5. číslo červenec, srpen 2020
Vážení spoluobčané,
léto nám pomalu ale jistě končí a s ním i školákům končí to nejdelší volno, které
doposud měli. Období, které nás nyní čeká nebude jistě vůbec pro mnohé jednoduché.
Po tak dlouhé odmlce ze školních lavic bude těžké všechno srovnat hezky do starých
kolejí. A to nemluvím o tom, jaká nařízení či opatření vzhledem ke koronaviru nás ještě
čekají. To pravděpodobně dnes neví vůbec nikdo.
Začnu tedy tím veselejším. Rekonstrukce silnice U Hřiště se nám pomalu chýlí ke
zdárnému konci. Firma Silnice Slaný s.r.o., která silnici rekonstruuje plní naše a vaše
přání bez jediného zaváhání. Věřím, že nám již brzy silnice bude bez problémů dobře
sloužit. V polovině srpna jsme převzali nové workoutové hřiště Na Skalce. Jedná se o
hřiště, kde je posilovací sestava a tři fitness stroje. Jsem velice ráda, za zpětnou vazbu,
od všech, kteří mi posíláte videa a fotografie, jak na hřiště chodíte a cvičíte. Já jsem
tento týden začala také a musím říct, že je to makačka. Jen prosím, vysvětlete svým
dětem, jak se na takovém hřišti mají chovat. Určitě si všichni přejeme, aby nám co
nejdéle vydrželo. U rybníka se nám dětské hřiště rozrostlo o kolotoč, houpačku a
lanovou prolézačku. Nechali jsme také celé hřiště nově oplotit. Vzhledem k tomu, že se
celé hřiště zvětšilo, zvětšil se i oplocený prostor, což se bohužel některým z vás nelíbí,
ale věřím, že důvod oplocení chápete a na ,,novou“ cestu po lávkách kolem rybníka si
brzy zvyknete. Jde o bezpečnost vašich dětí.
Koncem srpna proběhlo výběrové řízení na firmu, která bude provádět rekonstrukci
hasičské zbrojnice a obecního úřadu. Nejlevnější nabídku podala stavební firma Dava
s.r.o., která tedy rekonstrukci bude provádět. Bohužel ještě neznáme postup prací, a
proto vám nemohu sdělit, kde a po jakou dobu bude obecní úřad sídlit.
Tuto sobotu se na vás po hodně dlouhé době budu těšit na naší Lhotecké pouti.
Program je sestaven tak, aby si na své přišli úplně všichni. Věřím, že nám vyjde počasí
a my si to parádně užijeme.
Přeji vám krásný zbytek léta a školákům šťastný vstup do nového školního roku.
Věra Nedvědová
starostka obce
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Dne 17. 8. obecní zastupitelstvo schválilo:
 rozpočtové opatření č. 4.
 dohodu mezi obcemi Lhota a Žilina o zajištění správy provozování veřejného
pohřebiště.
 prodej obecního pozemku parc. č. 233/3 o výměře 1071 m2 trvalý travní porost v k.ú.
Lhota u Kamenných Žehrovic.
 fakturu č. 20209 za restaurátorské práce na válečném památníku a dvou křížích v
celkové výši 111.800 Kč.
 vyvěšení záměru o prodeji obecního pozemku parc. č. 82/2 u domu č. p. 53 v k.ú.
Lhota u Kamenných Žehrovic o celkové výměře 21 m2.
 odpuštění nájemného v měsících březnu a dubnu 2020 z důvodu koronavirové
epidemie pro kadeřnictví a hospodu U Splavu.
 objednávku víceprací, které nebyly zahrnuty do projektu Rekonstrukce ulice U Hřiště
v celkové výši 279.360 Kč vč. DPH.
 přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017-2020 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu obnovy
venkova v rámci Tématického zadání ve výši 643.000 Kč.
