5. číslo, červenec 2022

Vážení spoluobčané,
všechny vás zdravím u letního vydání zpravodaje. Dětem právě začínají prázdniny
a nám dospělým společné chvíle odpočinku a dovolených.
V obci se dokončují práce na zprovoznění veřejného osvětlení a čeká nás jeho
kolaudace. Podle vašich ohlasů jste většinou s umístěním spokojeni, a to mám
radost. Samozřejmě, nikdy se nemůžeme zavděčit všem. Děkuji vám za vstřícnost,
trpělivost a ohleduplnost v době realizace.
V nejbližších dnech proběhne nákup hasičské cisterny zn. CAS 32 Tatra 815,
kterou jsme měli od dubna 2017 ve výpůjčce od města Černošice. Předem sjednaná
kupní cena je 768 000 Kč.
V obecním lese skončila nahodilá těžba a nyní začíná prodej dřeva. Zájemci o
palivové dříví ve 2m délkách se můžete hlásit na obecním úřadě (312 659 129,
725 720 678, obec@lhotaukladna.cz). Cena 600,-/m3 (384,-/prm).
Užívejte si léto plnými doušky, přeji vám spoustu krásných zážitků s vašimi přáteli
a blízkými.
Věra Nedvědová
starostka obce
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Nabídka práce:
Obec hledá pracovníka (možno také brigádně) pro údržbu zeleně a úklid veřejného
prostranství. (nástup ihned)Dále hledáme řidiče na dovoz obědů do naší školky.
Nástup od září. Bližší informace vám poskytneme na obecním úřadě nebo na
telefonu 725 720 678.
 V měsíci červnu oslavil své životní jubileum pan Karol Šandal. Mezi červencové
oslavence patří pan František Hasal a pan Ladislav Linc. Všem přejeme jen to
nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a všeho dobrého 
 Dne 24. 6. byl ve spřátelené bavorské obci Luhe-Wildenau slavnostně oceněn
Vladimír Václav Vašíček titulem „Stavitel mostů mezi Východem a Západem“
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jako uznání za velké zásluhy o přátelství a usmíření mezi Bavorskem/Německem
a Českou republikou za posledních 25 let. Blahopřejeme.
4.7. bude obecní úřad uzavřen
MUDr. Jindřich Sklenář oznamuje, že od 23.6. do 8.7. má dovolenou. Sestra je
přítomna v ordinaci v Kamenných Žehrovicích, zastupuje MUDr. Jiříčková
v Lánech. Letní provoz od 23.6. do 31.8.– ordinace v Žilině pouze 27.7. a 31.8.
od 11:00 do 13:00, ordinace v Bratronicích– středy od 7:30 do 10:00.
Od 30.6. do 3.7. se v Mnichově Lehotě koná již 40. sraz všech Lhot a Lehot.
Podrobné informace naleznete na internetových stránkách: 40. Sraz Lhot a Lehot
letos pořádá slovenská Mníchova Lehota – Obec Dlouhá Lhota (dlouhalhota.cz)
Hospoda U Splavu sděluje, že od 4. do 8.7. 2022 kuchyně nevaří, má dovolenou.
Otevřeno bude od 12:00.

KULTURA
 Srpnová Seniorka se bude konat v sobotu 20.8. od 14:00 na sále hospody U
Splavu.
 Lhotecká pouť se připravuje na sobotu 10.9. Těšit se můžete na představení pro
děti, které odehraje Divadlo Kampa, skupinu Brass Band Rakovník, Ukulele band,
Černý brejle, dětské atrakce, bohatou tombolu, módní přehlídku….
