4. číslo – duben 2019
Vážení spoluobčané,
první jarní měsíc je za námi, pojďte se se mnou poohlédnout, co nám vše přinesl. V dubnu
se v obecním lese u čističky pracovalo na těžbě stromů napadených kůrovcem. Za skvělou
koordinaci veškerých prací velice děkuji panu Ing. Josefu Kofentovi, kterého nám seslalo
samo nebe. Jelikož má s hospodařením v lesích mnohaleté zkušenosti, je pro nás v tomto
období obrovským pomocníkem. Dále nám velice pomohl pan Ing. Michal Tomášek se svou
firmou Stromeko s.r.o.. Přesto, že se těžbou dřeva nezabývají, neodmítli nás a velkou část
lesa pro nás zpracovali. Děkuji, moc si toho vážím. Nyní ještě bude probíhat těžba od
našich hasičů, kteří vysekávku pojali jako tréninkové cvičení s motorovou pilou. Práce běží
přesně podle plánu a za pár dní nebude po dřevu ani památky. Další fází bude pravidelná
kontrola zbývajícího lesního porostu, kterému hrozí další napadení kůrovcem. A také nás
čeká zalesňování pozemku, ale o tom zase někdy příště.
V ulici Jar. Poddaného jsme vyměnili rozbitý poklop od kanalizační šachty, v ulici U Hřiště
vyčistili zanesenou kanalizační šachtu. V brzké době by měla firma Uniservis s.r.o. namontovat tři nové lampy veřejného osvětlení v ulici Zahradní, které byly připraveny při
rekonstrukci této komunikace. Požádali jsme o kolaudační řízení pro ulici Zahradní.
Dále probíhá jednání o vyčištění a zprovoznění obecních studní.
V dubnu se také naplno rozjely přípravné akce na Staročeské Máje. Nácvik dětí na
Staročeskou Besedu pravidelně probíhá každý pátek, je opravdu moc pěkné vidět, že to děti
baví a na finální tanec se už těší. Tuto krásnou tradici se každý rok snažíme v obci udržet,
je to ale každý rok těžší. Letos jsem oslovila osmnáct svobodných děvčat a vyvádět budeme
nakonec pouze čtyři. Je to velká škoda a věřte, že nás to všechny moc mrzí. Stále ale
věříme, že přijde čas, kdy děvčata přijdou na to, že tancovat před domem není vůbec žádný
trapas ani ostuda. Naopak, dříve to byla pro všechny pocta a veliká událost. Pojďme to
zkusit těm našim mladým připomenout. Pokud by si to letos ještě nějaká slečna rozmyslela,
dejte nám o tom vědět😊. Budeme rádi.
Na 30. dubna nám spolek Domov pro všechny spolu s našimi hasiči připravili Čarodějnice.
Děti soutěžily v čarodějnických disciplínách, kdy za každé splnění dostaly malou odměnu.
Jelikož se nám počasí nakonec umoudřilo a trochu nám zapršelo, mohli jsme upálit i naší
čarodějnici. Občerstvení a bezvadnou kapelu Tri duby zajistila hospoda U Splavu. Celkem
se opeklo 12 kilo špekáčků. Celá akce se moc povedla a věřím, že se všichni dobře bavili.
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Veliké díky patří všem ,,čarodějnicím,, nejen z Domova za veškeré přípravy a také našim
hasičům za přípravu hranice a hlídání ohně až do úplného konce.
Přeji vám krásné a pohodové májové dny.
Věra Nedvědová
starostka obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 Připomínáme, že očkování psů se uskuteční v pondělí 6. 5. od 16:30 do 17:30 před
obecním úřadem. Na Ploskově v cca 17:40.

KULTURA
 Nácvik besedy na Staročeské máje stále probíhá každý pátek od 17:00 před








hospodou U Splavu.
Každý čtvrtek před hospodou U Splavu od 17:00 se konají 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 a popovídat si s přáteli 
Staročeské máje se letos konají v sobotu 18. 5. od 14:00. Sraz bude jako vždy u
obecního úřadu. Večer jste všichni zváni na Májovou zábavu, která začíná ve 20:00
na sále hospody U Splavu. K poslechu i tanci zahrají Černý brejle.
