7. číslo – srpen 2019

Vážení spoluobčané,
prázdniny a dovolené jsou pomalu minulostí, snad jsme si jich dosyta užili. Léto nás
potrápilo zejména suchem a občas příliš horkým počasím, ale na to si prý máme do
budoucna zvykat. Alespoň vidíme, jak je voda cenná a naučíme se s ní lépe hospodařit.
Teď na nás ale čekají podzimní radosti, jako sklizeň ovoce a zeleniny, houbaření,
burčák, fotbalová sezona a snad i z nebe více vláhy.
A jistě radostná zpráva pro naše děti – začíná škola (vždyť se na ni celé prázdniny
těšily)!
Rád bych popřál všem školou povinným, aby do nového školního roku vykročili s chutí,
hlavně těm nejmenším, kteří se budou se školou či školkou teprve seznamovat. To jsou
dny, na které později vzpomínáme celý život.
Už tradičně patří k našim zářiovým dnům Lhotecká pouť. I letos se těšíme, že se stane
příležitostí k setkání se sousedy, příbuznými a známými a že se společně dobře
pobavíme. A pokud chceme dodržovat staré zvyky, nezapomeňme na pouť napéct
buďáky – starší vědí, jak na to, ti mladší si recept najdou buďto v babiččině kuchařské
knize nebo na internetu .
Přeji vám krásné zářijové dny.
Tomáš Luhan
místostarosta obce

1

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 Vzhledem k dluhům za stočné musíme opět připomenout občanům, kteří ještě nemají






zaplaceno ani za první pololetí, aby tak učinili. Děkujeme za pochopení.
Sbírka nejen starého ošacení pro organizaci Diakonie Broumov pořádána obcí u paní
Miloslavy Zímové, je pro letošní rok ze zdravotních důvodů již uzavřena. Opět
děkujeme paní Zímové za laskavost, ochotu a poskytnutí prostor pro tuto sbírku 
V obci máme nově přistaven kontejner na kovy kam patří stlačené plechovky od
nápojů a potravin, zátky od piva a další kovové obaly a předměty. Do kontejneru
nepatří plechovky od barev a ředidel, nádoby od pesticidů, insekticidů a dalších
chemikálií a zařízení složená z více materiálů.
Velké poděkování patří panu Bedřichu Vosykovi za výrobu zábran květinových
truhlíků na okna obecního úřadu a paní Janě Machulkové za květiny, které obecní úřad
zdobí.
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je naplánován na sobotu
30. 11. od 8 – 11:00

KULTURA
 V sobotu 7. 9. vás zveme před hospodu U Splavu na Lhoteckou pouť, která se
odstartuje ve 13:00 Módní přehlídkou salónu HP original, od 14:00 zahraje skupina
Funny Ukulele Band Slaný (pop, blues, swing, rock…), v 15:00 se za stodolou bude
konat turnaj v Petanque, v 15:20 zahraje divadlo Cirkus Žebřík pro děti představení
pod názvem „Loutky, které nikde nechtěli“, v 16:00 se můžete těšit na písně od
legendární skupiny Beatles, které vám zahraje skupina Come Beatle Together,
program sobotního dne ukončí skupina Černý brejle, která bude hrát od 19:00. Celé
odpoledne bude pro děti přistavena velká nafukovací skluzavka. Chybět nebudou
pouťové atrakce ani bohatá tombola. Grilované dobroty a další pochoutky zajišťuje
hospoda U Splavu.
 Tradiční Seniorka se bude konat 14. 9. od 14:00 na sále hospody U Splavu.

