6. číslo září 2020
Vážení spoluobčané,
pomalu jsme se rozloučili s obdobím teplých dnů, dovolených a odpočinku. Začal
astronomický podzim. Věřím, že než se příroda uchýlí k zaslouženému odpočinku, nás
pár krásných, a hlavně pestrobarevných dnů ještě čeká.
Tento víkend nás čekají volby do zastupitelstev krajů a také volby do Senátu
Parlamentu ČR. Případně další víkend druhé kolo voleb do Senátu. Volby budou
probíhat úplně stejně, tak jak jsme zvyklí, jen budou nutná obecná hygienická
opatření. Ve volební místnosti je nutné mít zakrytá ústa a nos rouškou. Tu sundávejte
pouze na vyzvání volební komise z důvodu ztotožnění. Dále při vstupu do volební
místnosti použijte dezinfekci na ruce. Volební prostory budou pravidelně
dezinfikovány. A důležité jsou rozestupy mezi vámi, volební komisí a dalšími voliči.
Volit do přenosné volební schránky je možné pouze ze závažných důvodů jako je např.
dlouhodobá nemoc nebo úraz. Každopádně váš požadavek musíte nahlásit na obecní
úřad nebo přímo volební komisi.
Nyní nás čeká kolaudace již zrekonstruované ulice U Hřiště. Vám, kteří jste si
nechávali zhotovit v této ulici vjezdy, přišla smlouva, kterou je potřeba podepsat a
vrátit jeden výtisk zpět k nám na obecní úřad. Proběhly také nutné opravy v ulici
Lesní, kde byl “srovnán se zemí“ vzniklý hrb. Pod povrchem silnice byl nabobtnalý jíl,
který tento útvar po několik let vytvářel. Jíl byl odstraněn a vzniklý kráter zavezen
štěrkem a zhutněn. Opraven byl také kanál a dopravní zrcadlo u staré hospody Pod
lipami. U kanálu byla zrezivělá nosná konstrukce, poklop byl v katastrofálním stavu a
zrcadlo vyvráceno. Rekonstrukce hasičské zbrojnice a obecního úřadu by měla začít v
nejbližších dnech. Právě byla podepsána Smlouva o dílo s firmou Dava s.r.o., která
bude celou rekonstrukci realizovat. Já jen věřím, že ji neohrozí budoucí možná vládní
nařízení a opatření. Začínat se bude v hasičské zbrojnici, kde bychom chtěli mít do
konce roku hotové garáže, aby naši hasiči mohli své automobily přes zimu parkovat
v suchu a teple. Obecní úřad by se měl začít rekonstruovat počátkem nového roku.
Pokud to bude jen trochu možné, jsme domluveni s firmou, že úřad přesuneme do
1

zasedací místnosti, odkud bychom měli nadále fungovat. Po zrekonstruování kanceláří
se přestěhujeme zpátky a dál bude otevřeno i při další etapě oprav v druhé části
budovy.
Jistě jste si všimli, že byla poražena vrostlá vrba na dětském hřišti u rybníka. Věřte, že
tento krok nebyl vůbec jednoduchý, ale koncem srpna praskla jedna velká větev, která
odhalila, že je vrba již uvnitř prohnilá, a proto musela být bohužel odstraněna. Této
práce se ujali naši hasiči. S úklidem větví velice ochotně pomohl našim zaměstnancům
manželům Jirovským pan Jan Kost. Všem za jejich práci velice děkuji. Věřím, že
vzniklý pahýl na jaře obroste a okolí rybníka nám bude opět krásně zdobit.
Každopádně již několik let přemýšlíme o výsadbě nové vrbové ,,prolézačky‘‘ pro děti,
tak uvidíme, třeba je to ten správný okamžik realizace.
Přeji vám pevné zdraví, pevné nervy a ničím nerušené krásné podzimní dny.
Věra Nedvědová
starostka obce
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Dne 1. 9. obecní zastupitelstvo schválilo:
 přidělení veřejné zakázky Rekonstrukce hasičské zbrojnice a obecního úřadu
vybranému dodavateli: firmě DAVA-CZ s.r.o. 28. října 1269, Kladno 27309,
IČO: 27872947
 smlouvu o dílo s firmou DAVA-CZ s.r.o. na Rekonstrukci hasičské zbrojnice a
obecního úřadu
 fakturu č. 312000234 od firmy Tesárek s.r.o. za vyhotovení dětského hřiště a
workoutového hřiště Na Skalce na celkovou částku 467 786,-Kč
V diskuzi paní starostka obce mimo jiné informuje o provedení hydrogeologického
průzkumného vrtu na pozemku parc. č. 666 v k. ú. Lhota u Kamenných Žehrovic.