Květnová Seniorka se uskuteční dne 25. 5. od 14:00 na sále hospody U Splavu.
Pražírna kávy Caffé Prokopio pořádá v sobotu 25. 5. od 10:00 2. ročník Cyklistického orientačně-vědomostního závodu jednotlivců pod názvem PROKOPIO
CUP. Registrace závodníků je do 23. 5. Start a cíl - Pražírna Caffé Prokopio,
délka trati cca 30km. Bližší informace na webových stránkách:
http://www.caffeprokopio.cz/ nebo přímo v pražírně kávy.
Na sobotu 8. 6. se připravují akce Běh Kaštankou (viz Domov pro všechny) a třináctý
ročník vystoupení dixielandové skupiny Brass Band z Rakovníka, která nám zahraje
od 14:00 před hospodou U Splavu.

DOMOV PRO VŠECHNY
Chtěla bych za Domov pro všechny poděkovat všem, kteří se účastnili na přípravách a
organizaci lhoteckého sletu čarodějnic, ale i všem, kdo přišli oslavit filipojakubskou noc ke
Splavu. Děkujeme 
V sobotu 8. 6. se můžete těšit na 17. ročník Rozkvetlé Kaštanky, neboli 7,5 kilometrového
běhu v okolí naší krásné obce. Kromě tradičních kategorií zařazujeme opět i kategorii pro
místní občany (muže i ženy) a věříme, že v „našich barvách“ vyběhne co nejvíce sportovců.
Hlavní závod odstartuje v 10:30, prezentace probíhá od 9:00 před hospodou U Splavu. Ale
ještě před tím nás čekají dětské závody kolem lhoteckého rybníčku. Registrace do závodů
bude od 8:15 do 8:45 rovněž před hospodou U Splavu. Zúčastnit se mohou i ti nejmenší,
neboť máme kategorie i délky tratí uzpůsobené všem věkovým skupinám od 1 roku do 14
let. Dorostenci (od 15 let) jsou zařazeni do hlavního závodu a poběží také 7,5 km okruh.
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Vyhlášení výsledků proběhne venku krátce po skončení hlavního závodu. Těšíme se na
příjemné sportovní dopoledne s vámi!
za Domov pro všechny, z.s.
Veronika Mantlíková

ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení občané Lhoty,
během měsíce dubna děti shlédly divadelní vystoupení, navštívily Velikonoční výstavu
v Žilině, užily si putování, plnění úkolů a nadílku s velikonočním zajíčkem. Naše nejstarší
děti byly u zápisu do první třídy a už se moc těší na školu. Jedno dubnové dopoledne měla
školička zpestřené levandulovou aromaterapií, dále nás navštívila paní Zímová, aby dětem
přečetla před usnutím pohádku. Děkujeme. Poslední den v měsíci byla školka plná
čarodějnic a kouzel, všichni přítomní si do sytosti užili čarodějnického reje. Koncem května
plánujeme celodenní výlet do ZOOparku Chomutov a Zumbu "Hawaii párty", pro rodiče
připomínáme "Rodičovskou kavárnu" 9. května od 17.00 hod. v budově ZŠ Družec na téma
"Bezpečné chování na internetu". Zápis do MŠ Lhota se uskuteční v pondělí 13. května
od 16. 00 hod. do 17.00 hod. (K zápisu potřebujete rodný list dítěte, občanský průkaz a
vyplněnou žádost o přijetí dítěte). Těšíme se na nové dětičky. Užívejte si jarního sluníčka.
Jana a Slávka
učitelky MŠ Lhota

ZŠ ŽILINA
Aprílové počasí přineslo trochu netradičně letní teploty. V první dubnový den se naše škola
obrátila naruby a naši páťáci, se kterými se za dva měsíce rozloučíme, se postavili za katedry
a vyzkoušeli si učitelské povolání.
9. 4. byl ukončen projekt Ámosek.
10. 4. proběhly ve 2. – 5. ročníku třídní schůzky, v 1. ročníku individuálně.
