9. číslo – říjen 2019
Vážení spoluobčané,
další barevný měsíc je za námi a my se pomalu ale jistě přesouváme do dušičkového,
ne každému příjemného, období. Věřím, že dny, které nás čekají nebudou všechny jen
šedivé a mrazivé, ale že nás občas pohladí také dny, které budou barevnější a teplejší.
28. října jsme si připomněli Den vzniku samostatného československého státu, od
kterého uběhlo již 101 let. Zanedlouho, 17. listopadu si připomeneme třicáté výročí
sametové revoluce. Jako vzpomínkovou akci pro vás připravujeme na sobotu 16.
listopadu vernisáž výstavy obrazů malíře a grafika Václava Benedikta a výstavu
fotografií z té doby od fotografa Jiřího Hokůva. Podrobný bohatý program celého
odpoledne se dočtete dále v tomto vydání.
Na úřadě jsme začali plánovat a tvořit nový rozpočet pro příští rok. Do konce roku
bychom měli stihnout ještě výběrové řízení na ulici U Hřiště, kterou čeká v příštím
roce rekonstrukce. Firma Uniservis Hašek s.r.o. nainstaluje dva stožáry veřejného
osvětlení v ulici Zahradní a dále pracuje na zhotovení projektu na rekonstrukci
veřejného osvětlení ve spodní části obce. Ještě bychom se měli dočkat nových
dopravních zrcadel a značek. Se starosty okolních obcí jsem vyvolala schůzku ohledně
nadměrné nákladní dopravy v našich obcích, jelikož nikdo na naše urgence a žádosti
zákazu nákladní dopravy, která jezdí do lomu Sýkořice přes naši obec, nereaguje. Dále
probíhají jednání ohledně prodloužení licence pro další těžbu v lomu Družec. Přestože
nás doprava do lomu Družec nikterak nezatěžuje, do jednání jsem se zapojila
z důvodu, že naši obec trápí odstřely samotné. Konečné rozhodnutí bude na obci
Družec v jejímž katastru se lom nachází.
Na závěr vás všechny zvu na rozsvícení našeho nově nazdobeného vánočního stromu,
které se uskuteční v neděli 1. 12. přibližně v 18.00 po čertovském rojení.
Přeji vám krásné a pohodové dny.
Věra Nedvědová
starostka obce
1

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 Mezi listopadové oslavence, kteří oslaví své životní jubileum patří pan Antonín
Dvořák. Přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a vůbec vše nej .
 Připomínáme, že podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je
naplánován na sobotu 30. 11. od 8 – 11:00.
 Chovatel psa je povinen ze zákona zajistit, aby byl pes platně naočkován proti
vzteklině. Od 1. ledna 2020 vchází v platnost novela veterinárního zákona, která
uvádí, že očkování proti vzteklině je platné pouze v případě, že je pes označen
mikročipem. Čipování je zaznamenáno v očkovacím průkazu psa. Výjimku tvoří
pouze psi, kteří jsou označeni čitelným tetováním před 3. červencem 2011. Čip se
vpravuje u veterinárního lékaře pod kůži jehlou na levou stranu krku. Tam čip
setrvává po celý život psa. Číslo čipu lze přečíst pomocí čtečky. Číslo je vhodné
zaregistrovat v některém z registrů čipů. To pak umožní dohledat v databázi majitele
psa v případě, že se pes ztratí. Registrace čipu ale není povinná.
 Děkujeme panu Honzovi Šůlovi ml. za okamžitou výrobu poklopu na otvor pro májku
na návsi.
 Lesy Lány oznamují, že dne 29. 11. se v lánských lesích bude konat velká rozsáhlá
lovecká akce. Do lesů je z bezpečnostních důvodů vydán zákaz vstupu.

KULTURA
 Běh Kaštankou se bude konat v sobotu 9. 11. (viz. Domov pro všechny).
 Caffé Prokopio vás srdečně zve dne 9. 11. od 14:00 do pražírny na ochutnávku
Svatomartinských vín vinařství Škrobák.
