1. číslo - leden 2020
Vážení spoluobčané,
vítám vás u letošního prvního vydání našeho zpravodaje. Věřím, že jste si svátky
vychutnali jak se patří a do nového roku jste vstoupili odpočatí, plni energie se
spoustou reálných předsevzetí. Pojďme se poohlédnout za tím, co se u nás v obci
v loňském roce událo a říci si, co nás čeká v roce letošním...
Začátkem března jsme začali s nahodilou těžbou kůrovcového dřeva v našem
obecním lese. Těžba, která měla být hotová v dubnu, se nakonec protáhla až do
podzimu. S likvidací kůrovcem napadeného dřeva nám velice a ochotně pomáhal
pan Ing. Josef Kofent, kterému tímto velice děkuji. Už ale bohužel tolik nemohu
pochválit naše hasiče, kterým se přenechalo na jejich žádost několik napadených
stromů. Těžba, která měla být hotová do konce dubna, se bohužel protáhla a dřevo
není odklizeno dodnes. Věřím, že hned jak bude vhodné počasí, se hasiči s touto
prací popasují a dřevo odklidí. S pracemi a těžbou se bude pokračovat i v tomto
roce, jelikož s povinnostmi není zdaleka konec. Doufali jsme, že se podaří část lesa
před kůrovcem zachránit, ale bohužel to tak nevypadá. Kůrovec se stal pro náš les
osudným. Letos bude potřeba lesní pozemek uklidit, oplotit a zalesnit. Na oplocení
a zalesnění budeme žádat dotace. S úklidem terénu se věřím popereme všichni
společně. Budeme chtít zapojit všechny, kteří budou schopni a ochotni pomoci. Na
les byl koncem roku vyvěšen záměr o prodeji, který navrhli někteří ze zastupitelů
obce na prosincovém zasedání. Já se osobně s prodejem lesa neztotožňuji. Myslím
si, že bychom se o tento pozemek, když už je obecní, měli řádně postarat a myslet u
toho na naše další generace. Můj názor je takový, že by se obec pozemků zbavovat
neměla, a to ani takových jako je náš les, ba naopak. Další jednání o budoucnosti
našeho lesa nás čekají.
V loňském roce byli úspěšní naši hasiči se žádostí o dotaci na GŘ HZS MVČR na
rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice. Je přislíbená dotace ve výši 937 017 Kč. O
další část jsme požádali letos Středočeský kraj, a to o dotaci ve výši 625 000 Kč.
Celkové náklady by se měly vyšplhat ke dvěma milionům. Rekonstrukce bude
probíhat v letošním roce.
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V těchto dnech probíhá výběr dodavatele na rekonstrukci ulice U Hřiště, ta by měla
započít na konci jara. Tato rekonstrukce bude financována z velké části z našich
vlastních zdrojů a částečně by měla být hrazena z dotace od Středočeského kraje.
Žádost budeme podávat nejpozději v březnu.
Již několik let mluvíme o tom, že by si naše náves zasloužila upravit, a tak jsme se
do toho letos pustili. Na začátku roku jsem se sešla s architektkou, se kterou řešíme
nové plány a představy. Dále také řešíme jak a k čemu nejlépe využít volný prostor
na Skalce.
Ve spolupráci se všemi místními spolky jsme dali dohromady kulturní kalendář na
celý rok, a tak se můžeme těšit každý měsíc na společenské akce, které pro nás
všechny spolky ve spolupráci s obcí připravují. Byla bych moc ráda, kdyby se do
organizace kulturních akcí zapojila širší veřejnost. Nebojte se a pokud máte chuť a
nápady, přijďte mezi nás, rádi vás zapojíme. Určitě jsou mezi vámi tací, kteří mají
do naší kultury co přinést.
Všem vám přeji, aby nám to v tom letošním roce klapalo, zdraví aby sloužilo a vy
jste byli šťastni a spokojeni. My budeme doufat, že k té pohodě a spokojenosti
budeme po celý rok přispívat.
Věra Nedvědová
starostka obce
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 Dne 21. 1. zastupitelstvo obce schválilo:
 rozpočtové opatření č. 1.
 podání žádosti o dotaci v Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
v rámci tematického zadání ,,Kofinancování účelových investičních dotací v rámci
programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2020 z rozpočtu Středočeského kraje“
v oblasti podpory: Výstavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, 2/3 výše poskytnuté
dotace žadateli MV GŘ HZS ČR, maximálně ve výši 3 000 000, bezúplatné nabytí pozemků: p. č. 627/9 – ostatní plocha o výměře 330 m2, p. č. 627/10
– ostatní plocha o výměře 248 m2, p. č. 627/11 – ostatní plocha o výměře 58
m2 vzniklých geometrickým plánem č. 439-7718780/2018 z pozemku p. č. 627/1
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Kladno na LV 171 pro obec Lhota a katastrální území Lhota u
Kamenných Žehrovic p. č. 466/12 – ostatní plocha o výměře 132 m2 vzniklého
geometrickým plánem č. 591-7718780/2018 z pozemku p. č. 466/1 zapsaného v
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Kladno na LV 263 pro obec a katastrální území Žilina, a to z vlastnictví
Středočeského kraje do vlastnictví obce Lhota, uzavřením darovací smlouvy mezi
Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ 70891095,
jakožto dárcem, a obcí Lhota, se sídlem Požárníků 180, Lhota, 273 01 Kamenné
Žehrovice, IČ 00663964, jakožto obdarovaným“.
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 V měsíci lednu oslavila své životní jubileum paní Blažena Nováková a pan Josef
Verbík. Mezi únorové oslavence patří paní Věra Čermáková. Přejeme hodně zdraví,
štěstí a všeho dobrého do dalších let
 V naší obci budou dne 4. 2. probíhat odečty vodoměrů.
 Oznamujeme, že letošní svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu jsou
naplánovány na soboty 21. 3. a 10. 10. od 8 – 11:00 před hasičskou zbrojnicí.