12. 4. se konal zápis žáků do 1. ročníku, ke kterému se dostavilo 18 předškoláků z Bratronic,
Družce, Kladna, Lhoty, Ploskova a Žiliny. Rodiče dvou z nich požádali o odklad. S našimi
budoucími spolužáky se setkáme 25. 6. na Zahradní slavnosti, kde budou šerpováni na
školáky.
30. 4. se slétli čarodějové a čarodějnice v naší škole. Děti plnily čarodějnické matematické
úlohy, četly čarodějnické pohádky, malovaly kouzelníky a přisuzovaly jim jména. Při
netradiční výuce čas utekl jako voda. Čarodějnickou školu jsme ukončili opékáním buřtů na
školní zahradě.
V květnu nás čeká výlet na horu Říp a do Prahy na výstavu Pixar.
Gratulujeme našim žákyním pátého ročníku, které úspěšně složily přijímací zkoušky na
osmileté gymnázium a paní učitelce Kuchařové za její podporu.
Krásné slunečné dny přejí zaměstnanci Základní školy.

KLUB U SPLAVU
Jarní sluníčko nás probudilo a 5. 4. jsme vyrazili s dětmi na procházku za vrbovými proutky.
U čističky se děti podívaly, jak mizí obecní les, popovídali jsme si o kůrovci a o fungování
čistírny odpadních vod, poznávali kytičky a učili se udělat píšťalku z vrbového prutu.
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Následující pátek 12. 4. nám už počasí tolik nepřálo, tak jsme se uchýlili do zasedačky
obecního úřadu a zde pletli pomlázky z 8 proutků a zdobili velikonoční perníčky. Škoda jen,
že nepřišlo víc dětí, ale i tak se akce líbila.
Za Klub U Splavu Tomáš Luhan

JSDH LHOTA
Duben u hasičů
Vážení příznivci hasičského sportu, otevřelo se krásné jarní období venkovních soutěží. 6. 4.
jsme s dětmi vyrazili do nedalekých Lidic na soutěž Železný Soptík. Trať dlouhá 100 m je
rozdělena do čtyř úseků, kde si děti za běhu vyzkoušely svojí fyzickou zdatnost. Tuto
tradiční soutěž pořádá SDH ve Hřebči. Lhota měla zastoupení v kategoriích přípravky,
mladších i starších žáků. Výsledky se počítají jak za pětičlenná družstva, tak za jednotlivce.
Naši nejmenší obsadili 1. místo, mladší 8. místo a starší 2. místo.
Za jednotlivce: přípravka Kačenka Kučerová 1. místo, Karolínka Burešová 2. místo, Rozárka
Plachá 3. místo, mladší dívky Anastázie Lukášová 2. místo a starší dívky Vendula Andělová
1. místo.
13. 4. pořádal SDH Braškov soutěž v požárním sportu pro muže, ženy a dorost. Lhotu
zastupovala dvě družstva žen A a B, družstvo dorostenek a jednotlivců. Závod se po zrušení
požárních útoků pro technickou závadu skládal pouze ze 100 m s překážkami. Po zdolání
příčného břevna/bariery se závodníci vybaveni hadicemi a proudnicí vrhli na kladinu dále k
rozdělovači a s napojeným vedením do cíle.
Umístění družstva žen A - 1.místo, B - 4.místo, dorostenky byly jediné a všechny časy měly
platné.
Ženy jednotlivkyně – Aneta Kohoutová 1. místo, Anna Horáčková 3. místo.
Dorostenky jednotlivkyně – mladší Vendula Andělová 2. místo, střední Simona Nagyová 1.
místo, starší Aneta Kohoutová 1. místo, Anna Horáčková 3. místo.
Dorostenci jednotlivci – mladší Kryštof Horáček 1. místo, Rudolf Selichar 3. místo, střední
Boleslav Lukáš 5. místo.