 Tradiční Martinská slavnost letos vychází na pondělí 11. 11. Sejdeme se jako vždy
v 17:30 před obecním úřadem. Společně půjdeme ke Splavu a na cestu si budeme
svítit lampiony. Děti si kromě lampionů také mohou přinést z domova napečené
martinské rohlíčky. U Splavu si potom společně připomeneme příběh svatého Martina,
děti se rozdělí s ostatními o své rohlíčky a dostanou je ochutnat od svých kamarádů. A
možná v tento magický večer spatříme svatého Martina na bílém koni....

Recept na martinské rohlíčky
40 dkg hladké mouky, 1 šlehačka a 1 Hera, špetka soli. Vše zpracujeme dohromady, těsto necháme alespoň hodinu odpočinout v lednici, můžeme i do druhého dne.
Poté ho rozdělíme na čtyři díly, z každého dílu vyválíme kruhovou placku, kterou
rozdělíme na čtyři díly a pak ještě každý napůl, vznikne tedy 8 trojúhelníkových dílů
(celkem 32 rohlíčků). Jednotlivé trojúhelníky plníme mákem, ořechy, povidly,
tvarohem podle toho, co máte rádi, rolujeme od širšího konce ke špičce a mírně
zahneme. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a pečeme dorůžova při teplotě 150-170°C.
Ještě teplé obalíme ve vanilkovém nebo skořicovém cukru. Rohlíčky dáme do košíčku
a vezmeme je na Martinskou slavnost. Rohlíčky jsou opravdu velmi jednoduché,
nejtěžší na nich je odolat pokušení začít ochutnávat, ochutnáte-li, jste ztraceni. Jsou
tak dobré, že se po nich jen zapráší.
Důležitý vzkaz pro rodiče od svatého Martina: potřeboval by pro koníka obyčejný
stolní řepkový nebo slunečnicový olej, suchý chleba nebo jablíčka. Své dary můžete
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nosit na obecní úřad. Děkujeme všem, kdo přispějí a podpoří tím celou Martinskou
slavnost.
Na oslavu k 30. výročí od Sametové revoluce jsme pro vás připravili příjemnou akci
pod názvem Sametové odpoledne, která se uskuteční v sobotu 16. 11. od 14:00 na
sále hospody U Splavu. Zváni jste na vernisáž výstavy obrazů malíře a grafika pana
Václava Benedikta spojenou s tvorbou salonu Hany Benešové. Vernisáž zahájí skupina Hey Red, kde zahraje Tobiáš Prokop a Filip Hejret, kteří nás budou doprovázet i
pozdějším odpolednem. Těšit se také můžete na výstavu fotografií kladenského
fotografa Jiřího Hokůva a vystoupení klubu U Splavu. Těšíme se na vás .
Čas nám letí rychleji, než bychom si přáli, a tak vás již zveme na Adventní výstavu,
která bude probíhat opět v zasedací místnosti obecního úřadu ve dnech 23. – 27. 11.
Přijďte si nakoupit nebo si jen tak prohlédnout krásné výrobky nejen s vánoční
tématikou. Otevřeno bude so + ne: 10 – 18:00, po – st: 8 – 17:00
V neděli 1. 12. od 16:00 se mohou těšit nejen naši nejmenší na tradiční Čertovské
rojení (viz Domov) a rozsvícení vánočního stromu.
Orchestr Františka Šitty hraje každou třetí středu v měsíci Dělnickém domě v
Kamenných Žehrovicích od 15 do 18 hodin. Pořádá Český svaz žen. Vstupné 30,-

KNIHOVNA
Mnozí z vás zaznamenali, že během sobotního dušičkového odpoledne a podvečera bylo v
okolí fotbalového hřiště a hřbitova neobvykle živo. Postaralo se o to téměř 100 odvážných
dětských dobrodruhů, kteří se nebáli vkročit do lesa a setkat se s našimi lhoteckými strašidly,
a to vše pouze za svitu lampionů a svíček. Jindy klidné okolí hřbitova ožilo za křiku hejkala
a strašidelných vlkodlaků, při jejichž vytí se mnozí dosud nebojácní človíčci přece jen začali
trochu bát. Ale měli jsme tu i hodná strašidla jako bílou paní, čarodějnice, Draculu, upíra,
mumii, smrtku, bludičky a kůrovcové démony, kteří všechny odvážlivce odměňovali
pohádkou o strašidlech či nějakou drobnou sladkostí. Všechny děti i dospělí se nám vrátili,
takže mohou dosvědčit, že procházka Strašidelným lesem není zas až tak strašidelná, že je to
vlastně moc příjemná procházka za tmy v lese.