KULTURA
 Tradiční Seniorka se uskuteční dne 15. 2. od 14:00 na sále hospody U Splavu.
 Turnaj v lóře proběhne v sobotu 22. 2. od 13:00 na sále v hospodě U Splavu (viz
Domov pro všechny).
 Na sobotu 1. 3. od 14:00 připravujeme dětský karneval. (viz Domov pro všechny).
Tříkrálová sbírka slaví 20 let své celorepublikové existence. Tato největší charitativní sbírka
se v Česku postupem času stala celospolečenskou událostí a koledujících týmů stále přibývá.
I dosavadní dílčí výsledky dávají tušit, že celkový výtěžek sbírky nejspíš překročí loňský
rekord.
Jak říká Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR, která je pořadatelem akce, ,,je to dobrá zpráva o
štědrosti dárců, našich spoluobčanů. Díky dobrému výnosu můžeme více a lépe pomáhat
lidem, kteří se ocitli v nouzi a v komplikovaných životních situacích. A z toho plyne užitek
pro celou společnost.“
I naše obec nestála stranou a ke sbírce se přidala. Můžeme se pochlubit krásným výtěžkem
18 521 Kč. Celková částka vybraná v naší farnosti, resp. regionu činí 123 080 Kč. Vybíralo
se i v Žilině, Bratronicích, Dolním Bezděkově, Bělči, Sýkořici, Zbečně, Křivoklátě, Novém
Domě a letos poprvé i na Velké Bukové.
Za 20 let pomohla sbírka zlepšit tisíce charitních služeb a jejich prostřednictvím i desítky
tisíc životů charitních klientů. V tomto roce zůstane část výnosu zde a pomůže
handicapované dívce v jedné ze zúčastněných obcí. Aktuální výsledky sbírky a záměry, na
které budou finance věnovány, můžete sledovat na stránkách www.trikralovasbirka.cz.
Hlavním posláním sbírky jsou však ta osobní setkání koledníků a dárců, často napříč
generacemi. I během krátké chvíle zažijí pocit vzájemnosti a radosti, zapojení se do řetězu
lidské solidarity. Věřím, že šlo oboustranně o mnoho milých prožitků.
Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojil - dětským koledníkům, dobrovolníkům, vedoucím
skupinek, zaměstnancům OÚ, bez jejichž spolupráce by sbírka nemohla probíhat, prostě
každému, kdo sbírku podpořil ať už svým nasazením či finančním darem.
Monika Cyrusová
místní koordinátor sbírky

