7. číslo září 2021

Vážení spoluobčané,
léto nám pomalu, ale jistě mává na rozloučenou. Prázdniny skončili a děti se
opět vrátily do škol a školek. Věřím, že jste si dovolené krásně užili a načerpali
plno sil do nového školního roku.
Nám se ta naše školka přes prázdniny zvětšila o jednu místnost, která vznikla
využitím prostoru chodby mezi sálem a školkou. Nyní už slouží jako odkládací
a skladovací prostor. Do spací místnosti jsme koupili nový koberec a vyměnili
se vchodové protipožární dveře včetně futer. Přestěhováním uskladněných
věcí do nového skladu se uvolnil prostor v úklidové místnosti na chodbě, který
bude využit pro pračku a sušičku. Za realizaci této vestavby děkuji firmě
DAVA-CZ s.r.o. Práci odvedla opět výbornou a ve smluveném termínu.
Kolaudace proběhla 27. 8.
V ulici U Hřiště byla koncem července nainstalována nová dřevěná lávka
vedoucí do lesa. Za realizaci a provedení děkuji všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem na ní podíleli. Od přivezení materiálu panem Vašíčkem, přes
výrobu panem Vosykou až po manipulaci panem Hamouzem a usazením pány
Šůlovými. Věřím, že se o ni budeme dobře starat a ona nám hodně dlouho
vydrží.
Při minulých větších deštích nám byla několikrát vyplavena čistička
odpadních vod. Jediné vysvětlení je, že se do splaškové kanalizace dostává
dešťová voda. Do splaškové kanalizace přitom mohou ústit pouze domovní
splašky. Prosím, zkontrolujte, zda nemáte odvod dešťové vody z pozemku či
domu zaveden do splaškové kanalizace. A pokud ano zjednejte co nejdříve
nápravu. Pokud se situace zásadně nezlepší, budeme muset přistoupit ke
kontrolám a následně i sankcím.
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V létě proběhlo výběrové řízení pro firmu, která u nás začne s rekonstrukcí
veřejného osvětlení. Vybrána byla firma Uniservis Hašek s.r.o. V nejbližších
dnech se začne pracovat na opravě komunikace U Hřiště, kde se zámková
dlažba propadla. A ještě na podzim bychom chtěli zrekonstruovat schody U
Splavu. Na realizaci jsme vybrali osvědčenou firmu DAVA-CZ s.r.o.
Příští týden proběhne schůzka zastupitelů s Ing. Arch. Danou Pokojovou,
která pro nás připravuje architektonický návrh návsi.
Prázdniny jsme zakončili tradiční lhoteckou poutí, která se tento rok obzvlášť
vydařila. Byli jsme velice mile překvapeni z návštěvnosti. Na pouti se
vystřídalo bez mála 300 lidí. Počasí nám přálo a věřím, že kdo jste zde byl,
tak nelitujete a příští rok přijdete zas. Přeji vám všem krásné podzimní dny a
těšit se můžeme na nadcházející kulturní akci, a to na koncert Jakuba
Vostřáka. Bližší informace se dočtete níže pod kulturou.
Věra Nedvědová
starostka obce
TURNAJ V PÉTANQUE 4. 9. 2021

Letošního jubilejního 10. ročníku turnaje v pétanque se zúčastnilo 8 dvoučlenných
družstev, a to nejen Lhoťáků. Hrálo se podle vyřazovacího systému na dvě porážky
a během téměř 5 hodin zápolení se odehrálo 11 zápasů. Počasí nám přálo, hřiště
bylo upravené, nálada výborná.
Vítězství si letos odnesli hosté – mužstvo „Kladeňáci“, kteří prošli turnajem bez
jediné porážky. Gratulujeme vítězům, hráli opravdu dobře. Na druhém místě
skončili „Odpadlíci“ a bronz si vybojovali „Míla a Eda“. Máme teď rok na to
abychom se zlepšili a putovní pohár dostali zpátky do Lhoty. Hřiště za stodolou je
vám k trénování k dispozici (pokud tam zrovna nejsou děti ze školky), klíče má
hostinský.