KNIHOVNA
Dobrý den,
srdečně vás zdravíme v novém školním roce.
Věříme, že jste si všichni užili krásné léto a že se s podzimem dostaví zasloužený odpočinek
s knihou v ruce. Knihovna bude i nadále otevřená každý čtvrtek od 16 do 18 hod.
V polovině září nám přivezou nové knihy v rámci meziknihovního výpůjčního fondu, tak si
přijďte vybrat.
Těšíme se na další společná setkávání v knihovně.
Tereza a Jiří Šeborovi
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DOMOV PRO VŠECHNY
Letošní léto nám, tak jako vždy, strašně rychle uteklo a už si zase zvykáme na běžný režim.
Děti čeká povinná školní docházka, učení a úkoly. My máme za sebou dovolené a čeká nás
celkově trošku náročnější režim. Rádi bychom všem popřáli úspěšné zvládnutí naskočení do
nového školního roku včetně všech povinností. Školáčkům a školákům úspěšné zvládnutí
nejenom prvních dní, ale celého školního roku.
Ráda bych Vás všechny za náš spolek pozvala na podzimní a zimní akce, které nás již brzy
čekají. Hned počátkem října v neděli 6. 10. se můžete těšit na další ročník Lhotecké
drakiády. Sejdeme se ve 14:00 před hospodou U Splavu a pak se všichni vydáme na vhodné
místo k pouštění draků (podle aktuálních podmínek). Budeme opět hodnotit
nejoriginálnějšího draka, draka s nejdelším ocasem a nejlépe létajícího draka. Vyhlášení
výsledků a rozdání perníkových medailí všem zúčastněným proběhne opět před hospodou U
Splavu, kde si také opečeme společně buřty a popovídáme v příjemné atmosféře, a to za
jakéhokoli počasí.
Další, již tradiční akcí je podzimní Běh Kaštankou, konkrétně v sobotu 9. 11. Hlavní závod
je v délce 15 km (dva okruhy) a nebudou chybět ani kategorie pro místní občany (Lhoťáky a
Lhoťandy) s délkou trasy 7,5 km. Od 9:00 se odstartují vložené dětské závody kolem
rybníka U Splavu. Tak již pomalu trénujte, ať zaplníte stupně vítězů.
za Domov pro všechny, z. s.
Irena Houžvičková

ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení občané Lhoty,
čas prázdnin a dovolených skončil a začal nám nový školní rok. Naše školka přivítala děti již
v posledním srpnovém týdnu během prázdninového provozu, ve kterém navštěvovaly školku
i děti z Družce.
Obecní úřad nám v průběhu prázdnin investoval do vybavení školní jídelny, stávající
stolečky již nevyhovovaly hygienickým a estetickým požadavkům. Pořídily jsme dětské
boxy do regálů a doplnily nové didaktické hry.
V pondělí 2. září ve školce uvítáme všechny děti a těšíme se na nováčky v našem kolektivu.
učitelky MŠ Lhota
Slávka a Jana

JSDH LHOTA
Srpen u hasičů
Zdravíme všechny v končícím letním čase. Blíží se nám nová hasičská sezóna, tak jsme pro
děti uspořádali soustředění v Plchově od 21. - 25. 8., kde je skvělé zázemí a perfektní areál
místního sboru dobrovolných hasičů. Děti si tímto pozvolna oživily svoje dovednosti a
vědomosti. Soustředění jsme se snažili pojmout ze široka, netýkalo se výhradně jen hasičiny.
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Podnikli jsme pěší výlet do Národopisného muzea a skanzenu v nedaleké Třebízi. Děti měly
unikátní možnost shlédnout a dozvědět se, jak vypadal tvrdý život na vsi v 19.století ze
strhujícího vyprávění velmi zapálené průvodkyně. Návštěvu vřele doporučujeme. V horkém
počasí jsme se zchladili na koupališti v Srbči. Nechyběly večerní ohně, kytary a pohodová
atmosféra. V rámci denních činností se děti učily střílet ze vzduchovky, uzlovat, zdravovědu,
topografické značky, technické prostředky, ale také uklízely, pomáhaly v kuchyni a
malovaly. V sobotu nechyběl požární útok, který si vyzkoušely i některé maminky a
tatínkové. Všechny děti byly skvělé a pevně doufáme, že si to užily stejně jako my.
Nová sezóna soutěží začíná právě u nás ve Lhotě 14. 9. od 13:00 na fotbalovém hřišti SK
požárními útoky O Pohár starosty obce, na které Vás srdečně zveme.
Za tým vedoucích Barbora Kobersteinová