 nejvýhodnější cenovou nabídku na dovybavení dětského hřiště u rybníka a nového
workoutového hřiště Na Skalce, a to od stavební firmy Tesárek v celkové částce
467.786 Kč vč. DPH.
 V měsíci srpnu oslavila své životní jubileum paní Frýdlová Hedvika. Mezi zářijové
oslavence patří pan Chochola Zdeněk. Přejeme oběma vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a jen to dobré do dalších let
 Velké poděkování patří paní Jiřince Dvořákové za precizně odvedenou práci na
tvorbě naší kroniky, ta je k nahlédnutí na obecním úřadě, panu Vladimírovi Kolářovi
za deratizaci staré hospody Pod Lipami, Bedřichovi Vosykovi za opravu můstku u
rybníka,. A nesmíme zapomenout poděkovat také paní Janě Machulkové za květiny,
které opět zdobí obecní úřad
 Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je naplánován na sobotu
10. 10. od 8 – 11:00 před hasičskou zbrojnicí.
 Oznamujeme, že ve dnech 2. a 3. října se konají Volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR.
 Sbírka nejen starého ošacení pro organizaci Diakonie Broumov pořádána obcí u paní
Miloslavy Zímové, se pro letošní rok uzavírá dnem 30. září.

KULTURA
 V sobotu 5. září vás všechny srdečně zveme na tradiční LHOTECKOU POUŤ před
hospodu U Splavu.
Aby si i hráči, kteří jsou zapojeni do turnaje v petanque užili odpolední vystoupení,
přesunuli jsme turnaj do dopoledních hodin. Prezence turnaje bude od 9:00 před
hospodou U Splavu, start v 9:30. Pro děti jsme pozvali divadlo Divoloď
s vystoupením „Qvído a strašidelná škola“, které začíná ve 14:00 za stodolou. Od
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15:00 nám zahraje skupina Funny Ukulele Band Slaný (pop, blues, swing…)
V 17:30 nás bude čekat Okénko módy Hanky Benešové a od 18:00 se nám o zábavu
postará skupina Černý brejle.
Celé odpoledne bude pro děti Na návsi nafukovací klouzačka a nafukovací atrakce
skákací žirafa. Nebude chybět ani bohatá tombola. Těšit se můžete také na grilované
dobroty a jiné pochoutky, které zajišťuje hospoda U Splavu. Pouť pořádá obec Lhota a
spolek Domov pro všechny. Těšíme se na vaši účast
.

TURNAJ V PÉTANQUE
Pétanquový turnaj je už tradiční součástí lhoteckého posvícení. Pro letošní rok
jsme si připravili malou změnu, a to, že turnaj odehrajeme v sobotu dopoledne,
před začátkem hlavního kulturního programu. Hospoda U Splavu bude mít
otevřeno. Přihlásit se mohou dvou až tříčlenná družstva, startovné je 50 Kč na
družstvo.
Místo konání: pétanquové hřiště za stodolou. Od 9 hodin bude prezence
soutěžních týmů, v 9:30 proběhne rozlosování a bezprostředně po něm začnou
jednotlivá utkání. Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům plánujeme na 14.
hodinu.
Hrací systém bude určen podle počtu přihlášených družstev (do 4 družstev
„každý s každým“, 5–8 družstev turnajový opravný a nad 8 družstev turnajový
vyřazovací).
Doufáme, že nám vyjde počasí a těšíme se na hodnotné sportovní (a
společenské) zážitky.
Tomáš Luhan
ZŠ ŽILINA
Prázdninové zprávičky z konce školního roku
Někdo odchází, jiní přicházejí…….
Epidemiologická opatření nám nedovolila uspořádat tradiční Zahradní slavnost, která se
koná vždy na závěr školního roku. Naše děti však o slavnostní chvilky nepřišly a nepřijdou.
Páťáci se s naší školou rozloučili i přes nepřízeň počasí ve středu 24. 6. malou, ale krásnou
slavností na zahradě školy. V září se jim otevře cesta na II. stupeň základních škol a
gymnázia. K přijetí z celého srdce gratulujeme a přejeme všem našim žákům mnoho dalších
studijních úspěchů.
