7. číslo říjen - prosinec 2020
Vážení spoluobčané,
vítám vás u posledního Zpravodaje vydaného v tomto roce. Tento rok byl poněkud
zvláštní a pro mnohé z vás nebyl vůbec jednoduchý. Na jaře při nečekané
coronavirové vlně se všechno zpomalilo a zklidnilo. Léto nám uběhlo v celkem rychlém
tempu i díky velkému uvolnění omezení. Očividně bylo potřeba dohnat vše, o co jsme
v době nouzového stavu přišli a co jsme nestihli. A na podzim se nám vše vrátilo zpět,
ale bohužel ve větší míře, než jsme čekali. Nikdo není prorokem a na otázku, co je
správné a jak dlouho to vše bude ještě trvat, je nyní těžké odpovědět. Držme se proto
zdravého rozumu a nebuďme vystrašeni. Respektujme nařízení i přes to, že se nám tak
úplně nezamlouvají. Rouška určitě není symbol zbabělosti. Snažme se mít dobrou
náladu a tu předávat všem ostatním, především svým blízkým. Nastává čas adventu a
kdy jindy bychom měli být všichni šťastni a v pohodě, když ne právě o Vánocích.
Věřím, že v příštím roce bude určitě veseleji. Už jenom proto, že se budeme moci zase
potkávat na našich společných akcích.
Stále nabízíme pomoc všem našim občanům, ohroženým skupinám, zejména seniorům.
Pokud byste potřebovali nakoupit základní potraviny, drogerii nebo hygienické
potřeby, popřípadě vyzvednout léky, neváhejte se na nás obrátit. Vzhledem k právě
probíhající rekonstrukci hasičské zbrojnice a obecního úřadu, jsme přestěhováni do
prostor zasedací místnosti a úřední hodiny máme v pondělí a ve středu od 8.00 – 11.00
a od 15.00 – 17.00. A já jsem vám k dispozici na telefonu 725 720 678 denně.
A co se nám v tom letošním roce navzdory krizi vše podařilo? Zrekonstruovat a osvítit
ulici U Hřiště, opravit asfaltový povrch v ulici Lesní, projekt rekonstrukce veřejného
osvětlení ve spodní části obce dotáhnout do stavebního povolení, dovybavit dětské
hřiště u rybníka, vybudovat nové workoutové posilovací hřiště s posezením Na Skalce,
vylepšit příjezdovou cestu v ulici Na Skalce u čp. 72, kde byl problém s odvodňováním
dešťové vody. Dále jsme podali závěrečné vyhodnocení akce “Bezbariérové chodníky
v obci“, které se realizovaly v roce 2012. Dále se nám podařilo získat dotaci ze
Středočeského kraje na rekonstrukci ulice U Hřiště a také získat dotace od
Ministerstva vnitra GŘČR a Středočeského kraje na rekonstrukci hasičské zbrojnice a
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obecního úřadu. A co plánujeme v příštím roce? Dokončit stavební práce na obecním
úřadě, zrekonstruovat veřejné osvětlení ve spodní části obce, připravit projekt na
rekonstrukci budovy staré hospody Pod Lipami a projekt úpravy návsi, vybudovat nové
schody u hospody U Splavu a vylepšit kontejnerová stání na tříděný odpad. Toto
všechno máme zahrnuto do rozpočtu na příští rok. Věřím, že vše stihneme a možná
ještě o trošku víc.
Na závěr bych vám chtěla popřát hodně zdraví, hodně štěstí, hodně dobré nálady,
hodně přátel a zkrátka všeho hodně… Krásný adventní čas, pohodové Vánoce a někdy,
až nám to bude dovoleno, se s vámi těším na shledanou.
PS. Vánoční strom se rozsvítí již tuto neděli v podvečer, tak se dívejte…
Věra Nedvědová
starostka obce
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 V měsíci listopadu slaví své životní jubileum paní Marie Hamouzová a pan Jiří
Junek. Mezi prosincové jubilanty patří Hana a Karel Holých. Všem přejeme hlavně
zdraví, štěstí a vůbec vše nejlepší

 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.
 Od nového roku z důvodu navýšení cen firmou Ave Kladno s.r.o., nastane změna ceny
svozových známek pro komunální odpad. Cena za jednorázovou známku 65,- Kč,
celoroční známka se 2300 Kč a měsíční 550 Kč.