Jménem organizátorů bychom chtěli všem našim strašidlům moc poděkovat: "Byli jste
báječní a udělali jste maximum pro to, aby Strašidelný les byl tím, čím je. Bez vás, milá
strašidla, by to byl jen obyčejný les. Moc vám děkujeme a těšíme se na další akci v příštím
roce".
Dále bychom rádi připomněli, že od minulého měsíce máme opět asi 150 nových titulů
zapůjčených z Kladna. Čtenáři, přijďte si k nám půjčit něco pěkného na čtení! Dny jsou
krátké, noci dlouhé.
Přejeme všem krásné podzimní dny z knihovny.
Tereza a Jiří Šeborovi
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DOMOV PRO VŠECHNY
V neděli 6. 10. jsme se sešli před hospodou U Splavu, abychom naplnili podzimní přání
mnoha dětí, a to je pouštění draků. Pátý ročník Lhotecké drakiády navštívilo přibližně 40
dětí, které si toto nedělní odpoledne užily i přes nepřízeň počasí. Nefoukal téměř žádný vítr a
dostat draka na oblohu bylo celkem náročné, nakonec se to ale většině drakiádníků povedlo.
V letošním roce se sešlo mnohem více doma vyrobených draků, přičemž jeden z nich
dokonce vyhrál kategorii o nejlépe létajícího draka. Odměněn byl také nejoriginálnější doma
vyrobený drak a drak s nejdelším ocasem. Ceny byly předány před hospodou U Splavu, kde
jsme odměnili i všechny účastníky perníkovými medailemi, které pro nás upekla paní
Veronika Viltová, čímž jí tímto velice děkuji. Poté jsme si opekli buřty na připraveném ohni.
Buřty i nálada byly výborné.
Teplý podzim, respektive krásné babí léto, během pár dní vystřídalo pravé podzimní,
chvílemi už zimní počasí, s kterým přichází i náš listopadový a prosincový program.
V sobotu 9. 11. se všichni příznivci pohybu mohou těšit na 18. ročník podzimního Běhu
Kaštankou, který již tradičně nabídne předzávody pro děti všech věkových kategorií, od
těch, co se teprve naučily chodit, až po ty náctileté. Dětské závody mají prezentaci v hospodě
U Splavu od 8:15 do 8:45 a na start se první várka postaví v 9:00. Prezentace pro dospělé od
9:00, start závodu 10:30. Na podzim běžci krouží vždy dvě kola, tzn. 15 km trať. Nicméně
pro Lhoťáky a Lhoťandy stále platí možnost účastnit se závodu ve speciálních „domácích
kategoriích“ s délkou trati 7,5 km, tedy jedním kolem. Věříme, že i letos bude lhotecké barvy
hájit mnoho statečných a zdatných běžců.
A i když je to neuvěřitelné, jak ten čas letí, blíží se nám také adventní čas, který zahájíme
v neděli 1. 12. Čertovským rojením před hospodou U Splavu. Čekání na mikulášskou
družinu, která dorazí na krásném koňském spřežení, nám vyplní báječný program v čele
s Bárou Ladrovou, který začne v 16:00. Nezapomeňte si sebou čertovské masky, vánoční
náladu a teplé oblečení .
za Domov pro všechny, z.s.
Veronika Mantlíková

ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení spoluobčané,
na přelomu měsíce října a listopadu si děti vyprávěly o našem svátku Dušičky a porovnávaly
ho s tradicí Halloween, vyzdobily si celou školku, udělaly si strašidelnou dýni a upekly si
ještě něco sladkého na zub.
Na čtvrtek 31. 10. bylo naplánováno fotografování dětí s vánoční tematikou.
Podobně jako v loňském roce máme domluvené hudební vystoupení „Hudba celého světa“
tentokráte bude hravou formou zaměřené na tvorbu W. A. Mozarta.