Ing. Tomáš Luhan
místostarosta obce
OZNÁMENÍ

O prázdninách jsme bohužel obdrželi smutnou zprávu. Již v měsíci únoru nás
navždy opustil ve věku 90 let pan Gustav Houdek. V minulých letech se zasloužil
nejen o kulturní dění v naší obci, byl také zakladatelem a dlouholetým členem
spolku Domov pro všechny, organizoval a zajišťoval spoustu vernisáží, byl
výborným zvukařem a střihačem. Upravil také naši obecní rozhlasovou znělku,
kterou často slýcháte. Čest jeho památce!
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Platební terminál pro platby kartou
Na pokladně obecního úřadu byl instalován platební terminál pro platby kartou.
Bezhotovostně je možno hradit poplatky vybírané obcí (např. odpady, stočné,
poplatek za psa apod.). Přijímáme všechny běžné platební karty (VISA, Maestro,
Mastercard, Diners Club, Discover, JCB, UnionPay).
Dne 1. 9. Zastupitelstvo obce schválilo:
 rozpočtové opatření č. 4
 přidělení veřejné zakázky Lhota veřejné osvětlení – jižní část dodavateli
Uniservis Hašek, s.r.o., včetně podepsání smlouvy o dílo.
 dodavatele stavebních prací na rekonstrukci schodů U Splavu firmu DavaCz, s.r.o.
 úhradu faktury č. 2021048 od firmy Dava-Cz, s.r.o. za přístavbu místnosti v
mateřské škole U Splavu na celkovou částku 411 053,61 Kč.
 veřejnoprávní smlouvu o finanční výpomoci SK Lhota ve výši 100 000 Kč.
 veřejnoprávní smlouvu o finanční výpomoci SDH Lhota ve výši 50 000 Kč.
 veřejnoprávní smlouvu o finanční výpomoci Domov pro všechny z.s. ve výši
20 000 Kč.
 výběr dodavatele na hasičský materiál a úhrady faktury č. 220600003 od
firmy Probo NB na celkovou částku 112 011 Kč.
 V měsíci září slaví své životní jubileum paní Olga Šandalová. Přejeme
hodně zdraví, štěstí a splnění všech přání 
 Sbírka nejen starého ošacení pro organizaci Diakonie Broumov pořádána
obcí u paní Miloslavy Zímové, se pro letošní rok uzavírá dnem 30. září. Paní
Zímové tímto opět děkujeme za poskytnutí prostor 
 Oznamujeme, že ve dnech 8. a 9. října se konají volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Volební místností bude opět zasedací místnost
obecního úřadu.
 Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je naplánován
na neděli 17. 10. od 8 – 11:00 před hasičskou zbrojnicí.
KULTURA

 Zářijová Seniorka se bude konat 18. 9. od 14:00 na sále hospody U Splavu.
 V sobotu 18. 9. se od 19.00 uskuteční před hospodou U Splavu koncert
Jakuba Vostřáka
 Hospoda U Splavu bude v neděli 19. 9. od 16.00 pořádat soutěž v pití
tupláků a pojídání párků na čas. Startovné je 100,- za účastníka. Těšit se
můžete na krásné ceny a dobrou zábavu.
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POZVÁNKA

Koncert českých hitů a muzikálových písní si na třetí zářijový víkend pro všechny
příznivce hudby připravil dvacetiletý Jakub Vostřák ze Žiliny. Jeho vystoupení
se uskuteční v sobotu 18. září před hospůdkou U Splavu ve Lhotě. „Doufám, že si
společně zazpíváme a užijeme příjemný večer. Moc se na koncert před takřka
domácím publikem těším," vzkázal mladý zpěvák. Koncert, na kterém se jako
hosté představí i Tereza Bláhová a Adéla Korseltová, začíná úderem 19 hodiny.
V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do prostor přilehlého sálu.
Občerstvení je zajištěno, vstupné dobrovolné."
DOMOV PRO VŠECHNY
Po dlouhé době máme za sebou krásnou vydařenou akci v naší milované vesničce, a to
konkrétně Lhoteckou pouť. Jsme rádi, že se vydařilo počasí a že se všichni opět báječně
bavili. Věříme, že jsme se tímto odrazili od společenské koronavirové krize a budeme
se nadále potkávat při dalších plánovaných akcích, jako tomu bylo předešlé roky.
V nejbližších týdnech nás z pohledu našeho spolku čeká Podzimní běh Kaštankou,
který se uskuteční v sobotu 6.11. A než se přiblíží advent, a pokud nám to situace
umožní, rádi bychom uspořádali náhradní termín za vynechaný ročník únorového
turnaje v lóře. Všem přejeme podzim plný příjemných slunečných dní, a hlavně pevné
zdraví.
za Domov pro všechny
Veronika Mantlíková
KNIHOVNA
Dobrý den,
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.
