3. číslo – březen 2019
Vážení spoluobčané,
poslední zimní měsíc je za námi a začalo astronomické jaro. Dny už nejsou tak temné
a my se nebudíme do noci. Každý den je o něco delší a noc slábne čím dál víc. O tomto
víkendu jsme si přesunuli ručičky hodinek o hodinu vpřed a začínáme si zvykat na letní
čas.
U nás na obci je celkem rušno, náš obecní les byl napaden kůrovcem. Byli jsme nuceni
provést nahodilou těžbu kůrovcovou. Těžba začala téměř okamžitě a potrvá přibližně
do poloviny dubna. Po dobu těžby je dočasně uzavřena skládka větví u čističky.
Vytěžené dřevo je potřeba co nejrychleji zpracovat. Sehnali jsme proto firmu, která si
většinu dřeva odkoupí. Zbytek dřeva nabízíme vám. Podrobné informace o prodeji se
dočtete v informacích z úřadu.
Začátkem března jsem k nám na obecní úřad pozvala lhotecké seniorky, aby společně
oslavily Mezinárodní den žen. Sešlo se třicetšest žen a o zábavu nebyla nouze. O
hudbu se celé čtyři hodiny bez přestávky staral pan Šitta. Povídalo se, tančilo, jedlo,
pilo, ale hlavně, se veselilo. Za přípravu a průběh celého odpoledne velice děkuji paní
Ireně Jirovské a Martině Machové. Paní Marii Frýdlové děkuji za nádherná srdíčka z
perníku. Pan Šitta se u mě zastavil týden po akci s velikým poděkováním za děkovné
dopisy, které mu od vás přišly. Zároveň nabídl své služby, kdykoliv budeme chtít. Tolik
radosti, štěstí a veselí jsem nezažila už hodně dlouho. Byl to pro mě krásný
a výjimečný den. Díky vám ženám, které jste přišly. A vy, které jste přijít nemohly
nezoufejte, už teď můžu slíbit, že na podzim se plánuje akce nová. Všem, přeji krásné
sluníčkové jarní dny.
Věra Nedvědová
starostka obce
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