27. 4. jsme s menším počtem dětí zavítali do okresu Rakovník. Ve Zbečně v kempu Riviéra,
hned u řeky Berounky, pořádal místní SDH soutěž žákovských družstev mladých hasičů v
požárních útocích. Na tento ročník se přihlásilo rekordních 40 družstev v kategoriích mladší,
starší a smíšená. Pokus měly děti pouze jeden. Mladším se nezdařilo dobře zapojit, tak se ve
výsledku ocitli až na předposledním 16. místě. Starší žáci naopak ukázali perfektní práci na
savicích, a tak i přes malé škobrtnutí na roztažení vedení hadic, získali krásné stříbro.
V měsíci květnu se můžeme těšit na:
4. 5. požární útoky dětí v Žilině.
11. 5. I postupové kolo požárního sportu pro muže, ženy a dorost.
24.-26. 5. okresní kolo Hry Plamen pro děti v Plchově.
Přijďte nás podpořit, zafandit a užít si sportovní výkony.
Za team vedoucích Barbora Kobersteinová
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SK LHOTA
Áčko
Série těžkých soubojů se silnými protivníky pokračovala v Kutné Hoře. Úvodní půle přinesla
vyrovnaný fotbal s minimem šancí. Postupem času získávalo áčko převahu. Až 5 minut před
koncem se po rohu prosadil na přední tyči Adjei a Lhota si tak vezla z města stříbra tři body.
Hned dvě tutovky spálili hráči zachraňujícího se Strašecí. Až pak se probudili domácí, kteří
se dostali do vedení po zásahu Šalamouna. Hned vzápětí se prosadil Ibe, a aby komplikací
Strašeckých nebylo málo, nechal se vyloučit jejich kapitán. Střelec z Nigerie přidal i třetí
zásah, když předskočil chybujícího brankáře soupeře. Lhota v ostře hraném utkání vládla,
hosté snižovali až v závěru za stavu 5:0. První jarní ztrátu zaznamenalo áčko po další dlouhé
cestě. V Poděbradech však výkon nedosahoval kvalit z předešlých zápasů. Prvního gólového
úspěchu dosáhli domácí po brejku. Zanedlouho srovnal Ibe po akci Houžvičky. V dalším
průběhu sice Lhota útočila, ale nepříliš efektivně. Penaltový rozstřel se protáhl do osmé
série, áčko v něm tradičně podlehlo. Tři obrovské šance zazdili Lhotečtí v derby se Slaným.
Až po přestávce se zblízka prosadil Mbah. Hosté srovnali krok po přímém kopu a
nasměrovali zápas k pokutovým kopům. Střelci áčka neproměnili hned tři penalty z pěti a
prohráli tak šestý ze sedmi rozstřelů v sezóně. Vzhledem k průběhu utkání se Slaným nelze
brát bod jinak než jako ztrátu. V posledním dubnovém souboji přivítala Lhota dalšího
soupeře z Kladenska – Hřebeč. Přes téměř hodinovou přesilovku, jež byla v závěru dokonce
dvojnásobná, se áčko gólově prosadit nedokázalo. Třetí nepřesvědčivý výkon po vyrovnaném průběhu opět dospěl k pokutovým kopům. Po deseti sériích se v nich Lhotečtí mohli
radovat.
Nejvyšší příčku tabulky drží Lhota dál. Náskok se ale zúžil na pouhý bod před druhými
Poříčany. Třetí Slaný se 48 body pak má na čelo tabulky ztrátu čtyřbodovou. O další tři resp.
čtyři jsou pozadu příští soupeř áčka z Poříčí a Kutná Hora
Sparta Kutná Hora – SK Lhota 0:1 (0:0) Branka Lhoty: Adjei
SK Lhota – TJ Sokol Nové Strašecí 5:2 (3:0) Branky Lhoty: Ibe 2x, Šalamoun, Houžvička,
Hájek
FK Bohemia Poděbrady – SK Lhota 2:1 na p. k. (1:1) Branka Lhoty: Ibe
SK Lhota – SK Slaný 1:2 na p.k. (0:0) Branka Lhoty: Mbah
SK Lhota – SK Hřebeč 1:0 na p.k.