Milí spoluobčané,
(nejen) v poslední době se nám tu děje takový nešvar, a to vypouštění odpadů do našeho
obecního potoka. Náš potok vyvěrá v lese u hájovny, teče skrz návesní rybník, dále
pokračuje zahradami podél hlavní ulice, protéká podél louky až pod čističku, kde se spojuje
s potokem Lhoteckým a spolu pak po pár set metrech tvoří přítok Loděnice. Tudíž odpad do
potoka vylitý v zahradách sice zmizí z vašeho pozemku či kýble, ale věřte, že nezmizí
z povrchu zemského. Doba „odhazování odpadů za plot sousedovi“ už je za námi, a tak nás
překvapuje, že jen za poslední měsíce jsme opakovaně viděli vodu v potoce mohutně
znečištěnou nejspíš barvou. Ke znečištění muselo dojít v úseku mezi rybníkem a posledními
domy v obci po směru toku. K potoku na tomto úseku mají přístup pouze majitelé pozemků,
přes který potok protéká. Tudíž tu mluvíme o číslech popisných 30, 46, 71, 104, 120, 123,
128, 130, 142 a 226
Chemikálie vč. barev se mají likvidovat dle instrukcí na obalech. Jejich vypouštění do volné
přírody, zejména do vodních zdrojů je nepřípustné. Vodní organismy si s vysokými dávkami
chemikálií nedokážou poradit a když se nebezpečné chemikálie dostanou do toků, jejich
dopad pak díky proudu ovlivňuje větší území. Vypouštění nebezpečných chemikálií je
klasifikováno jako přestupek až trestný čin, který řeší Policie ČR a dále se podnětem zabývá
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Magistrát města Kladna, oddělení státní správy v oblasti životního prostředí a také Česká
inspekce životního prostředí.
Pokud tedy uvidíte v obecním potoce téct něco, co do něj nepatří, v první řadě pořiďte
fotodokumentaci, než důkazy odtečou, kontaktujte původce znečištění, je-li to možné, a
následně zavolejte na obvodní oddělení Policie ČR do Stochova. Policisté přijedou a zajistí
důkazní materiál. Následně se situace dá hlásit jako havárie na inspekci životního prostředí či
magistrát města Kladna. Zde jsou potřebné telefonní kontakty:
Policie Stochov: 974 873 880 nebo 702 207 679
Česká inspekce životního prostředí: 233 066 111, oddělení havárií na vodních tocích
731 405 313, email: ph.podatelna@cizp.cz
Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí: 312 604 382 nebo 312 604 371, email:
odbor.ziv.prostredi@mestokladno.cz
Marie Prchalová

INZERÁT
Sháníme staré plotové dílce a vrátka a dále plechový sud na vodu. Ozvěte se na
marie.prchalova@hbu.cas.cz nebo tel. číslo 606162249.
Díky, Marie Prchalová, Lhota 142

KULTURA
PRODEJ RYB V ŽILINĚ
Členové spolku rybáři Žilina pořádají opět ve dnech 22. 12. od 9:00 do 17:00 a
23. 12. od 9:00 do 12:00 prodej vánočních ryb před bývalým hostincem U Růžičků v
Žilině. Možnost kuchání ryb.

DOMOV PRO VŠECHNY
Blíží se konec roku, každý z nás bilancuje, hodnotí, vzpomíná. Rok 2020 byl bezesporu v
mnohém nezvyklý, nový, ale určitě v něm najdeme i krásné chvíle. Pojďme si připomenout
akce, při kterých jsme společně trávili příjemný čas. V únoru si karetní nadšenci zahráli
turnaj v lóře, v březnu si děti užily báječný karneval, v červnu se běžci proběhli naší
Kaštankou a zářijová pouť, pořádaná spolu s obcí, se vydařila na výbornou. Bohužel
současná situace nám nedovolila uspořádat všechny plánované akce, ale věříme, že příští rok
si vše vynahradíme.
Za náš spolek Domov pro všechny Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho sil do nového
roku 2021. Hlavně vám ale přejeme optimismus, načerpejme jej ze zážitků, které nám letošní
rok přinesl a rozdávejme jej spolu s vánočními dárky nejenom sobě, ale také všem našim
blízkým a potřebným.
Krásné Vánoce a jak se zpívá v jedné české koledě „radujme se a veselme se“.
za Domov pro všechny
Irena Houžvičková a Veronika Mantlíková
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ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení spoluobčané,
naše školka je od začátku provozu plně vytížená, téměř nikdo nám nemarodí a dětičky si
užívaly s kamarády podzimních radovánek.
Nyní se nám blíží příjemný a pro děti velice očekávaný předvánoční čas. V tomto období si s
dětmi nejen ozdobíme stromeček, ale i vánočně vyzdobíme celou školku a vyrobíme dárečky
pro maminky a tatínky. Letos, vzhledem k současné situaci, Mikuláš do školky nepřijde, a
tak zanechá nadílku pro děti pouze za dveřmi v papírových kornoutech, které si děti samy
vyrobily. Vánoční nadílku plánujeme na 14. prosince, kdy si s dětmi při poslechu koled
posedíme u slavnostně prostřeného stolu a následně si rozbalíme dárečky, které na děti budou
čekat pod stromečkem. Bohužel, letos se nebude konat vánoční besídka, jak je v naší školce
zvykem. Je nám líto, že se tak nemůžeme podělit s rodiči o tuto radost. Všem přejeme v
závěru letošního roku a do nového roku 2021 JEN TO DOBRÉ.
Jitka a Jana
učitelky MŠ Lhota