Naši nejstarší začali navštěvovat „Amoska“ - přípravu pro budoucí školáky v ZŠ Žilina, kde
poznávají paní učitelky a setkávají se s vrstevníky z místní školky, společně se zde
seznamují s tím, jak to chodí ve „velké“ škole.
Užívejte podzimní dny, které se nám rychle krátí.
Jana a Slávka
učitelky MŠ Lhota
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ZŠ ŽILINA
Tepla ubývá a poslední záblesky slunečných dnů střídá neúprosné podzimní počasí s ranními
mrazíky. V měsíci říjnu jsme s dětmi z nižších ročníků navštívili výstavu Ferdy Mravence ve
Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně a vyšší ročníky zhlédly vzdělávací program ve
hvězdárně v Praze. Výukový program pod názvem Pohyby Země nabídl dětem poznatky
nejen o zemské ose, střídání dnů a nocí a ročních obdobích, ale i o tělesech Sluneční
soustavy a známých souhvězdích. V pátek 11. 10. se naše škola již tradičně zapojila do
projektu 72 hodin. CO JE 72 HODIN? Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které
se v ČR konají tento rok již po sedmé. Kdykoliv během těchto 72 hodin a zároveň jakkoliv
dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či
jejich okolí. Výsledkem těchto projektů je mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů
z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků. S dětmi se zapojujeme do projektu
úklidovou aktivitou v okolí školy a podzimní dýňovou výzdobou. Ve druhé polovině října se
daly do pohybu tolik očekávané pozemní úpravy terénu na zahradě naší školy. Během pár
hodin tam vyrostlo krásné dětské hřiště. Přírodním dřevěným designem se začlení do
zeleného porostu zahrady. Ještě posledních pár dní musí děti vyčkat na dokončení stavebních
úprav. 19. 11. srdečně zveme nejen rodiče našich stávajících a budoucích žáků, ale též širší
veřejnost na DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ. Škola bude přístupná od 8:00 – 15:00. 20. 11. se
v odpoledních hodinách budou konat třídní schůzky rodičů žáků 1. – 5. ročníku.
Krásný podzim přeje ředitelka ZŠ Mgr. Martina Sochnová a ostatní zaměstnanci školy.

JSDH LHOTA
SK LHOTA
Áčko
Důležitý záchranářský souboj pro sebe Lhota urvala díky jediné hlavičkové trefě Danylyche
ze 75. minuty. Vedení mohlo áčko získat už před přestávkou, šance ovšem zahazovalo.
Paradoxně se prosadilo až v době, kdy byla hra vyrovnaná. Za bezbrankového stavu přežila
Lhota dvě tutovky Kosoře. Marco Veliký otevřel skóre utkání s Hřebčí, odkud v létě
přestoupil do Lhoty. Po nepodařeném vystavení do ofsajdu získali Lhotečtí dvoubrankové
vedení, které ovšem nevydrželo ani minutu. O vyrovnání se domácí postarali dvě minuty po
změně stran. Ještě jednou Lhota vedla, když po hodině hry propálil domácího gólmana
Primus. Také na tuto branku zareagovala Hřebeč obratem po rychlém protiútoku. Ztráta míče
těsně před vápnem předcházela rozhodujícímu zásahu, jejž zasadili domácí Lhotě v 76.
minutě. A tak áčko definitivně ztratilo slibně se vyvíjející se zápas. Nespeky nepředvedly ve
Lhotě vůbec nic, resp. jednu střelu vedle za celých 90 minut. Áčko si vypracovalo několik
šancí – vše bez efektu. Dvořákova střela skončila na břevně, a tak diváci branku neviděli. V
rozstřelu se zaskvěl Tůma, který lapil všechny tři pokusy hostů. Na hřišti vedoucích Klíčan
byla Lhota rovnocenným soupeřem první půlhodinu hry. Přesto inkasovala z rychlého
brejku. Své tutovky neproměnili Šalamoun a Zmeškal a Lhota po rohu podruhé inkasovala.
Hned po deseti vteřinách druhé půle se prosadil exligový Jeslínek, který v poslední minutě
završil hattrick. Lhota tak podruhé za sebou pohořela v koncovce, a navíc schytala krutý
debakl.