 Dne 13. 3. Obecní zastupitelstvo:
- Schválilo rozpočtové opatření č. 1
- Schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Mateřské škole Družec –
pololetní příspěvek na mzdu paní učitelky ve výši 34.120,- se ZŠ a MŠ Družec.
- Schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Mateřské škole Družec –
příspěvek na chod mateřské školy ve Lhotě ve výši 18.600,- Schválilo dodatek ke Smlouvě o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka
nebytových prostor za účelem provozovat odloučené pracoviště mateřské školy
v obci Lhota se ZŠ a MŠ Družec.
- Schválilo žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2019 pro SK Lhota v částce
100000,- Schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s SK Lhota na částku
100000,- Schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(prodloužení inženýrských sítí v ulici Fr. Černého) č. 2582/00066001/2018.
- Schválilo Smlouvu č. 9419000259/2019/4000221612 o podmínkách napojení, o
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí
nájemní s firmou GasNet, s.r.o. (ulice Fr. Černého).
- Schválilo Smlouvu o právu k provedení stavby – prodloužení vodovodního řádu
v ulici Zahradní pod podmínkou, že do smlouvy bude zapracován způsob
realizace tj. rozebrání silnice, a že stavbu provede firma Silnice Slaný s.r.o.
- Schválilo Smlouvu na věcná břemena – IZ-12-6000671, ul. Nová 98 – přeložka
NN.
- Určilo dle požadavků stavebního zákona pro toto volební období pana Ing. Tomáše
Luhana jako zastupitele, který bude spolupracovat při pořízení Zprávy o
uplatňování územního plánu Lhota, příp. změny územně plánovací dokumentace s
Magistrátem města Kladna, oddělením architektury, územního plánování a rozvoje
města.
- V souladu s § 6 odst. 6 písm.b) zákona č. 183/2006 Sb. o uzemním plánování a s
stavebním řádu (stavební zákon) schvaluje způsob pořizování Zprávy o
uplatňování územního plánu Lhota (případných následných změn územního
plánu) úřadem územního plánování, a to postupem podle § 6 odst. 1. písm.c)
stavebního zákona.
- Schválilo stanovení místa - zasedací místnost obecního úřadu a termín – sobota
mezi 10 - 14 hodinou pro uzavírání manželství.
- Schválilo zmocnění zastupitele obce pana Miloslava Poddaného k zajištění
svatebního obřadu dne 20. 7. 2019.
- Schválilo Smlouvu o budoucím vkladu, pachtu a provozování vodárenské
infrastruktury – vodovod (ul. Fr. Černého) s firmou Středočeské vodárny KladnoMělník s.r.o. (e. č.: 19-007).
- Schválilo kupní smlouvu č. C0022912/19 na odběr kameniva s firmou Cemex
Sand, k.s.
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 V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum paní Machová Alena, pan Vlach
Jaroslav a pan Kurka Miroslav. Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí a pohody
v následujících letech 
 První čtvrtletí tohoto roku je 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 v pondělí 6. 5. od 16:30 do 17:30 před obecním
úřadem. Na Ploskově v cca 17:40.
 Od 25. 4. začínají opět sousedské trhy, na kterých můžete nabídnout nebo si odnést
přebytky ze zahrádek např. sazeničky, venkovní i pokojové květiny, bylinky,
zeleninu, ovoce, drobné zvířectvo apod. Nebo jen tak posedět s přáteli 
Trhy se budou konat jako vždy ve čtvrtek od 17:00 před hospodou U Splavu.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Obec nabízí svým občanům ke koupi smrkové dříví. Jedná se o palivové dřevo
napadené kůrovcem z obecního lesa u čistírny odpadních vod. Dřevo bude
prodáváno v celých délkách (k odvozu nutno připravit na skládce) za cenu 1m3 600,Doprava vlastní. Zájemci ať se přihlásí na obecním úřadě nejpozději do 12. 4. osobně nebo
na tel. číslech 312 659 129, 725 720 678.

KULTURA
 Pro děti, které mají zájem udržet naši tradici a opět po roce tancovat besedu na
Staročeských Májích, se nácvik bude konat od 5. 4. každý pátek v 17:00 hodin před
hospodou U Splavu.
 Velikonoční tvoření se uskuteční v pátek 12. 4. od 15:00 před hospodou U Splavu
(viz. Klub U Splavu)
 Dubnová Seniorka se bude konat dne 20. 4. od 14:00 na sále v hospodě U Splavu.
 Malé i velké čarodějnice a čarodějové, nastartujte svá košťata a přileťte v pondělí
30. 4. v 17:00 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. (viz. Domov pro všechny)
Oslava MDŽ v naší obci
na oslavu tohoto dne se na obecním úřadě sešlo bezmála 40 žen. Pro všechny bylo
připraveno dostatečné množství chlebíčků, sladkostí, kávy i pití. Byla zajištěna hudba se
zpěvem, a to mimořádně kvalitní po všech stránkách. Již několik let jsme neměli tak pěkně
zorganizovanou oslavu MDŽ, jaká se našim ,,děvčatům,, z obecního úřadu povedla letos.
Ony samy si moc oslavy neužily, protože bez přestání obsluhovaly a roznášely připravené
pohoštění. Příprava dala určitě dost práce, ke které je nikdo nenutil.
Proto nám, které jsme se tak dobře bavily, nezbývá než srdečně poděkovat paní starostce,
paní Machové a paní Jirovské, které oslavu Dne žen zajistily.
Hana Holá