DOMOV PRO VŠECHNY
Rok utekl jako voda a my se již zase scházíme u čtení prvních letošních novin. Dovolte nám
popřát vám za náš spolek vše nejlepší do nového roku hlavně zdraví, lásku, životní pohodu a
splněná přání. Věříme, že se i v letošním roce sejdeme u mnoha společných akcí a aktivit v
naší krásné obci. Tímto bych Vás ráda pozvala na již 5. ročník Lhoteckého turnaje v lóře,
který se koná v sobotu 22. února na sále hospody U Splavu od 13:30 (sraz hráčů ve 13:00).
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Do turnaje se můžete přihlásit jako jednotlivci, nebo celý čtyřčlenný tým, na emailu
veronika.mantlikova@gmail.com nebo na telefonním čísle 607757664. Prosím o nahlášení
celých jmen všech hráčů a názvu týmu. Hrát budeme jako vždy tříkolově a odměníme tři
nejlepší jednotlivce, tři nejlepší týmy a zároveň i nejlepší hráče jednotlivých kol. Těšit se
můžete také na drobné občerstvení a samozřejmě zajímavé ceny. Jak mnozí z Vás jistě vědí,
součástí cen bývají i sponzorské dary od místních podnikatelů, proto budeme rádi, když ani
letos tomu nebude jinak.
Další již tradiční akcí našeho spolku je Dětský karneval, který se uskuteční v neděli 1.března
od 14:00 na sále hospody U Splavu. Těšit se můžete na veselé písničky, kouzla, pohádkové
postavičky či bublinkovou show. Už se moc těšíme na zábavný rej masek našich nejen
lhoteckých dětí.
Tradiční pálení čarodějnic se letos překvapivě uskuteční 30. 4.
za Domov pro všechny
Irena Houžvičková

ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení občané Lhoty,
pomalu se blíží konec prvního pololetí, což pro naši školku znamená přípravu na plavecký
výcvik, kterého se v tomto roce zúčastní 9 dětiček. Ve čtvrtek 30. ledna 2020 nás ve školce
čeká „ukázka ptactva“ s panem Burghauserem. Přihlášené děti se opět můžou těšit na
kroužek angličtiny, který bude ve druhém pololetí zahájen od 3. 2. 2020.
Chtěly bychom poděkovat všem za částku 2500 Kč utrženou za sběr papíru, který proběhl
ještě v prosinci 2019. I nadále můžete nosit starý papír k bývalému hostinci. Do školky se i
díky finanční podpoře obecního úřadu mohly opět pořídit nové didaktické a edukativní
hračky, také nové dovybavení herny. Děkujeme.
V březnu nás navštíví divadelní představení „Šípková Růženka“. Přejeme všem krásný únor
a doufáme, že se dočkáme sněhové nadílky pro naše ratolesti.
Slávka a Jana učitelky MŠ Lhota