Tři kola před koncem podzimu drží Lhota s patnácti body dvanácté místo. Hned před áčkem
jsou dva celky, se kterými se lhotecký celek ještě utká: Taktéž patnáctibodová Hvozdnice a
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Tuchlovice s body 17. Dalšími celky se záchranářskými starostmi jsou třinácté Nespeky a o
místo horší Kosoř, která na áčko ztrácí 4 body.
SK Lhota – FK Kosoř 1:0 (0:0) Branka Lhoty: Danylych
SK Hřebeč – SK Lhota 4:3 (1:2) Branky Lhoty: Veliký, Kodria, Primus
SK Lhota – Sokol Nespeky 1:0 na p.k.
TJ Klíčany – SK Lhota 5:0 (2:0)
Béčko
V hrozném počasí na těžkém terénu předvedly Lhota i domácí Sparta dosti neurovnaný
výkon. Z úvodního tlaku hostů nevytěžili nic, zásah si připsali až po vyrovnání hry, kdy se
na zadní tyči prosadil Linc. Během pár minut padly tři branky. O obě lhotecké se postaral
Popok. Po změně stran Lhota prostřídala a horko těžko se bránila převaze Sparty. Po snížení
skóre uzavřela utkání branka Havlíčka. Dubí přijelo v poslepované sestavě a prosadilo se v
podstatě z jediné střely na bránu. Už před poločasem se nechal vyloučit hráč hostů, když
vyfasoval dvě žluté během tří minut. Početní výhodu béčko využilo – první gól dotlačil do
brány Hakl, druhý přidal Dolejš a třetím ukončil zápas Drmla. Zlepšení v koncovce by béčko
určitě uvítalo. Ústřední postavou souboje v Tuchlovicích byl kdysi lhotecký brankář Šimek.
Právě obr v bráně vychytal lhotecké šance, odvrátil nebezpečné centry a eliminoval tím
lhoteckou převahu. Tuchlovicím pak stačily dva zásahy k výhře. O posvícenskou neděli mělo
hrát béčko se Stochovem. Soupeř se po kontumaci za neoprávněný start a desetigólovém
debaklu v utkání odehraném se sedmi hráči ze soutěže odhlásil.
Po deseti kolech je béčko na 10. příčce. S 12 body ztrácí pouhé tři body na čtvrtou Spartu
Kladno. Jen Slavoj a Hřebeč B zbytku pole utekly. Za béčkem se drží rezerva Přítočna s
osmi body a o bodík horší Kačice.
Sparta Kladno – SK Lhota B 2:4 (1:3) Branky Lhoty: Popok 2x, Linc, Havlíček
SK Lhota B – Slovan Dubí 3:1 (0:1) Branky Lhoty: Hakl, Dolejš, Drmla
AFKT Tuchlovice B – SK Lhota B 2:0 (1:0)
Dorost
Půle zápasu se silnými Kralupy byla děsivá, pak už hosté zvolnili a obávanou desítku
Lhoteckým nenaložili. Že by se mohlo postavení dorostu zlepšit, naznačil duel v Rudné. V
utkání, na které nebyl delegován rozhodčí, Lhota vždy dotahovala. Ve druhé půli dokonce
ztrátu dvoubrankovou. Proti Pavlíkovu se hrálo o to, kdo zůstane na posledním místě
tabulky. A i tentokráte Lhotečtí prohrávali. Navíc několik šancí zlikvidoval brankář Hrnčíř.
Vyrovnání před změnou stran dorostence povzbudilo. Zlepšený výkon přinesl druhý gól a
první výhru v sezoně. V přestřelce na hřišti Velvar dokázala Lhota otočit na skóre 1:2, pak
už dominovali domácí a dorostenci pouze korigovali v závěru.
Jen na jediné kolo se dorost odpoutal z posledního místa. Nyní byl ovšem opět přeskočen
Pavlíkovem, který nasbíral 4 body stejně jako Lhota. Že je lhotecké skóre horší než u
soupeře, není žádným překvapením.