Jedná se o vrt SKL2 do hloubky 80 m, který bude v případě ověření dostatečné
vydatnosti využíván jako zdroj užitkové vody pro zálivku hřiště SK Lhota. Pan MUDr.
Pavel Rosa velmi důrazně upozorňuje na současnou situaci s nedostatkem vody a
možnost následného vyschnutí rybníka na návsi. Žádá starostku obce, aby trvala na
dokumentaci a závěrečných zprávách, které se týkají tohoto průzkumného vrtu.
Volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu
Se konají v pátek 2. října od 14.00 do 22.00 a v sobotu 3. října od 8.00 do 14.00
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Ve volební místnosti budou zvýšená hygienická opatření, prosíme o jejich dodržování,
vstup bude možný pouze s rouškou. Doporučujeme si přinést vlastní psací potřeby pro
možnou úpravu volebního lístku. V místě bude pro voliče k dispozici dezinfekce.
Prosíme o dodržování rozestupů. Děkujeme za pochopení.
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 V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum paní Machová Venuše a pan Valenta
Václav. Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí do budoucích let 😊
 Připomínáme, že podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je
naplánován na sobotu 10. 10. od 8 – 11:00 před hasičskou zbrojnicí.
 Vzhledem k některým dluhům za stočné musíme opět připomenout občanům,
kteří ještě nemají zaplaceno ani za první pololetí, aby tak neprodleně učinili.
Děkujeme za pochopení.
KULTURA
V souvislosti s epidemií koronaviru a jejími opatřeními se v tomto měsíci bude snad
konat jen Pěkná hodinka, která je naplánovaná na pondělí 26. 10. v hospodě U
Splavu.
KNIHOVNA
Srdečně vás po prázdninách zdravíme a přejeme vám krásné podzimní dny z
knihovny.
Otvírací doba knihovny je stále stejná, tzn. každý čtvrtek od 16.00 do 18.00. Minulý
týden jsme dostali zapůjčeno 150 nových titulů v rámci meziknihovního výpůjčního
fondu z Kladna. Neváhejte a přijďte si něco vypůjčit.
Dále bychom chtěli upozornit na tradiční podzimní procházku Strašidelným lesem,
kterou máme naplánovanou na neděli 1.11.2020 při setmění. V tuto chvíli ovšem
nevíme, zda se akce vůbec bude moci konat. Veškeré detaily budou upřesněny později
dle aktuálního vývoje.
Těšíme se na další setkávání.
Tereza a Jiří Šeborovi
DOMOV PRO VŠECHNY
Školní rok se naplno rozběhl a my jsme všichni plni očekávání a možná i nejistoty,
jaký tento školní rok bude. Pevně věříme, že nás čekají lepší časy a tedy, že se letos na
podzim budeme potkávat častěji.
První zářijový víkend jsme se sešli v hojném počtu na Lhotecké pouti a všichni, kdo
byli přítomni, si jistě celé odpoledne a večer užili.
Další akcí, na které se každý rok podílí spoluorganizací náš spolek, je běžecký závod
Lhotecká Kaštanka. Ovšem v tomto roce proběhne podzimní běh bez organizační
spoluúčasti Domova a bez dětských závodů. Nicméně i tak Vás rádi za Maraton klub
Kladno zveme v sobotu 7.11.2020 na již 19. ročník tohoto tradičního klání, při kterém
běžce čeká 15 km, tedy dva okruhy lhoteckou Kaštankou. Prezence v hospodě
U Splavu 9:00 – 10:15. hod. Podrobnější informace naleznete na adrese
https://maratonkladno.cz/?det=295.
Přejeme Vám co nejklidnější podzimní čas a brzy se těšíme na viděnou, ať už v naší
krásné obci, případně kdekoli jinde.
za Domov pro všechny
Veronika Mantlíková
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ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení spoluobčané,
zdravíme vás ze školky. Po dlouhé době se naše školka v září opět zaplnila dětmi a
pomalu zase začínáme s téměř běžným provozem. Bohužel vzhledem k přetrvávajícím
koronavirovým opatřením je do budovy omezen vstup pro doprovázející dětí a ani
plánované akce na podzimní období se nám nepodaří uskutečnit. Kapacita školky je
naplněna a nové dětičky si postupně osvojují nové prostředí a režim. V tomto školním
roce máme (na naše poměry) opravdu hodně předškoláků, které budeme připravovat
na zahájení školní docházky a všichni se hned od začátku velice snaží a zapojují se s
chutí do všech nabízených činností. Pro relativně velký věkový odstup našich dětí se
budeme snažit pravidelně pracovat ve dvou skupinách, proto budete moci potkat třeba
i na procházce jednu paní učitelku s menší skupinou dětí, zatímco druhá se bude
věnovat ostatním dětem – pracovat ve třídě, volit fyzicky náročnější vycházku se
staršími dětmi a podobně.