DOMOV PRO VŠECHNY
V červnu jsme se setkali na 22. ročníku běhu Rozkvetlá Kaštanka, který tradičně pořádáme
ve spolupráci s Maratón klubem Kladno. Letos bohužel proběhlo toto sportovní dopoledne
bez dětských závodů kolem rybníka, neboť lávka v jeho blízkosti je v rekonstrukci a nebylo
možné ji z důvodu bezpečnosti použít. I tak se ale v horkém počasí v sobotu 4. 6. sešlo 74
běžkyň a běžců, kteří pokořili trať dlouhou 7,5 km. Nejrychlejším mužem byl Michal
Vokrouhlík z Prahy, který do cíle dorazil v čase 27 minut a 29 vteřin, nejrychlejší ženou se
stala Martina Bradáčová z Maratón klubu Kladno v čase 31 minut a 41 vteřin. Tentokráte
se závodu účastnil pouze jeden Lhoťák – Jaroslav Kučera ml. a 7,5 km zaběhl v čase 38
minut a 31 vteřin. Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme ke skvělým výkonům.
Věřím, že v příštích ročnících se zapojíme zase v hojném počtu včetně dětí i dalších
lhoteckých občanů.
Ráda bych požádala všechny, kdo by se rádi zapojili do dění v naší obci, aby kontaktovali
přímo mě nebo děvčata z obecního úřadu a připojili se do našeho spolku Domov pro
všechny. Pořádáme především akce pro děti, ale sem tam i pro dospělé, ale bohužel nás je
na organizaci málo a časově vše v pár lidech nezvládáme. Proto budeme rádi, když se k
nám připojíte a pomůžete nám udržet spolek „při životě“, abychom jeho dlouholetou
historii nemuseli přerušit, nebo dokonce zcela ukončit.
V následujících týdnech nás čekají letní prázdniny a s nimi i menší pauza v kulturních a
společenských akcích, které jako spolek ve spolupráci s obcí pořádáme. Proto bych vám
chtěla popřát krásné slunečné a pohodové léto plné zážitků s rodinou, přáteli a všemi
blízkými. V září se na vás budeme těšit na Lhotecké pouti.
Za Domov pro všechny Veronika Mantlíková
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KNIHOVNA
Prázdninový provoz: 21.7., 11.8. a 1.9.
MŠ LHOTA
Vážení spoluobčané,
konec školního roku se blíží a děti ve školce měly v posledních týdnech zajištěno
spoustu zábavy. Kromě akcí, které jsme zmiňovali v minulém čísle, jsme ještě stihli
školní výlet do ZOO Olovnice. V pondělí 27. června proběhla ve školce poslední letošní
aromaterapie s paní Langerovou, v úterý vyrazily starší děti autobusem do Družce na
lekci zumby a ve čtvrtek jsme se už se všemi dětmi rozloučili. Někteří budou
navštěvovat školku ještě v průběhu prázdninového provozu společně s dětmi z Družce,
tentokrát se provoz uskuteční v naší školce ve Lhotě.
Přejeme vám pohodové prázdniny a těšíme se opět v září.
Jana a Jitka
učitelky MŠ Lhota
JSDH LHOTA
Červen u hasičů
V měsíci červnu reprezentoval náš sbor v krajských kolech požárního sportu. Muži na
kladenském Sletišti, kde zápolili vedle žen ještě s týmy profesionálních hasičů, a
hasičská mládež v Čelákovicích. Utkat se s družstvy nejlepších ze Středočeského kraje
není vůbec jednoduché a všem výše zmíněným patří dík za reprezentaci nejen naší obce,
ale i okresu Kladno.
Velmi významnou událostí se dne 11.6.2022 staly oslavy pořádané ku příležitosti 140.
výročí založení našeho sboru. Pro tuto slavnostní chvíli byl firmou Alerion zhotoven
prapor. Pracovalo se na něm cca půl roku. Firma má k dispozici tým, který zpracoval
naši zakázku přes heraldika, designera po švadleny nad očekávání velmi kvalitně.
Takový prapor hraje nejen nyní, ale především pro budoucí časy, důležitou roli.