3

LHOTECKÁ SOUTĚŽ Č. 3
Protože okolí naší obce je překrásné a spousta míst je některým občanům neznámá,
pokračujeme v soutěži, která to může napravit. Tato
soutěž vychází v každém čísle lhoteckého
zpravodaje a s ní i výherci ze soutěže minulé.
Zúčastnit se mohou jak děti, tak dospělí.
Úkolem pro vás jsou 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 Spanilá hůrka. Nachází
se v lese mezi Lhotou a Ploskovskou Kaštankou.
Vyfoťte se pod Spanilou hůrkou u krmelce pro lesní
zvěř. Fotografie zasílejte do 21. 4.
Přejeme krásné toulky přírodou .
Výherci z minulé soutěže
Z procházky k bývalému lomu Šutrovna nám zaslalo
své fotografie tentokrát více občanů než v minulém
měsíci. Byli jsme mile překvapeni. Vylosovaným
výhercem se stává Lukáš Frýdl. Gratulujeme .
Váš obecní úřad

DOMOV PRO VŠECHNY
V sobotu 16. 3. jsme se opět po roce sešli na sále hospody U Splavu, abychom si s dětmi
zatančili a zasoutěžili na dětském karnevalu. Účast byla jako již každoročně velmi hojná,
nakonec se sešlo přes 50 menších i větších dětí v maskách princezen, indiánů, kominíků,
kočiček, supermanů a dalších a s nimi dorazil bohatý doprovod rodičů, babiček, dědečků a
známých. Celým odpolednem nás provázely dvě úžasné bavičky z agentury DOREMI, které
s dětmi tančily, zpívaly, soutěžily, povídaly a navíc ještě svým programem dokázaly přivést
na taneční parket nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče. Kromě tohoto programu byla
připravena i bohatá tombola, po které se jen zaprášilo a krásné ceny udělaly radost všem
přítomným dětem. Tímto děkujeme nejenom těm, kteří přispěli cenami do tomboly, ale také
všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli s organizací maškarního karnevalu, ze kterého si
všichni přítomní odnesli spoustu nezapomenutelných zážitků.
Další následující akcí nejen pro děti je pálení čarodějnic. Sejdeme se 30. 4. v 17:00 před
obecním úřadem. Čekají vás čarodějné soutěže, opékání buřtů, kapela Tri duby a občerstvení
zajištěné hospodou U Splavu.
za Domov pro všechny Irena Houžvičková
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Dětský karneval se vydařil!
Děti v krásných maskách se pěkně pohybovaly podle rytmu dvou paní, které děti navodily na
taneční rej. Bylo to zábavné a na podívání velice příjemné. Dík patří všem, kteří se při
dobrovolném vstupném účastnili přispěním na dětskou zábavu.
Miloslava Zímová

KLUB U SPLAVU
Srdečně vás zveme v pátek 5. a 12. 4. na jarní procházku, na pletení pomlázek, barvení vajec
(vyfouknutá vejce s sebou!) a další velikonoční tvoření. Sraz bude vždy v 15:00 před
hospodou U Splavu. (viz. Plakátek na poslední straně)

ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení občané Lhoty,
paní zima odešla a jaro je tady. S jeho příchodem očekáváme i krásné počasí a těšíme se na
pobyt venku.
V úterý 9. dubna 2019 nás navštíví divadlo Zvoneček s představením „Vodníček Puleček“.
Rovněž tento den končí poslední hodina projektu Ámosek v ZŠ Žilina, kterou navštěvují i
naši předškoláci Kačenka, Karolínka, Johanka a Toníček.
Základní a mateřská škola Družec zve předškoláky a jejich rodiče ve středu 10. dubna 2019 v
16:00 hodin k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020.
Také připomínáme i zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Žilina, který proběhne v pátek 12. dubna
2019 od 13:00 do 16:30 hodin.
V pondělí 15. dubna zahajujeme první hodinu plaveckého výcviku pro naše přihlášené děti.
Čeká nás 9 lekcí plavání v plavecké škole Medúza Kladno.
Těšíme se na putování za velikonočním zajíčkem v naší školce, spojené s plněním různých
úkolů a zakončené velikonoční nadílkou.
Ve čtvrtek 21. března 2019 proběhla v prostorách Základní a mateřské školy Družec tradiční
rodičovská kavárna na téma „Sourozenecké vztahy“ s paní psycholožkou PhDr. Mgr. Evou
Burdovou, MBA. Příští setkání se uskuteční ve čtvrtek 9. května 2019 od 17:00 hodin.
Budeme se zabývat tématem „Bezpečné chování na internetu“. Rodiče dětí naší školky, jste
srdečně zváni.
Krásné jarní dny
Slávka a Jana
učitelky MŠ Lhota