Dále bychom chtěli upozornit na tradiční podzimní procházku Strašidelným lesem,
kterou máme naplánovanou na sobotu 6.11.2021 při setmění. Pevně věříme, že se akce
bude moci konat. Veškeré detaily budou upřesněny později dle aktuálního vývoje.
Těšíme se na další setkávání.
Tereza a Jiří Šeborovi
MŠ LHOTA
Milí spoluobčané,
v průběhu letošních prázdnin proběhly ve školce úpravy interiérů, v prostoru nad schody
do patra vznikla nová místnost, která bude sloužit ke skladování veškerého matriálu
potřebného ve školce (doposud jsme se musely spokojit s malým, nevyhovujícím
prostorem záchodů). Po uvolnění tohoto prostoru sem bude nově pořízena pračka a
sušička, která usnadní práci a nebudeme muset ložní prádlo, utěrky a ručníky vozit do
Družce.
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V letošním červnu nás opustilo 10 předškoláků, kterým přejeme úspěšný start na
základní škole a jejich řady zaplnily nováčci, se kterými se budete brzy potkávat ve
Lhotě při našich podzimních procházkách.
Momentálně ve školce nepanují žádná přísná covidová opatření a jediné, co se nás přímo
dotýká je, že osoby vstupující do budovy musí používat respirátor nebo roušku, ale do
výchovně vzdělávacího procesu to více nezasahuje. Držme si palce, aby tento školní rok
probíhal bez dalších omezení.
Užívejte sluníčka a babího léta.
Jana a Jitka, učitelky MŠ Lhota
SK LHOTA
Áčko
Po deset měsíců trvající pauze začaly mistrovské soutěže. Pro lhotecké áčko dosti
neslavně. V úvodu nestačilo na Poříčí. Hlavně první poločas byl hrozivý. Už v sedmé
minutě se parádně trefil nikým nehlídaný hráč hostů a po půlhodince hry bránili domácí
standardku Poříčí hodně laxně. Za stav 0:2 mohlo být áčko ještě rádo. Zlepšení po změně
stran přineslo jen snížení v nastavení. Do Hřebče přijel A tým hodně splácaný. Přesto
vedl o dva góly. Snížení před přestávkou Lhotu přibrzdilo. Hřebeč zápas rozhodla
čtyřmi vstřelenými góly během osmi minut. Pak už se zápas jenom dohrával. Začátek
duelu s Poděbrady přežilo áčko se štěstím. Postupně se hra vyrovnávala. Lhotečtí se
dostali do vedení po krásné střele Kaválka z otočky. Dobře rozehrané utkání domácí
ztratili v závěru. V 80. minutě špatně pokryli protiútok Poděbrad a o osm minut později
opět obrana zaspala a Lhota tak přišla o body. Ani v Tuchlovicích si áčko úspěch nepřipsalo. V první půli zahodilo největší tutovku, kdy postupoval Novotný sám na Šimka.
Zápas rozhodly dvě pěkné střely v rozmezí pěti minut. Obzvláště druhá byla výstavní.
Pouze Polaban Nymburk má horší bilanci než lhotecké áčko. A to jen o jeden gól.
S nulou na bodovém kontě pozice ani lepší být nemůže. Je evidentní, že áčko může
bojovat maximálně o záchranu. A pokud nedojde hodně brzy ke zlepšení, bude tento boj
marný. Obzvlášť při současné mizerné pozici středočeských celků v divizi. Na devíti
sestupových místech je momentálně osm zástupců z největšího kraje. Z krajského
přeboru bude sestupovat ještě o jedno družstvo více. Pojem „klidný střed“ se letos
v soutěži používat nebude.