SK Lhota – FK Kralupy 1901 0:9 (0:8)
FK Rudná – SK Lhota 3:3 (1:1) Branky Lhoty: Dvořák, Zahrádka, Adam
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SK Lhota – SK Pavlíkov 2:1 (1:1) Branky Lhoty: Dvořák, Valenta
Slovan Velvary –SK Lhota 7:4 (4:2) Branky Lhoty: Mach, Čermák, Abrham, Dvořák
Starší žáci
Na hřišti Spartaku Příbram prohráli starší žáci po šesti zápasech, ve kterých bodovali. Také
celek z Berouna byl nad síly Lhoteckých. Ti sice dokázali odpovědět na gól z úvodní minuty,
ale pak již skóre ovládli hosté, kteří vedou krajský přebor. Celek z třetího okresního města
neprožívá dobré období a jen s deseti hráči jasně prohrál. Výhra nad posledním Stochovem
následovaná třemi prohrami s celky ze středu tabulky – to je říjnová bilance druhého celku
starších žáků.
Ve středu tabulky se stabilně drží áčko starších žáků. Potěšující je také fakt, že družstvo
dokáže hrát vyrovnaně i s celky z popředí tabulky. Zato béčko se propadlo těsně za týmy
středu tabulky. Hned před ním jsou všichni tři poslední soupeři.
SK Spartak Příbram – SK Lhota 4:2 (3:2) Branky Lhoty. Povalač, Čermák
SK Lhota – ČLU Beroun 1:3 (1:1) Branka Lhoty: Křiváček
Tatran Rakovník – SK Lhota 1:8 (0:4) Branky Lhoty: Štoncner 3x, Křiváček 2x, Čermák,
Lukášek, Pašek
SK Lhota – SK Roztoky odloženo na 17.11.
Baník Stochov – SK Lhota B 0:8 (0:6) Branky Lhoty: Bán 2x, Adam, Valenta, Taraba,
Nedvěd, Křiváček, Hanáček
SK Lhota B – Slovan Kladno 1:8 (1:5) Branka Lhoty: Adam
SK Kročehlavy – SK Lhota B 2:4 (0:3) Branky Lhoty. Donynets 3x, Hašek
SK Lhota B – FK Kněževes 1:4 (0:1) Branka Lhoty: Donynets
Mladší žáci
Jen dva zápasy sehráli v říjnu mladší v krajském přeboru. V Příbrami Lhotečtí prohráli
přestřelku, ve které dokázali otočit, pak vyrovnat na 4:4, ale závěr lépe zvládli domácí.
Následovala vysoká prohra s Berounem. Další dva zápasy byly odloženy kvůli nedostatku
hráčů soupeře. Není náhodou, že tyto dva celky jsou hned za Lhotou na posledních dvou
místech tabulky.
Oproti tomu béčko odehrálo 4 zápasy, z nichž padlo jen proti vedoucímu Slovanu. Za
vedoucí dvojící se utvořila pětičlenná vyrovnaná skupina celků, ve které je i Lhota B.
SK Spartak Příbram – SK Lhota 6:5 (2:2) Branky Lhoty: Hanáček 4x, Diviš
SK Lhota – ČLU Beroun 2:10 (1:4) Branky Lhoty: Bacílek, Hanáček
Tatran Rakovník – SK Lhota odloženo na 12.11.
SK Lhota – SK Roztoky odloženo na 2.11.
SK Vinařice – SK Lhota B 1:5 (0:1)
SK Lhota B – Sokol Hostouň 7:2 (2:1)
SK Kročehlavy – SK Lhota 3:4 na p.k. (3:1)
SK Lhota – Slovan Kladno 1:2 (1:0)
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Přípravky
Bez jediné ztráty odehrála mladší přípravka podzimní část soutěže. Nejmenší rozdíl ve skóre
byl přitom o čtyři branky. Pro jarní část soutěže bude Lhota zařazena do nejsilnější skupiny,
kde budou zápasy těžší a vyrovnanější. Složení skupiny A by mělo být následující: Lhota,
Hostouň, Slaný, SK Kladno a Vinařice.
Také starší přípravce se daří a může být pro jaro zařazena do nejsilnější soutěže. V současné
skupině je pro trenéry výhodné, že mohou podle síly soupeře přizpůsobit vlastní sestavu a
vytížit všechny hráče.
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