ZŠ ŽILINA
Stopy ve sněhu zůstaly vzpomínkou, všichni se radují z teplejších dnů. Stačilo málo, slunce
zahřálo a je tu jaro.
V měsíci březnu děti zhlédly divadelní představení s masopustní a velikonoční tématikou. Ve
škole se konala již tradičně burza knih. Ve středu 27. 3. vyjely děti ze školní družiny na
exkurzi ateliérů ČT.
1. 4. se promění naše škola v „Aprílovou“. V tento den budou učit naši nejstarší žáci podle
běžného rozvrhu v nižších ročnících.
12. 4. proběhne zápis žáků do 1. ročníku. Veškeré potřebné dokumenty jsou ke stažení na
stránkách školy, nebo k vyzvednutí v ředitelně školy. Na budoucí školáčky se moc těšíme.
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30. 4. přiletí do školy čarodějnice a kouzelníci všech věkových kategorií a zapojí se do
celodenního projektového vyučování.
Naše škola se od nového školního roku 2019/2020 zapojí do projektu MTU – Malé technické
univerzity. Názorně a jednoduše zavítají do světa technických oborů. Vystudovaní odborníci
vysokých škol s technickým zaměřením dětem ukáží, že není třeba se obávat ani takových
předmětů jako je matematika a fyzika. Získají nové znalosti prožitkem.
Teoretické poznatky si děti prakticky ověří s pomocí stavebnice typu Lego. To vede k
hlubšímu pochopení a k lepšímu zapamatování probraného tématu. Hravou formou získají
jasné informace o reálném světě. Vzdělávací moduly MTU názorně a jednoduše povedou
děti k vytváření vlastních staveb, ke konstruktivnímu myšlení, naučí je číst v jednoduchých
technických výkresech. Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „škola hrou“ tak
rozvíjí technické a logické dovednosti. Jednotlivé moduly MTU jsou zpracovány tak, aby v
nich byly obsaženy vzdělávací oblasti RVP, mají jasnou strukturu, motivaci a cíl. Děti si
názorně vyzkouší některé fyzikální vlastnosti.
Krásné jaro přejí zaměstnanci Základní školy

