivníka přehrálo. Obě branky poražených dal bývalý slávistický záložník Piták.
Generálku na mistrovskou část sezony si odbude A tým v Blšanech proti týmu Nové
Sedlo, hrajícímu I.B třídu Ústeckého kraje. O týden později nastoupí Lhota doma proti
Nespekům (neděle 10. 3.) Ostatní lhotecká družstva svou soutěž začínají o dva týdny
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později. Jen přípravky a dorostenci budou na soutěžní utkání čekat do prvního
dubnového týdne.
SK Lhota – SK Třeboradice 2:3 (0:2) Branky Lhoty: Danylych, Houžvička
FC Zličín - SK Lhota 4:2 (1:0) Branky Lhoty: Ibe, Kudela
SK Lhota – FK SEKO Louny 0:2 (0:1)
SK Lhota – FK Kosoř 4:2 (1:0) Branky Lhoty: Mbah, Ibe, Houžvička, Hájek
So 2.3 11:00 TJ Nové Sedlo – SK Lhota hř. Blšany
Ples
Podesáté se sešli lhotečtí hráči, funkcionáři a fanoušci na plesu SK Lhota. A již
tradičně se vyhlašovali nejlepší hráči uplynulého roku. Největší ohlas ale měla anketa,
která se netýká pouze posledního roku 2018. Na jubilejním 10. plese byl osobností
fotbalového oddílu vyhlášen Viktor Kolář, který si potlesk vestoje určitě zaslouží. V
mládežnických anketách byli vyhlášeni jako nejlepší Mikuláš Spal v minipřípravce,
Matyáš Evan za mladší přípravku a Štěpán Pospíšil mezi hráči přípravky starší.
Těžkou roli při rozhodování měli trenéři mladších žáků, kteří vybrali Matěje Šaška.
Mezi žáky staršími vyhrál Ondřej Čermák, který již cenu získal v nižší kategorii. Mezi
dorostenci vyhrál Jaroslav Nedvěd.
Ankety dospělých začaly vyhlášením objevu roku, tj. hráče, který v uplynulém roce do
Lhoty přišel. Tuto cenu si odnesl Stanley Ibe. O chvíli později si přišel i pro ocenění
pro nejlepšího kanonýra lhoteckého A týmu. Za béčko nastřádal nejvíce gólů
dorostenec Jaroslav Nedvěd. V pětici nejlepších hráčů béčka se tento střelec objevil na
pěkném druhém místě. Anketu vyhrál spolehlivý stoper Petr Hrdlička. Na třetí příčce
se umístila také stálice této ankety Lukáš Dolejš, následovaný mladým Janem Šímou a
gólmanem Jaroslavem Kučerou. Jediný áčkař, který neodehrál v lhoteckém dresu celý
rok 2018, a přesto se objevil mezi pěticí oceněných, byl Jakub Hájek. Loňský vítěz
Matyáš Kudela obsadil čtvrtou pozici za dalším střelcem Stanleym Ibem. Vedoucí dvě
pozice obsadili trochu překvapivě defenzivní hráči (často dokonce tvořící stoperskou
dvojici) Na druhém místě skončil Martin Šalamoun. Hlavní cenu večera si odnesla
opora z Ghany Eric Kwame Ajdei.
Po letech s kapelou Černý brejle se lhotecké vedení rozhodlo pro změnu. Tentokráte
hrála na plese skupina Taurus. Termín plesu se posunul o týden, tak aby se nekryl s
pololetními prázdninami dětí.
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Valná hromada
Nově zvolený výkonný výbor se liší oproti původnímu ve dvou jménech. Odstoupivší
Irenu a Miroslava Toncarovy nahradili Veronika Mantlíková a šéftrenér mládeže Petr
Hanáček. V práci ve výboru pokračují Jiří Adam, Jan Dolejš, Ivan Horák, František
Lukáč a Milan Porcal. Předsedou a statutárním zástupcem oddílu zůstává Ivan Horák.
Další funkce sice budou rozděleny až na první schůzi výkonného výboru, ale je téměř
jisté, že ke změně na pozicích místopředsedy (Jiří Adam) a sekretáře (Jan Dolejš)
nedojde a pozici hospodáře převezme Veronika Mantlíková od Františka Lukáče.
Volbě výboru předcházela obsáhlá zpráva o činnosti, kterou přednesl Ivan Horák, a
naopak velice krátká diskuse. Předseda oddílu zhodnotil sportovní i organizační
činnost. Zmínil vznikající agenturu pro sport, kterou by měl vést člen lhoteckého
sportovního klubu Milan Hnilička. Ve zprávě nechyběly ani největší starosti, které
dlouhodobě fotbalový oddíl trápí: nedostatek vody a chybějící tréninková plocha.
Za SK Lhota
Jan Dolejš
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