ZPRÁVY ZŠ ŽILINA
Dne 18. 11. skončilo distanční vzdělávání našich nejmladších ročníků. K prezenční výuce se
ve středu po stáním svátku vrátili žáci 1. a 2. ročníku. Děkujeme rodičům za podporu při
domácím vzdělávání v době uzavření školy.
Zbylé tři ročníky prozatím pokračují ve výuce ze svých domovů. MŠMT poskytlo
mimořádné finance na ICT vybavení. Tyto prostředky jsou určené k tomu, aby školy při
karanténních opatřeních mohly pokračovat ve výuce. Nové tablety, které naše škola
nakoupila, by měly usnadnit přepínání mezi distanční a prezenční výukou. Tuto techniku je
možné na základě zápůjční smlouvy mezi školou a rodiči poskytnout žákům, kteří doma
nemají dostatečné vybavení pro online výuku. Ve škole budou využívány při doplňkových
výukových aktivitách, a především k tomu, aby se žáci zdokonalovali v práci s platformou
Teams, kterou naše škola k distanční výuce využívá.
Zbylé ročníky do školy nastoupí v pondělí 30. 11. Bližší informace o provozu školy od
tohoto data viz webové stránky školy.
ředitelka školy Mgr. Martina Sochnová
a pedagogický sbor ZÁKLADNÍ ŠKOLY