Hasičské sbory používají prapor více než 150 let jako výraz své existence a aktivního
života. Nesmí chybět u žádného významného dění a vzdává hold mnohaleté a obětavé
práci svých členů. Dle zápisů v naší nejstarší kronice se každá významnější událost
neobešla bez návštěvy kostela Narození Panny Marie v Žilině. A tak jsme oslovili pana
faráře Jaroslava Kučeru z kostela v Rozdělově, aby pronesl pár slov a náš nový prapor
posvětil. Na praporu kromě trikolor a lipových listů, jež symbolizují lásku k vlasti,
naleznete také hasičárnu se sv. Florianem a nový znak SDH Lhota s přilbou, dvěma
sekerkami a uprostřed kaštanovým listem v zeleném poli. Sv. Florian je vyobrazen jako
žehnající a to proto, že naše obec nikdy nevyhořela. Prapor bude stát v zasedací
místnosti OÚ.
Na naše oslavy byli přizváni přední činitelé HZS a OSH, plk. Ing. Martin Vondra- ředitel
územního odboru Kladno, plk. Mgr. Radek Zobina- vedoucí krajského operačního
střediska HZS, npor. Ing. Petr Vejražka-velitel stanice Slaný a Stochov, Martin Zuskastarosta OSH Kladno a Mgr. Martina Leváková- vedoucí rady mládeže OSH Kladno.
Dále bych uvedla i starosty obcí, jimž zajišťujeme požární ochranu, p. Miloslava
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Knížetová- starostka obce Bratronice, p. Iva Pencová- místostarostka obce Tuchlovice
spolu se starostkou obce Lhota p. Věrou Nedvědovou s místostarostou Ing. Tomášem
Luhanem. Obec Lhota nechala pro sbor zhotovit slavnostní stuhu a věnovala dar
v podobě sošky sv. Floriana, který se umístí do výklenku na přední části hasičárny. Za
sbory, které přijaly naše pozvání a přivezli techniku, kterou jste měli možnost vidět,
zmíním – SDH Unhošť, Pletený Újezd, Stehelčeves, Hřebeč, Buštěhrad, Nové Strašecí,
Černošice-Mokropsy, Rynholec, Žilina, Pchery a HZS Kladno, Slaný, Stochov a
spřátelený LUHE, sbor z Německa.
K nahlédnutí byla nově zrekonstruovaná hasičárna s výstavou fotografií, pohárů ze
soutěží a promítáním videí. Dále ukázky štafety dvojic a požárního útoku dětí, slaňování
lezecké skupiny, hašení hořícího oleje a vystřihování osoby z havarovaného automobilu.
Po celou dobu byly u rybníka pro děti připraveny stanoviště s aktivitami a v parku
skákací hrad. Tuto příležitost nám mohou připomenout i upomínkové předměty, které
jsme nechali zhotovit (hrníček, tužka, silikonový náramek a Jojo). Prodej stále trvá a
nákupem těchto předmětů podpoříte činnost sboru.
Nyní nás čeká odpočinkový čas a s dětmi se setkáme na konci léta na soustředění před
novou sezónou, která hned z počátku září začíná reprezentací nejen v okrese Kladno,
ale i v krajských kolech. Kam se vydá čtveřice mladších žákyň a přípravka.
Dospělí se mohou těšit na noční požární útoky, které pořádá SDH Rynholec dne 30.7.
A obě družstva mužů i žen se v září vydají do Pňova v okrese Kolín, kde se utkají ještě
s dalšími postoupivšími sbory ze Středočeského kraje o Pohár krajského starosty KSH.
Krásné léto všem, za tým vedoucích mládeže Barbora Kobersteinová.
SK LHOTA
Áčko
Závěr sezony se nesl ve stejném duchu jako předchozí průběh. Prakticky již nebylo o co
hrát. Třetí Klíčany ukázaly, že jsou herně na jiné úrovni než lhotecká sestava.
Nejzajímavější utkání závěru odehrálo áčko proti rezervě Vlašimi. V 15. minutě
překvapil Mařík brankáře Vlašimi střelou ze 45 metrů podobně jako Patrik Schick.
Vedení vydrželo áčku pouhé 4 minuty. Podruhé vedlo áčko před koncem poločasu.