SK Lhota – SK Posázavan Poříčí nad Sázavou 1:2 (0:2) Branka Lhoty: Kaválek
SK Hřebeč – SK Lhota 6:2 (1:2) Branky Lhoty: vlastní, Novotný
SK Lhota – FK Bohemia Poděbrady 1:2 (1:0) Branka Lhoty: Kaválek
AFK Tuchlovice – SK Lhota 2:0 (0:0)
Béčko
Derby ve Bělči bylo prvním soutěžním zápasem béčka. Do něj vstoupili Lhotečtí
aktivněji a po zásluze vedli. Po obrátce přišel déšť a bělečský obrat. Lhotečtí si
vypracovali tutovku, ale nedali ji a z rychlého protiútoku se trefili domácí. Obrat pak
domácím zajistil špatně bráněný roh a přímý kop. V přestřelce s Přítočnem tahalo béčko
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dlouho za kratší konec. Třikrát muselo dotahovat. Poprvé vyrovnával Dolejš z penalty
a pak dvakrát posila z áčka Danylych. Až v 81. minutě se Lhota poprvé dostala do
vedení po brance Zahrádky. Pojistku přidal Danylych a završil tím hattrick.
Ještě před startem opustil III. třídu celek Svinařova, takže týmů v soutěži zůstalo jen 12.
Dvě mužstva tak mají v každém kole volno. Po dvou kolech má béčko 3 body stejně
jako další pětice celků. Ale po druhém kole umístění není nikterak vypovídající.
Například Dubí ještě na svoji premiéru čeká.
SK Běleč – SK Lhota B 3:1 (0:1) Branka Lhoty: Zahrádka
SK Lhota B – SK Velké Přítočno B 5:3 (1:2) Branky Lhoty: Danylych 3x, Dolejš,
Zahrádka
Mládež
Mistrovské soutěže se rozjely i v mládežnických kategoriích. Dorostenci mají slušnou
bilanci. A tým ztratil v úvodním utkání, aby následně přehrál Libčice a Klíčany. Béčko
sice dostalo hodně gólů v Doksech, ale ty mají většinu hráčů nejstaršího ročníku dané
kategorie, a tak fyzicky Lhotu přehráli. V Zichovci zaujal hattrickem Martin Donynets,
který působí v dorostu první sezonu.
Zatím velice úspěšní jsou starší žáci. Sdružený tým Lhoty a Dokes zatím s přehledem
vyhrál všechna svá utkání. Bude zajímavé sledovat, jak se žáci předvedou proti silnějším
soupeřům. Ve starších žácích došlo v době koronavirové pauzy k největšímu úbytku
hráčů.
Mladší žáci odehráli pouze dvě utkání. Spolupráce s Doksy umožnila sestavení dvou
mužstev, takže budou všichni hráči dostatečně vytíženi.
Také přípravky mají za sebou první kolo. Obě jsou zařazeny ve skupině A, kde se sešly
velmi silné celky. Souboje s nejlepšími soupeři z okresu mohou hráče obou přípravek
výkonnostně posunout. Oba celky se utkají s Hostouní, Unhoští, Slaným a SK Kladno.
Starší přípravka potká navíc Velvary a mladší Velké Přítočno.
Dorost: FK Čechie Kralupy nad Vltavou – SK Lhota 1:1 (0:0) Branka Lhoty: Valenta
Dorost:SK Lhota – AFK Libčice 7:0 (2:0) Branky Lhoty: Čermák 3x, Adam 2x, Horák
Dorost: TJ Klíčany– SK Lhota 1:3 (1:3) Branky Lhoty: Adam, Štoncner, Čermák
Dorost: SK Lhota B – SK Doksy 0:9 (0:3)
Dorost: SK Zichovec – SK Lhota 4:3 (2:3) Branky Lhoty: Donynets 3x
St. žáci: FŠ Velký Osek – SK Lhota 1:3 (0:3) Branky Lhoty: Kozohorský, Hanáček, Moc
St. žáci: SK Lhota – FK Rudná 7:0 (4:0) Branky Lhoty: Znamenáček 3x, Hanáček 2x, Pospíšil,
Moc
St. žáci: TJ Straky – SK Lhota 1:6 (0:3) Branky Lhoty: Hanáček 2x, Melen, Hepner,
Znamenáček, Zíma
St. žáci: SK Lhota – FK Dobříš B 6:1 (1:0) Branky Lhoty: Znamenáček 3x, Hanáček 2x,
Kozohorský
St. žáci: SK Lhota – AFK Loděnice 13:1 (4:0) Branky Lhoty: Znamenáček 5x, Hanáček 3x,
Rubek, Hepner, Moc, Fišer, Sedláček
Ml. žáci: SK Kladno – SK Lhota 1:8 (0:3)
Ml. žáci: SK Hřebeč – SK Lhota 3:1 (0:0)
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