SK LHOTA
Áčko
Výsledkově úspěšná byla příprava lhoteckého áčka. Po zrušení zápasu v Semicích přehrála
Lhota účastníka ústeckého krajského přeboru z Žatce. Proti Zličínu hrajícímu na stejné
úrovni doháněli Lhotečtí dvougólové manko, proto konečnou remízu lze hodnotit jako
úspěch. V generálce snadno přehrálo áčko Velkou Dobrou v poměru 6:1. Během přípravy
došlo na zkoušení mnoha nových hráčů, kteří nahrazují osm borců, kteří s trenérem Kabylem
odešli do pražských Třeboradic.
Na úspěšnou přípravu nenavázali proti nováčkovi z Kosmonos. Hned v úvodní minutě
propadla obrana domácích i s gólmanem Tůmou a hosté vedli. Přestože hra byla opticky
vyrovnaná, předvedli Lhotečtí pramálo nebezpečného. Jedna střela Kudely těsně vedle na
body těžko může stačit. Deset minut po změně stran navíc přišla minela v rozehrávce,
následná střela a jednoduchá dorážka a stav byl 0:2 Třetí gól přidali hosté tři minuty před
koncem zápasu. Také ve druhém kole se Lhotečtí utkali s celkem, jenž hrál v minulé sezoně
I.A třídu. Při ojedinělé šanci domácích podržel áčko Tůma. Lepší Lhota se prosadila po gólu
Velikého z protiútoku. Tentýž hráč následně přihrál Kudelovi na druhou trefu. Přestože si
áčko vypracovalo další šance, skóre se již nezměnilo. Derby proti Strašecí začalo šancemi na
obou stranách. Postupně hru začali ovládat domácí, kteří se ujali vedení po zásahu
Šalamouna. Druhý gól přidal hlavou Danylych po přesně rozehraném přímém kopu. Další
příležitosti Lhota neproměnila, a tak přišla v 65. minutě komplikace – nedůslednost v
bránění přinesla snížení. Pět minut před koncem využil Šalamoun druhý roh a rozhodl o
vítězi utkání. Do té chvíle poměrně klidné utkání neunesli někteří hráči hostů a jen
shovívavost rozhodčího je po nevybíravých faulech uchránila od vyloučení.
Po třech kolech má lhotecké áčko na kontě šest bodů stejně jako Komárov, Velim a Vlašim
B. Tyto celky jsou na 5.-8. místě tabulky. Bodový zisk ani umístění nevypadají na první
pohled špatně. Nutno ale připomenout, že na řadu přijdou utkání se silnějšími soupeři něž
doposud. Zajímavostí je, že krajský přebor za tři kola nepřinesl jediný nerozhodný výsledek
a následný penaltový rozstřel.
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FK Slavoj Žatec 2:4 (2:3) Branky Lhoty: Havelka, Veliký, Zelenka, Šalamoun
SK Lhota – FC Zličín 2:2 (0:2) Branky Lhoty: Jungmann, Zelenka
SK Lhota – FC Čechie Velká Dobrá 6:1 (2.0) Branky Lhoty: Dvořák, Zelenka, Nacho,
Veliký, Jungman, Hrnčíř
SK Lhota – SK Kosmonosy 0:3 (0:1)
Lysá nad Labem – SK Lhota 0:2 (0:0) Branky Lhoty: Veliký, Kudela
SK Lhota – Sokol Nové Strašecí 3:1 (2:0) Branky Lhoty: Šalamoun 2x, Danylych
Béčko
Bez jediného přípravného zápasu vstoupilo do soutěže lhotecké béčko, a to hned na hřišti
silných Žehrovic. Začátek zápasu ovládli domácí, kteří se do vedení dostali po půlhodině
hry. Béčko dokázalo srovnat v poslední minutě první půle, kdy Moc proměnil penaltu
nařízenou za hraní rukou. Hned po změně stran neproměnilo béčko dvě tutovky. Rozhodnutí
přinesla 77. minuta, kdy se po protiútoku prosadil nikým nehlídaný hráč domácích.
Závěrečný nápor Lhoty bohužel příliš šancí nepřinesl, a tak Lhota úvodní zápas ztratila.
SK Kamenné Žehrovice – SK Lhota 2:1 (1:1) Branka Lhoty: Moc
Mládež
Krajské mládežnické soutěže mají na rozdíl od těch okresních úvodní kolo již na konci
srpna. Dorost se hned na úvod nesešel, přesto byl v devíti hráčích nebezpečnější než soupeř
ze
Žebráku. Spousta neproměněných šancí stála Lhotecké šanci na úspěch. Dorostenci snižovali
až za stavu 0:2, třetí gól hostů zároveň ukončil zápas. Také žáci ve Švermově odehráli slušné
zápasy, jež k úspěšnému výsledku nevedly. Ti starší vedli v poločase 1:0, v druhé časti ale
došly síly a Švermov skóre otočil. Také mladší žáci v divokém utkání vedli. Švermov rychle
skóre otočil a Lhotecké přestřílel.
Další mládežnické kategorie si na svůj start týden počkají. Béčka žáků sehrají úvodní zápas v
neděli 1. 9., resp. v pátek 30. 8. Přípravky začínají v prvním týdnu po prázdninách. Starší
přípravka se utká ve skupině s Kačicí, Doksy, Stochovem, Tuchlovicemi a Velkou Dobrou,
také ta mladší má za soupeře Doksy, Tuchlovice a Velkou Dobrou. Pětičlennou skupinu
doplňuje Švermov.
Dorost: SK Lhota – Žebrák 1:3 (0:0) Branka Lhoty: Mach
St. žáci: Baník Švermov – SK Lhota 4:1 (0:1) Branka Lhoty: Štoncner
Ml. žáci: Baník Švermov – SK Lhota 10:6 (4:3) Branky Lhoty: Hanáček 2x, Bacílek,
Šumný, Moc, Frolík
Jan Dolejš
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