Rychlý brejk využil tvrdou střelou Danylych. Ani druhé vedení nemělo dlouhého trvaní.
V 50. minutě nestačil brankář Kovařík na krásnou střelu z 30 metrů. Druhou výhru
v sezoně odmítl Danylych, když neproměnil penaltu, kterou si sám vybojoval. Ani
v Poděbradech Lhota nedokázala vzdorovat. Opět tahala za kratší konec a vysoko
prohrála. V posledním utkání bylo vidět, že ani jednomu ze soupeřů o nic nejde. Kosoř
byla lepší a z řady šancí dala i tři góly. Asi nejdůležitější byl ten druhý, který přišel
chvilku před změnou stran.
Pouhých 10 bodů, z nichž jen dva uhrálo áčko na jaře, stačí na předposlední místo před
Lysou nad Labem. Za celou sezonu Lhota vyhrála pouze jednou a během sezony si
„vyžrala“ všechny problémy, které provázejí neúspěšnou sezonu. Sestup je logickým
vyústěním situace.
V divizi nastala středočeská sestupová apokalypsa. Z devíti sestupujících je hned sedm
z největšího kraje. A to ještě Tochovice zůstávají v divizi se štěstím jen kvůli nezájmu
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týmů z Karlovarska o postup. Z krajského přeboru sestupuje přesně polovina účastníků.
Devátému Poříčí nad Sázavou nestačilo ani 47 bodů k záchraně. Do divize postupují
druhé Dobrovice, protože vítěz z Velimi do vyšší soutěže jít nechtěl. Ze dvou I.A tříd
sestoupilo dohromady 11 týmů. Tochovická záchrana pomohla nedaleké Velké Dobré.
Ve Lhotě dojde k další výrazné přestavbě kádru. Pro nový ročník se áčko nepřihlásilo
do I.A třídy, ale o soutěž níž. Nyní je úkolem pro vedení dotáhnout příchody hráčů tak,
aby tým mohl hrát uprostřed nejnižší krajské soutěže. Složení I.B třídy není zatím
známé, ale mohlo by být následující: Lhota, Libušín, Hostouň B, Zavidov, Lány,
Braškov Mšec, Švermov, Vraný, Lubná, Hředle, Senomaty, Tatran Rakovník,
Tuchoměřice. Kompletní složení bude jisté po losovacím aktivu v polovině července.
TJ Klíčany – SK Lhota 5:0 (3:0)
SK Lhota – FC Vlašim B 2:2 (2:1) Branky Lhoty: Mařík, Danylych
SK Polaban Nymburk – SK Lhota 5:0 (1:0)
SK Lhota – FK Kosoř 0:3 (0:2)
Béčko
Dvěma vysokými porážkami zakončilo béčko své působení ve III. třídě. Hřebeč přijela
do Lhoty s posilami z A týmu. Ještě v úvodní půli béčko statečně vzdorovalo. Nakonec
dva slepené góly po změně stran rozhodly o tom, že Hřebeč bez problému uhájí výhru.
Nepovedenou sezonu završila prohra na hřišti poslední Kačice. Po deseti minutách
Lhota prohrávala 0:3. Všechny góly padly po hrubých individuálních chybách.
Domácím naopak vyšlo téměř vše. V posledních dvou kolech mělo béčko volno, a tak
jen mohlo sledovat, kteří soupeři jej v tabulce přeskočí.
Z dvanácti týmů ve III. třídě skončil B tým na desáté příčce. Celkových 20 bodů na lepší
umístění stačit nemohlo. Na jaře uhrála Lhota pouhých 5 bodů. Na rozdíl od uplynulých
sezon nemělo béčko jaro lepší než podzim. Celou sezonu bojoval rezervní tým
s nedostatkem hráčů. Na konci sezony využíval B tým i 7 hráčů dorostu, aby zápasy
alespoň odehrál. Tato situace je dlouhodobě neúnosná, navíc s některými hráči béčka se
pro příští ročník počítá do áčka. Do sezony 2022/23 již B tým Lhoty přihlášený není. Za
své devatenáctileté působení hrála rezerva „nultou“ sezonu jako přátelská utkání
sjednaná proti celkům IV. třídy. V nejnižší soutěži pak strávila 3 sezony a po postupu
v ročníku 2007-2008 nastupovalo béčko 15 let ve III. třídě. Největším úspěchem bylo
vítězství v soutěži v sezoně 2018-2019. Letos se jeho osud uzavírá.