Béčko
Posílené béčko zahodilo proti Velké Dobré několik šancí. Poločasové vedení zajistil dvěma
trefami Danylych. Také v druhé půli pokračovala převaha domácích podpořená několika
minelami bránících hostů. Při všech pěti gólech byli střelci sami před brankářem Pechem. Až
v závěru odvážně hrající Dobrá snížila. Hned v úvodu duelu v Žehrovicích otevřel skóre
Dolejš. Přes nepřesvědčivý výkon béčko odolávalo náporu domácích. Žehrovice se nyní
herně zvedají, přesto Lhota uhájila vedení také díky penaltovému zásahu Moce. Deset zápasů
v řadě béčko vyhrálo, než přišla penaltová prohra s tuchlovickou rezervou. Zatím nejsilnější
jarní soupeř sice prohrával po chybě brankáře, ale pak hru jednoznačně ovládal. Vyrovnání
přišlo až z několikáté šance hostů v 70. minutě. Penaltová loterie přinesla prémiový bod
Tuchlovicím. Přes ztrátu se Lhota poprvé propracovala na čelo soutěže. Ani ve Hřebči nešlo
o jednoduché utkání. V šesté minutě se domácí ujali vedení, ale už za minutu Dolejš srovnal.
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Po změně stran lhotecký kapitán přidal dva góly, připsal si tak hattrick a rozhodl o zisku tří
bodů. Libušín B, celek se stejným bodovým ziskem, čekal na Lhotecké v posledním
dubnovém souboji. Průběh zápasu byl překvapivě jednoznačný. Vše načala branka Nedvěda,
jenž mohl už před ní dát dva góly. Dorážka Popoka pak určila poločasový stav. Domácí se
dostali jen do dvou šancí, Lhota jich měla podstatně více. Dva slepené góly Dolejše zlomily
zápas nadobro. Nedvědův druhý gól a penalta domácích jen upravily konečný účet.
Tříbodový náskok na čele tabulky III. třídy, takovou pozici lhotecká rezerva ve své
novodobé historii nezažila. Jen jednou získala Lhota za celou sezonu více bodů než dosavadních letošních 46 bodů (49 v sezoně 2013/14). Ještě veseleji pro béčko vypadá ztráta dalších
mužstev: třetí Běleč zaostává o devět bodů, čtvrté Tuchlovice o 13.
SK Lhota B – Čechie Velká Dobrá B 7:1 (2:0) Branky Lhoty: Danylych 3x, Nedvěd 2x,
Popok 2x
SK Kamenné Žehrovice – SK Lhota B 0:2 (0:1) Branky Lhoty: Dolejš, Moc z p. k.
SK Lhota B – AFK Tuchlovice B 1:2 na p. k. (1:0) Branka Lhoty: Anděl
SK Hřebeč B – SK Lhota B 1:3 (1:1) Branky Lhoty: Dolejš 3x
SK Baník Libušín B – SK Lhota B 1:5 (0:2) Branky Lhoty: Nedvěd 2x, Dolejš 2x, Popok
Dorost
V úvodním jarním utkání si vyšlápl dorost na suveréna soutěže. V Libčici po bezbrankovém
průběhu oplatil domácím penaltovou porážku z prvního kola. Po výhře nad Zvoleněvsí přišlo
trápení s dalším slabším celkem z Vinařic. Penaltová výhra byla pro Lhotu určitě ztrátou.
Překvapivě vysoká výhra se Stochovem uzavřela základní část soutěže. V nadstavbě se
stejným soupeřem Lhota otočila zápas ze stavu 1:2. Domácí vyrovnávali až v 86. minutě a v
následných penaltách střelci neproměnili ani polovinu pokusů. Úspěšnější byl Stochov.
V základní části skončila Lhota na třetí příčce tabulky, což ji spolu s nedostižnou Libčicí,
Stochovem a kročehlavskou rezervou řadí do horní skupiny. Po úvodním kole nadstavby je
Lhota na druhé příčce pouhý bod před kročehlavským celkem a dva před svým posledním
soupeřem.
AFK Libčice – SK Lhota 0:1 na p.k.
SK Lhota – Slavoj Zvoleněves 4:0
SK Vinařice – SK Lhota 1:2 na p.k.