HOSTINEC U RŮŽIČKŮ V ŽILINĚ
Přijme brigádníka na 4 hodiny. Od pondělí do pátku od 10:00 – 14:00 hod.
Dále nabízíme rozvoz obědů i ve Lhotě – vždy po jedenácté hodině.
Tel. 777 823848, 777276677. V hostinci je terminál sazky. Můžete si vsadit sportku,
10 šťastných, eurojackpot, dobít telefon atd.
Renata a Pavel Karmazínovi
SK LHOTA
Áčko
Generálku si áčko odbylo proti Novému Sedlu - účastníkovi přeboru Karlovarského kraje
(nikoliv I.B třídy Ústeckého kraje). Lhotečtí poslední utkání zvládli a po brankách Chlapce a
Ibeho vyhráli 2:0. Na úvod čekal na A tým nebezpečný soupeř z Nespek, se kterým na
podzim ztratila Lhota vedení v poslední minutě. Nyní již žádné komplikace nepřipustila. V
silném dešti otevíral skóre z dorážky Mbah. To ještě netušil, že za pár minut bude o výsledku
téměř rozhodnuto. O 4 minuty později trefil Hájek šibenici a za další dvě minuty uklidil míč
k tyči Houžvička. Před přestávkou Lhotečtí hru jednoznačně ovládali, po ní zvolili udržovací
taktiku, pří které hosty nechali hrát, ale do šancí je nepouštěli. Za druhým jarním soupeřem
cestovalo áčko do Vykáně. Na gól domácích zareagovala Lhota těsně před půlí trefou Hájka.
Dvě branky Kudely zlomily odpor domácích. První po úniku, druhému předcházela pěkná
kombinační akce. Skóre utkání završil Ibe. Hosté prokázali především lepší efektivitu a
výhrou se propracovali na čelo tabulky. Zatím poslední duel tím získal další náboj. Áčko v
něm hostilo druhé Poříčany. Velice kvalitní souboj přinesl první šanci až ve 20. minutě. Na
centr si naskočil Chlapec, přehodil špatně vyběhnutého hostujícího brankáře a otevřel tím
skóre zápasu. I nadále se hra přelévala z jedné strany na druhou, nebezpečnější ovšem byli
domácí. Chvilku před pauzou si krásně na prsa zpracovával míč Ibe, balon se ovšem zastavil
o ruku obránce a Adjei z penalty zvýšil. Také hosté měli výhodu pokutového kopu: V 56.
minutě podrazil Kabyl soupeře a hostující kanonýr Nádeníček snížil. Tlak hostů pak stoupal
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a Lhotečtí v nervózním závěru odráželi snahy Poříčan o vyrovnání. Kaňkou na výhře áčka
bylo zranění Mbaha po srážce hlavami.
Na podzim nevydrželo áčko ve vedení krajského přeboru moc dlouho. Nyní po výhře nad
Poříčany má Lhota tři body k dobru na svého posledního soupeře a na okresního konkurenta
ze Slaného na příčce třetí. O místo níže se drží Kutná Hora, která je příštím soupeřem
Lhoteckých.
TJ Nové Sedlo – SK Lhota 2:0 (1:0) Branky Lhoty: Chlapec, Ibe
SK Lhota – Sokol Nespeky 3:0 (3:0) Branky Lhoty: Mbah, Hájek, Houžvička
Čechie Vykáň – SK Lhota 1:4 (1:1) Branky Lhoty: Kudela 2x, Hájek, Ibe
SK Lhota – SK Poříčany 2:1 (2:0) Branky Lhoty: Chlapec, Adjei p.k.
Béčko
Jediné přípravné utkání s tradičním soupeřem ze Sýkořice odehrálo béčko v rámci přípravy.
Podobně jako áčko vyhrálo 2:0. Na úvod přestálo tutovku domácích, aby se následně trefil
do prázdné brány Nedvěd. V závěru vyrovnaného duelu zvýšil Šíma. Na hrbolatém hřišti v
Kačici se žádný pohledný fotbal hrát nedal. Úvodní trefu zápasu zaznamenal po rohu Anděl.
Domácí celek byl sice o trochu aktivnější, žádné brankové příležitosti si ale nevytvářel.
Béčko bylo nebezpečnější. Jen těsně po přestávce předvedli Lhotečtí nedůslednosti v
bránění. Po zásahu Matěje Šímy, který z přímého kopu ze strany překvapil domácího
gólmana, si béčko již náskok pohlídalo.
Protože libušínská rezerva na úvod ztratila, snížil se její náskok na čele na pouhé dva body.
Lhotečtí nasbírali 33 bodů a na třetí Běleč mají pětibodový odstup. Další celky (Tuchlovice
B a Dubí) nasbíraly 24, resp. 22 bodů.
Sokol Sýkořice – SK Lhota B 0:2 (0:1) Branky Lhoty: Nedvěd, Šíma
SK Kačice - SK Lhota B 0:2 (0:1) Branky Lhoty: Anděl, Šíma M.
Mládež
Z mládežnických celků mají za sebou úvodní jarní zápas hráči starších a mladších žáků. Ti
starší odehráli úspěšné přátelské zápasy, ale v úvodním mistrovském utkání nepředvedli
očekávaný výkon. Na první domácí trefu zareagovali zásluhou pokutového kopu. Pak již
byla úspěšnější domácí Hostouň. Mladší přípravka vstoupila do mistrovské sezony
přesvědčivou výhrou s SK Kročehlavy.
St. žáci: Sokol Hostouň – SK Lhota 4:2 (1:1) Branky Lhoty: Hašek z p.k., Dvořák
Ml. žáci: SK Lhota – SK Kročehlavy 7:1
Jan Dolejš
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