SK Lhota B – SK Hřebeč B 2:8 (0:2) Branky Lhoty: Štoncner, Moc
SK Kačice – SK Lhota B 7:2 (4:0) Branky Lhoty: Moc, Čermák
Dorost
Po prohře v Loděnici bylo jisté, že dorostenci již svoji I.A třídu nevyhrají. Po výhrách
nad slabšími celky Tuchlovic a Průhonic přišla nečekaná ztráta s Pavlíkovem, poté co
hosté vyrovnali dvěma góly v poslední čtvrthodině. Dorostenci nevyhráli jen šest utkání
a z toho třikrát po remíze 2:2.
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Celkově skončili Lhotečtí na 3. místě za Rudnou a Loděnicí. O postup do krajského
přeboru, kde hrají společně starší a mladší dorost, mnoho týmů zájem nemá. Takže je
pravděpodobné, že účast v přeboru bude nabídnuta Lhotě. Dorostenci by o postup zájem
měli. Béčko dorostu v příští sezoně Lhota mít nebude. Pokud by někteří hráči měli mít
menší zátěž, domluví pro ně trenéři mladšího a staršího dorostu přátelská utkání.
AFK Loděnice – SK Lhota 2:1 (1:1) Branka Lhoty: Horák
SK Lhota – AFK Tuchlovice 4:1 (2:1) Branky Lhoty: Štoncner, Fousek, Přibyl, Valenta
Spartak Průhonice – SK Lhota 3:5 (2:2) Branky Lhoty: Adam 2x, Štoncner, Čermák,
Nedvěd
SK Lhota – SK Pavlíkov 2:2 (1:0) Branky Lhoty: Abrham, Adam
Starší žáci
Starší žáci skončili stejně jako dorost na třetím místě. A to přes prohru na hřišti poslední
Boleslavi, kam ale odjíždělo družstvo značně oslabené. Rovněž v žácích dochází
k velkému přeskupení. Také I.A třída bude nově dvouročníková (tj. bude hrát starší i
mladší společně). Lhota tak bude nejspíš hrát skupinu, kde budou celky ze západní
poloviny Středočeského kraje.
SK Lhota – AFK Sadská 5:2 (3:2) Branky Lhoty: Hanáček 2x, Znamenáček, Moc,
Ondrák
SKP Mladá Boleslav – SK Lhota 5:1 (2:0) Branka Lhoty: Hanáček
SK Lhota – SK Votice 2:3 (1:1) Branky Lhoty: Hanáček, Melen
MFK Dobříš B – SK Lhota 1:1 (1:1) Branka Lhoty: Paštyka
Mladší žáci
Na jaře nebyli mladší žáci tak suverénní jako na podzim. Po prohrách s Unhoští a ve
Stehelčevsi skončili na čtvrtém místě nejsilnější skupiny. Béčku se výsledkově dařilo o
něco lépe (2. místo). V příštím roce budou mladší žáci hrát společně se staršími krajskou
1.A třídu.
Přípravky
Starší přípravka i v nejsilnější jarní skupině obstála. Celkově skončila druhá a jako
jediná dokázala porazit vítěze z Vinařic. Ta mladší svoji jarní skupinu vyhrála před
Unhoští, která má ale větší základnu než Lhota. V mládeži je ale důležitý především
rozvoj hráčů, nikoli samotné výsledky. I minipřípravka si zahrála, a to na turnaji na
Doksech a zápas ve Slaném.
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