Ve škole se s dětmi opět shledáme v úterý 1. září. V tento den ráno proběhne dodatečné
slavnostní pasování druháků na čtenáře a uvítání prvňáčků v naší škole.
Na všechny žáky se moc těšíme a přejeme sluncem prosvícenou a odpočinkovou druhou
polovinu letních prázdnin.
Ředitelka školy Mgr. Martina Sochnová a pedagogický sbor

3

SK LHOTA
Áčko
Po solidní generálce, při které přehrála Lhota loni nejlepší celek ústecké I.A třídy, přišlo
vystřízlivění v duelu s Kosoří. Vyrovnaný a nepříliš pohledný zápas rozhodla trefa z přímého
kopu ze 65. minuty. Ani jeden z týmů nikterak nezářil, hosté působili o chlup sehranějším
dojmem. Podobný průběh měl i druhý souboj v Lysé nad Labem. Jediná branka padla po
chybě lhoteckého stopera. Ani Sedláček na brankové čáře nedokázal míč vykopnout a byl
mu připsán vlastní gól. Lhotecké vyrovnání z konce zápasu neplatilo kvůli ofsajdu, a tak
nemá áčko bod ani z druhého duelu.
Po dvou kolech 0 bodů a skóre 0:2. S takovou bilancí se áčko řadí mezi 4 bezbodové celky.
Situace je o to těžší, že oba soupeři budou nejspíše ve spodních patrech tabulky. Bez zlepšení
efektivity v útoku nebude lhotecké postavení o mnoho lepší.
SK Lhota – FK Kosoř 0:1 (0:0)
TK Slovan Lysá nad Labem – SK Lhota 1:0 (0:0)
Béčko
Jen jeden tréninkový zápas s dorostem sehrálo béčko před mistrovskou sezonou. Ostrý start
si odbylo na hřišti Přítočna. A šlo o zápas, na který se bude dlouho vzpomínat. První gól
patřil domácím. V nových růžových dresech hrající hosté srovnali po vlastní brance. Podruhé
se domácí ujali vedení ze sporné penalty. Lhotecké béčko bylo doplněno několika
dorostenci, což bude v této sezoně nutností v každém utkání. Územní převaha dlouho žádné
šance nepřinášela. Až pět minut před koncem srovnal hlavou Linc, jenž nastoupil nedlouho
před svou trefou, a šlo o jeho první kontakt s míčem. Hned za minutku otočil skóre
tečovanou střelou Dolejš. Obrat dokonal dorostenec a syn místopředsedy klubu Filip Adam.
SK Velké Přítočno B – SK Lhota B 2:4 (1:1) Branky Lhoty: vlastní, Linc, Dolejš, Adam F.
Mládež
Dorost má za sebou první zápas proti SK Kročehlavy. Utkání se lámalo na konci prvního
poločasu. Lhotečtí dokázali v 37. minutě vyrovnat, ale pak před přestávkou dvakrát
inkasovali a zbytek zápasu už nezvládli. Druhý duel měli dorostenci sehrát v Tuchlovicích.
V oddíle nedalekého soupeře se ale objevil koronavirus a zápas musel být odložen. Kromě
Tuchlovic se nemoc vyskytla i v A týmu Hostouně. Ani žákům se nedařilo. Ti starší nestačili
na Unhošť a následně podlehli i Povltavské fotbalové akademii. Mladší žáci měli souboj s
Unhoští odložený a od fotbalové akademie schytali vysoký debakl.
Dorost: SK Lhota – SK Kročehlavy 1:6 (1:3) Branka Lhoty: Štoncner
Dorost: AFK Tuchlovice – SK Lhota odloženo na 16.9.
St. žáci: TJ Unhošť – SK Lhota 8:0 (2:0)
St. žáci: SK Lhota – Povltavská FA 2:5 (1:2) Branky Lhoty: Šašek M., Hanáček
Ml. žáci: SK Lhota – Povltavská FA 0:22
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