SK LHOTA
Áčko
Velmi těžké zápasy čekaly áčko během října. S Velimí a Hřebčí Lhota bodovala, na zápas s
vedoucími Klíčany již nedošlo. Druhá Velim začala ve Lhotě zostra. Naštěstí se jí vůbec
nedařilo v koncovce. Z množství šancí dostali balon za záda Kleinmonda jen jednou
zásluhou dorážky. Druhý poločas začal minelou v obraně a další tutovkou Velimi, ale pak se
hra vyrovnávala a postupně získala Lhota i převahu. Dvě své šance nevyužila. Nakonec
Lhotecké spasila až penalta z 93. minuty. Ve Hřebči áčko od páté minuty prohrávalo. A také
zde mělo štěstí, že domácí nevyužili více svých šancí. Na konci první půle byl ve vápně
faulován Kudela a sám i penaltu proměnil. Hned po minutě druhého dějství zapomněla
obrana Hřebče na Kudelu a ten hlavou otočil skóre. Zanedlouho se na přední tyči odpoutal
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od obránců Novotný a uklidil do sítě přihrávku od Sedláčka. Až pak dokázali Hřebečtí zvýšit
tempo, což přineslo jen snížení v 75. minutě.
Ani první vítězství nepomohlo áčku k odpoutání z poslední příčky. Pět bodů stále není počin,
nad kterým by se dalo jásat. Lhota se alespoň dostala na dostřel ostatním týmům ze spodku
tabulky. Poříčí nad Sázavou na 13. místě vybojovalo 8 bodů a další 3 celky jen o bod více.
Většina celků má navíc odehráno o zápas nebo dva méně než A tým.
SK Lhota – FC Velim 1:2 na p.k. (0:1) Branka Lhoty: Kudela z p.k.
SK Hřebeč – SK Lhota 2:3 (1:1) Branky Lhoty: Kudela 2x (1x z p. k.), Novotný
Béčko
Zápas v Žehrovicích béčku vůbec nevyšel. Domácí byli jasně lepší a zaslouženě vyhráli.
Lhotečtí navíc neproměnili ani pokutový kop. Zatím poslední duel s nejsilnějším celkem
soutěže dopadl výborně. Úvodní tlak hostů Lhota ustála a ujala se vedení gólem z penalty.
Hned po změně stran o vedení přišli po přímém kopu a následné hlavičce. Také druhé trefě
Slavoje předcházela standardní situace – tečovaný přímák skončil za zády Kučery. Poslední
gólový úspěch utkání a možná i letošního roku si připsal nejstarší hráč na hřišti Anděl, když
uklidil míč do prázdné branky po akci naopak nejmladšího účastníka zápasu dorostence
Čermáka. V nastavení mohli Lhotečtí o body přijít, ale lob hostujícího útočníka mířil jen
kousek vedle brány. Béčko tak jako první tým obral dosud vedoucí Slavoj Kladno.
Poslední dva soupeři béčka se drží na čele III. třídy. Kladenská Lokáda prohrou ve Lhotě
pustila před sebe Kamenné Žehrovice. Lhotecké béčko je v jiných vodách – se šesti body na
desáté příčce. B týmu zatím moc nepomohl los. Ze sedmi zápasů narazil na pět nejlepších
družstev tabulky.
SK Kamenné Žehrovice – SK Lhota B 4:0 (2:0)
SK Lhota B – Slavoj Kladno 3:2 na p.k. (1:0) Branky Lhoty: Dolejš z p. k., Anděl
Dorost
Na pohled vypadá říjen jako neúspěšný. Ale situace není tak zlá. Velice kvalitní duel sehrála
Lhota s Pavlíkovem, který nakonec bitvu ovládl. Kladenský SK si vypomohl hráči áčka, a
tak nemohla lhotecká sestava konkurovat. V zatím posledním kole došlo k prvnímu souběhu
áčka a béčka dorostu. Úspěchem je, že Lhota odehrála oba zápasy v plném počtu hráčů, ale
soupeři dokázali oslabení Lhoty využít. Především v Chýňavě hrál každý, kdo vůbec hrát
mohl.
Série proher přinesla i propad v tabulce. Více vypovídající o úspěšnosti dorostu je fakt, že
jeho hráči pravidelně nastupují za béčko dospělých a rozhodně v něm nejsou jen do počtu.
SK Lhota – SK Pavlíkov 3:5 (2:3) Branky Lhoty: Čermák, Horák, Adam
SK Lhota – SK Kladno B 1:9 (1:5) Branka Lhoty: Čermák
FK Slovan Kladno – SK Lhota 5:1 (3:1) Branka Lhoty: Rubáš
SK Lhota B – SK Zichovec 1:2 (0:1) Branka Lhoty: Křiváček V.
SK Chýňava – SK Lhota B 11:0 (3:0)
Žáci
Po dvou utkáních odehrála všechna 4 žákovská družstva. Starší žáci nejprve přehráli Velvary
v poměru 5:3, aby pak padli s Vestcem. Skóre mladších žáků proti Velvarům bylo stejné
jako u starších. Úspěšnější byl ale tentokrát soupeř. Ani s Vestcem se mladší žáci bodového
5

úspěchu nedočkali. Bohužel i béčko této kategorie moc úspěchů nesbírá. U starších je kádr
užší, tudíž musí docházet k posílení béčka, což je v okresním přeboru znát.
Přípravky
Mladší i starší přípravky stihly v říjnu odehrát jen dva své turnaje. V nich pouze jednou
odešli Lhotečtí poraženi. Obě přípravky měly do konce podzimní části sezony odehrát tři
miniturnaje a už je jisté, že se tyto zápasy již hrát nebudou. Lhotecké celky tak na jaře
nastoupí proti nejsilnějším celkům okresu.
Přerušení soutěží
Opatření týkající se fotbalu podobně jako všechna ostatní postupně a rychle zpřísňovala.
Proti Velimi mohlo na zápas dorazit 50 diváků, o týden později už žádný. Pak přišel zákaz
konání sportovních utkání následovaný omezením počtu shromážděných lidí na šest, což
vyloučilo i pořádání tréninků. Od konce října bylo jasné, že se soutěže tento rok už
nerozjedou. Na konci listopadu dochází k prvnímu rozvolnění a možnosti tréninku
v šestičlenných skupinách. Doufáme, že po druhém rozvolnění budou moci sportovci
alespoň trénovat bez výrazného omezení.
Vyjádření k připomínkám pana Rosy
Na základě připomínek pana MUDr. Pavla Rosy nechal oddíl SK Lhota posoudit vliv
průzkumného vrtu na pozemku parc. č. 666 na přítok vody do rybníka na návsi ve Lhotě. Ze
zprávy hydrogeologa je jasně patrné, že k ovlivnění rybníka dojít nemůže. Vyjádření
hydrogeologa má OÚ Lhota k dispozici a je i přiloženo k tomuto číslu Lhoteckého
zpravodaje.
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