Užívejte barevných podzimních dnů.
Jana a Jitka
učitelky MŠ Lhota
SK LHOTA
Áčko
Hned v deváté minutě utkání proti silným Tochovicím se prosadila letní posila
Novotný. Bohužel to byl poslední zápas, ve kterém dosud nastoupil. Domácí lepšímu
soupeři odolávali hodinu hry. Zatím nejlepší výkon dotáhla Lhota až k penaltovému
rozstřelu, ve kterém byli hosté lepší. Proti Poříčí se Lhotě dříve dařilo. Na ty časy ale
může áčko nyní jen vzpomínat. Ani domácí neprožívají moc dobrý vstup do sezony.
Za stavu 2:0 snížil Bittengel, když dotlačil míč do brány. Za pár minut nařídil rozhodčí
penaltu a hra hostů se sesypala. Domácí zápas s Komárovem rozhodla poslední minuta
první půle, kdy nikým neatakovaný hráč z hranice vápna zvýšil na 2:0. Už předtím se
hosté ujali vedení po gólové hlavičce. Druhý poločas pak Komárov potvrdil svou
převahu a nenašlo se téměř nic, za co by si Lhota nějaký bod zasloužila. Motivem
předehrávky posledního kola proti Povltavské fotbalové akademii (dříve Hvoznice)
byly triviální chyby v rozehrávce. Na první gól přihrál soupeři brankář Tůma. Před
druhou brankou se domácím nepovedla zpětná přihrávka na vlastní polovině.
Lhotecké snížení přišlo v poslední minutě první půle trefou z penalty. Třetí gól přidala
Povltavská po hodině hry. Lhotecká snaha i několik šancí, které si áčko vypracovalo,
přišly vniveč. Na umělé trávě v Poděbradech už skoro tradičně darovala soupeři gól
jednoduchou chybou, kdy se obránci nepovedl odkop míče. Jen o pár minut později
vyrovnal po centru a vyhrané hlavičce Pelc. Nadějný výsledek drželo áčko do 61.
minuty, kdy Lhota nezachytila rychlý brejk založený brankářem Poděbrad. Až v
závěru pak domácí pojistili výhru.
Zle vstoupilo áčko do nové sezony. Jediný bod řadí Lhotecké na chvost tabulky.
Nepříjemný je i fakt, že soupeři, kteří měli bojovat u dna tabulky, nečekaně bodují.
Lhotu tak letos nečeká nic lepšího než tuhý boj o záchranu.
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SK Lhota – SK Tochovice 1:2 na p.k. (1:0) Branka Lhoty: Novotný
SK Posázavan Poříčí nad Sázavou – SK Lhota 5:1 (1:0) Branka: Bittengel
SK Lhota – FK Komárov 0:5 (0:2)
SK Lhota - Povltavská FA B 1:3 (1:2) Branka Lhoty: Vincenc z pen.
FK Bohemia Poděbrady – SK Lhota 3:1 (1:1) Branka Lhoty: Pelc
Béčko
Ve Hřebči se lhotecké rezervě příliš nedaří. Úvodní vyrovnanější dějství přežili
hosté bez újmy. Po prvním inkasovaném gólu dokázala Lhota překvapivě otočit skóre.
Nejprve Moc ze zbytečné, ale jasné penalty vyrovnal a hned vzápětí se prosadil
Zahrádka. Pak už se hrálo na jednu bránu. velký tlak vygradoval druhou obrátkou ve
skóre. Po gólu na 3:2 navíc béčko přišlo o dva vyloučené hráče. Velice vyrovnaný byl
souboj se Bělčí. Lhotečtí si vytvářeli menší územní převahu, která ovšem k žádným
šancím nevedla. Běleč tradičně předvedla více důrazu v útočné fázi a také po
vyhraném souboji v pokutovém území, kdy soupeř přetlačil domácího obránce,
vstřelila jedinou branku zápasu. Ani v Tuchlovicích béčko úspěšné nebývá. O několik
áčkařů posílení domácí rozhodli zápas po změně stran. Během pár minut vstřelili 4
góly a bylo po zápase. Ani proti Bratronicím se střelci nepotkali s formou. Lhotecké
béčko bylo sice lepší, ale blíže gólovému úspěchu měli hosté, jejichž střela skončila na
břevně. V penaltovém rozstřelu neproměnili Lhotečtí tři ze čtyř pokusů.