SK Lhtoa – Baník Stochov 6:1
Baník Stochov – SK Lhota 4:3 na p. k.
Starší žáci
Velmi silné soupeře potkávala Lhota v uplynulých kolech. Proto může těšit výhra s Unhoští,
jež se zrodila v prvním poločase. Ve vyrovnaném duelu v Libčici ztratila Lhota dvougólové
vedení, aby následně ovládla penalty. Naopak, proti vedoucím Vinařicím srovnávali žáci až
v poslední minutě. Také druhý rozstřel mladíci zvládli. V Lidickém poháru v Kročehlavech
žáci obrátili skóre po změně stran a postoupili do druhého kola. Paradoxně proti nejníže
postavenému Zichovci žáci své možnosti neukázali a o gól prohráli.
V tabulce soutěže se drží Lhota na šesté příčce. Mnohem důležitější je, že herně se mohou
Lhotečtí srovnávat s kterýmkoliv soupeřem.
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SK Lhota – TJ Unhošť 3:2 (3:1) Branky Lhoty: Dvořák 2x, Hrdina
AFK Libčice – SK Lhota 4:5 na p. k. (2:3) Branky Lhoty: Povalač, Dvořák, Štoncner,
Čermák
SK Lhota – SK Vinařice 4:3 na p. k. (1:1) Branky Lhoty: Adam 2x, Štoncner
SK Kročehlavy – SK Lhota 2:4 (2:1) Branky Lhoty: Dořák, Čermák, Horák, Adam
SK Zichovec – SK Lhota 3:2 (2:1) Branky Lhoty: Adam, Hrdina
Mladší žáci
Kolotoč zápasů se rozjel i u mladších žáků. Při dvou družstvech je docela zběsilý. První
celek Lhoty jasně přehrál tři slabší soupeře. Až se silnými Velvary mladší žáci narazili. I tak
je jasné, že by slabší celky mělo lhotecké áčko porážet a s několika soupeři si pak zahrát
rovnocenné partie.
Ani rezerva není výsledkově neúspěšná. Ba naopak. Jedinou porážku mají na svém kontě
pouze dva týmy. Pro hráče jsou nejprospěšnější souboje s vyrovnaným průběhem. Je dobře,
že béčko má hned tři takové za sebou.
Slavoj Zvoleněves – SK Lhota 4:9
Sokol Braškov – SK Lhota 1:6
SK Lhota – SK Doksy 9:5
Slovan Velvary – SK Lhota 4:2
SK Lhota B – SK Buštěhrad 7:0
Sokol Hostouň B – SK Lhota B 6:0
SK Lhota B – Čechie Velká Dobrá B 9:1
TJ Unhošť B – SK Lhota B 4:5
SK Lhota B – TJ Tuchlovice 6:4
SK Lhota B – Baník Stochov 3:2
Přípravky
Nové skupiny s novými soupeři, tak vypadá jaro přípravek. Soupeři jsou zvoleni podle
podzimních výsledků, zápasy by tak měly být vyrovnanější než v první části soutěže. Starší
přípravka se ve své skupině potkává s celky Tuchlovic a SK Kladno, Zlonic a rezerv Slaného
a Velvar.
V třetí (tj. prostřední) výkonnostní skupině se ocitl celek mladší přípravky. Na rozdíl od
starších kolegů je ušetřen delších výletů, protože potkává celky z Kladenska: SK Kladno,
Kročehlavy, Hřebeč a dva týmy Hostouně. Stejně jako u starší přípravky jsou rozdíly mezi
soupeři viditelně menší.
Sportovní den ve Lhotě
V sobotu 8. 6. uspořádá Lhotecký celek sportovní den, jehož součástí bude derby s celkem z
Tuchlovic, které původně mělo proběhnout o den později. Ke stejnému souboji dojde i v
kategorii starších žáků. Kromě uvedených duelů se představí i další celky Lhoty, proběhne
nábor nových hráčů a dojde i na hudební produkci. O detailech celé akce se teprve jedná. V
příštím čísle Lhoteckého zpravodaje bude program sportovního dne popsán detailněji.
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