JSDH LHOTA
V lednovém čísle Lhoteckého zpravodaje roku 2020 shrneme výjezdovou činnost JSDH
Lhota za rok 2019. JSDH Lhota vloni zasahovala celkem u 38 událostí různého typu. Z toho
bylo devatenáct požárů, jednou záchrana zvířat, jedno otevření bytu, jedna dopravní
nehoda, jeden planý poplach, jedno taktické cvičení a čtrnáct technických zásahů.
Členové jednotky v roce 2019 strávili pouze výjezdovou činností celkem 340 hodin.
Pokud bychom měli zmínit tři nejnáročnější zásahy roku 2019, tak rozhodně nesmíme
opomenout únorovou záchranu koně, který spadl do potoka, z nějž se vlastními silami
nemohl dostat. Čtyři hodiny o život koně bojovalo deset hasičů ze Lhoty a Kladna ve
spolupráci s chovateli koně a zvěrolékařem. Dále červnový požár lesa v katastru obce Běleč,
kde jednotka zasahovala více než patnáct hodin společně s deseti dalšími jednotkami. Velmi
náročnou událostí na fyzičku byl na začátku července požár rašeliniště v katastru obce
Rynholec. U této události zasahovalo čtrnáct jednotek z okresů Kladno a Rakovník.
Po mnohaletém úsilí se nám letos podařilo získat dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice,
kdy se ukázalo, že rozhodujícím faktorem pro přidělení dotace od Ministerstva vnitra
potažmo od Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru byly dva faktory, a to:
obec Lhota žádala již potřetí a díky počtu výjezdů, u kterých naše jednotka zasahovala. Ve
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Středočeském kraji podalo žádost o stavbu nebo rekonstrukci 26 obcí a měst. Dotace byla
přidělena jen čtyřem obcím (Nové Strašecí, Mělnické Vtelno, Jesenice a Lhota). Dle studie
by rekonstrukce hasičské zbrojnice měla stát 1 874 000 Kč. Dotace činí 937 017 Kč, což je
polovina částky. Zbývající náklady na rekonstrukci se podělí mezi obec Lhota a Středočeský
kraj, ke kterému byla v řádném termínu podána žádost o dotaci ve výši 625 000 Kč.
Schválení dotace u Středočeského kraje by měla být již pouze formalitou, jelikož je vázána a
přidělována jen tomu, kdo obdržel dotaci od Ministerstva vnitra. Než rekonstrukce začne, je
nutné ještě zpracovat prováděcí projekt a další nutné úkony, které jsou zapotřebí pro
dodržení dotačních parametrů.
Závěrem bych chtěl všem členům výjezdové jednotky poděkovat za čas, který zdarma ze
svého volna obětují bezpečnosti všech občanů v naší obci a v přilehlém okolí, dále za
aktivitu při pořádání různých kulturních a společenských akcí v obci, vedoucím, kteří se
věnují hasičské mládeži a v neposlední řadě zastupitelům obce Lhota a ostatním spolkům
v obci za spolupráci.
Za JSDH Lhota
Jan Kohout

SK LHOTA
Áčko a béčko
Zimní pauza je pro oba lhotecké celky již minulostí. A tým čeká v rámci přípravy celkem pět
přípravných duelů. Rezervní tým žádný přátelský zápas naplánovaný nemá. Začne tak
sezonu v neděli 22.3. doma proti Kamenným Žehrovicím. Áčko mistrovskou sezonu startuje
tradičně o dva týdny dříve v Kosmonosech (sobota 7.3. 14:30).
Masivní obměna kádru, k jaké došlo v létě, tentokráte nehrozí. Přesto k nějakým změnám
dojde. Potvrzený a dotažený je zatím pouze příchod Marka Pelce z SK Rakovník a brankáře
Karla Kleinmonda, jenž naposledy hájil barvy Nového Strašecí.
Rozpis přípravy
Sobota 1.2. 10:00 FK Zličín – SK Lhota
Sobota 8.2 12:00 FC 05 Zavidov – SK Lhota
Sobota 15.2.12:00 AFK Semice – SK Lhota
Sobota 22.2.10:00 Slavoj Žatec – SK Lhota
Sobota 29.2.12:30 SK Lhota – Baník Libušín

hřiště UMT Zličín
hřiště UMT Tatran Rakovník
hřiště UMT Praha – Bílá Hora
hřiště UMT Žatec
hřiště UMT Rynholec

Mládež
Zatímco áčko si dopřálo zimní přestávku, mládež v tréninkovém procesu nepolevila. Kromě
tréninků čekaly na celky i turnaje nebo přátelské zápasy. Za zmínku stojí například výhra
mladší přípravky na vánočním turnaji pořádaném OFS Kladno. Herní vytížení si užily i
celky žáků. Ti starší sehráli utkání proti Loděnici a účastnili se turnaje v Chomutově. Zahrála
si také minipřípravka.
Soutěžní zápasy startují jako první celky mladších a starších žáků (7.3.). Dorost a žákovské
rezervy mají úvodní kolo naplánované na stejný víkend jako béčko. Od týdne na přelomu
března a dubna se soutěžní miniturnaje týkají i přípravek.

5

Ples
Tradiční ples SK Lhota se pro letošní ročník přesunul zpět do Lhoty. V sobotu 8. února si tak
na sál restaurace U Splavu přijdou pro svá ocenění nejúspěšnější fotbalisté uplynulého roku.
Hudbu obstará kapela Černý brejle.
Jan Dolejš
SK Lhota
………………………………………………………………………………………………….
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