Kromě soupeřů bojuje béčko s nedostatkem hráčů. Stoper Moc je po operaci,
dalších absencí je také dost. Podpora ze strany áčka byla zatím nulová, protože ani
áčko nemá nadbytek hráčů. Bez pomoci dorostenců by se B tým neobešel. Se 4 body z
pěti zápasů je lhotecká rezerva zatím na 9. místě tabulky. Letošní tabulka bude zřejmě
méně vyrovnaná než v minulých letech.
SK Hřebeč B – SK Lhota B 4:2 (0:0) Branky Lhoty: Moc, Zahrádka
SK Lhota B – SK Běleč 0:1 (0:0)
AFK Tuchlovice B – SK Lhota B 7:1 (1:0) Branka Lhoty: Horák
SK Lhota B – AFK Bratronice 0:1 na p.k.
Dorost
První bod si dorostenci připsali po remíze s Velvary. Dvěma trefami se o ni
postaral Čermák. Po jasné prohře v Tuchlovicích vybojoval dorost 3 body ve Zdicích.
Čistý hattrick si připsal Adam, Křiváček zvýšil na 4:1. Až pak domácí snížili a
zdramatizovali konec zápasu. Proti rakovnickému Tatranu Lhota dlouho tahala za
kratší konec. Bod vybojovala až dvěma góly v posledních pěti minutách utkání. V
divokém souboji podlehli dorostenci vedoucímu a agresivně hrajícímu celku z
Loděnice. Rezervní tým po dvou výhrách nad slabšími soupeři vybojoval třetí vítězství
až brankou v poslední minutě. Poslední souboj ve Vinařicích si Lhota zapamatuje spíš
kvůli neukázněnosti domácích hráčů a fanoušků.
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A tým dorostu zatím s pěti body bojuje nedaleko za středem vyrovnané tabulky.
V okresním přeboru jsou celky rozděleny na dvě skupiny, kdy čtyři z nich mají 11 a 9
bodů. A trojice pak bodově zaostává.
SK Lhota – Slovan Velvary 2:2 (1:1) Branky Lhoty: Čermák 2x
AFK Tuchlovice – SK Lhota 5:0 (3:0)
FK Olympie Zdice – SK Lhota 3:4 (1:3) Branky Lhoty: Adam 3x, Křiváček V.
SK Lhota – TJ Tatran Rakovník 2:2 (0:2) Branky Lhoty: Abrham, Povalač
AFK Loděnice – SK Lhota 8:3 (6:2) Branky Lhoty: Horák 2x, Lukášek
SK Lhota B – SK Chýňava 7:3 (4:3) Branky Lhoty: Štoncner 3x, Hašek 2x, Přibyl,
Mikeš
SK Lhota B – SK Stehelčeves 7:0 (4:0) Branky Lhoty: Hrdina 2x, Křiváček V. 2x,
Fousek, Hašek, Jirásek
SK Lhota B – Sokol Hrdlív 2:1 (0:0) Branky Lhoty: Mikeš, Křiváček
SK Vinařice – SK Lhota B 2:1 (2:1) Branka Lhoty: Donynets
Starší žáci
Také v kategorii žáků sestavila Lhota dva celky. A ani zde není situace s
hráčským kádrem jednoduchá. Spousta hráčů musí hrát za oba týmy. Áčko si připsalo
jednu výhru s posledním Královým Dvorem a bod v Psárech. Výsledky béčka, které je
doplňováno hráči z mladších žáků, jsou střídavé. Dvě výhry a dvě porážky řadí
družstvo do středu tabulky.
Mladší žáci
Mladší žáci jsou jedinou kategorií, ve které Lhota ani po rozdělení na dva celky
nebojuje s nedostatkem hráčů. Zato kvalita bohužel není dostačující pro krajský
přebor. Kromě výhry s Unhoští si Lhota připisuje výrazné porážky. V rezervě
dostávají příležitost všichni hráči širokého kádru, takže ani béčko není bodově
úspěšné. Stejně jako áčko si zatím připsalo 3 body.
Přípravky
Obě přípravky hrají po odstoupení Slovanu a Kačice ve starší přípravce ve
čtyřčlenné skupině. Mladší přípravka zásluhou několika lepších hráčů své soupeře
jasně přehrává. Také starší přípravka si připisuje výhry, zápasy jsou však vyrovnanější,
což rozvoji hráčů prospívá.
Také minipřípravka si zahrála. V Zákolanech se účastnila turnaje pořádaného
OFS. Bez jakéhokoliv tlaku na výsledky si tak většina hráčů poprvé vyzkoušela zápas.
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