1. číslo – leden 2018

Vážení spoluobčané,
už je to měsíc, co jsme si užívali vánoční pohodu. Uteklo to jako voda a máme tu opět nový
rok. Věřím, že jste si o svátky odpočinuli a volné dny využili k setkání s vašimi nejbližšími.
Jediné, co se zatím moc nepovedlo, je zima, vůbec se tak nechová. A my marně čekáme, kdy
dorazí. Věřím ale, že o sobě dá ještě vědět a že se hlavně ti nejmenší dočkají.
Nový rok je vždy takovým mezníkem, kdy se ohlížíme zpátky a bilancujeme, co jsme udělali
a co jsme udělat nestihli. Co se podařilo a co třeba méně. I já bych se ráda ohlédla za rokem
minulým a v krátkosti shrnula, co se v loňském roce důležitého událo.
Zastupitelstvo zasedalo celkem šestkrát. Hasiči si dovybavili jednotku vypůjčením hasičské
tatry z obce Černošice. Kvůli výšce tohoto automobilu se snížila podlaha v hasičárně.
Z vlastních zdrojů jsme zrekonstruovali povrch v ulici Fr. Šnobla. V této ulici se také
vybudovalo nové veřejné osvětlení.
Veřejnosprávní kontrolou byla definitivně ukončena akce rekonstrukce komunikací v ulicích
Fučíkova a V Zátiší. A na konci roku jsme vypracovali a podali dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj na výstavbu komunikace v ulici Zahradní. Na realizaci tohoto díla již také
proběhlo výběrové řízení.
Rok letošní jsme začali Tříkrálovou sbírkou, která se u nás konala již druhým rokem. Sbírka
má veliký úspěch. O tom, kolik peněz se vybralo, se dočtete v článku od paní Cyrusové. Je to
krásná částka, která zajisté pomůže na správném místě. Já děkuji paní Jirovské a všem
dětem, které se opět zhostily nelehkého úkolu a vyrazily za vámi. Všichni si celou tuto akci
moc užili. Ještě dlouho uslyšíme, jak moc jste byli milí a odměňovali naše koledníky
dobrotami. Za vaši štědrost vám patří veliký dík. Leden je také měsíc inventur, ty probíhaly
na úřadě v jeho první polovině. Za jejich hladký průběh děkuji inventární komisi, za ty roky
jsou již zkušení a práce jim jde pěkně od ruky. Tento měsíc je měsícem plný výkazů a
dotazníků. Těch bohužel každý rok přibývá a tak nám nezbývá nic jiného, než je postupně
odbavovat. Dále se konalo zasedání zastupitelstva, na kterém se mimo jiné schválilo podání
žádostí o dotace na Středočeský kraj. Hasiči žádost již podali a obec na zpracování žádosti
v těchto dnech pracuje. Čeho se dotace týkají, se dočtete níže.
A na závěr tohoto příspěvku bych chtěla poděkovat všem, kteří jste šli k volbám. Ukázali
jste, že vám osud naší země není lhostejný. Volby dopadly, jak dopadly, to jestli si lidé
zvolili toho správného kandidáta, ukáže čas. Jak jsme volili v obou kolech, se podívejte na
další straně. Velice si vážím práce ,,naší,, volební komise. Tyto volby nebyly, co se týká
příprav a organizace vůbec jednoduché. Přeji vám klidné nadcházející dny.
Věra Nedvědová
místostarostka obce
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Výsledky hlasování v naší obci
Okrsky
počet zpracované v %

Voliči
v
seznamu

Vydané
obálky

Volební Odevzdané Platné
účast v % obálky
hlasy

1. kolo

1

1

100

498

378

75,90

378

378

2. kolo

1

1

100

502

377

75,10

377

377

Obec Lhota
Kandidát
čísl
o
1

příjmení, jméno,
tituly
Topolánek Mirek
Ing.

Navrhující
strana

Politická
přísluš
nost

1. kolo
hlasy

2. kolo
%

hlasy

%

Senátoři

BEZPP

24

6,34

X

X

2

Horáček Michal
Mgr. Ph.D.

Občan

BEZPP

34

8,99

X

X

3

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

39

10,31

X

X

4

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

9

2,38

X

X

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

3

0,79

X

X

6

Kulhánek Vratisla
v Ing. Dr. h. c.

Poslanci

ODA

1

0,26

X

X

7

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

132

34,92

173

45,88

8

Hilšer Marek
MUDr. Bc.
Ph.D.

Senátoři

BEZPP

28

7,40

X

X

9

Drahoš Jiří prof.
Ing. DrSc., dr.
h. c.

Občan

BEZPP

108

28,57

204

54,11

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
•
•
•

•

•

Dne 17. 1. obecní zastupitelstvo schválilo
rozpočtové opatření č. 1
výsledek výběrového řízení na realizaci výstavby komunikace v ulici Zahradní, kde
vyhrála firma Silnice Slaný s.r.o.
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS - vybavení jednotek SDH obcí věcnými
prostředky požární ochrany v oblasti: vybavení jednotky SDH obcí informačním a
svolávacím zařízením
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Infrastrukturního fondu - tématické zadání životní prostředí v oblasti podpory
„projekty podpořené ze státního rozpočtu (ministerstvo zemědělství) v rámci
programu 129250 - výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodu a
kanalizací“ – výstavba povrchové kanalizace v ulici Zahradní
kupní smlouvu na prodej pozemku č. 643/21 s paní Zdeňkou Kouglovou
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• smlouvu o dílo č. 5817132 se společností Uniservis Hašek, s.r.o. – Předmět díla:
Veřejné osvětlení ulice Fr. Šnobla
• fakturu č.7054801889 od společnosti Uniservis Hašek s.r.o. dle smlouvy o dílo č.
5817132. Předmět díla: Veřejné osvětlení ulice Fr. Šnobla
• odepsání nedobytných pohledávek z účetnictví obce od firmy Energie pod kontrolou
• prodej části obecního pozemku č. 234/1 v k. ú. Lhota u Kamenných Žehrovic paní
RNDr. Marii Prchalové, Ph.D. a panu Ing. Karlu Šimonovskému
• odpisový plán pro rok 2018
V měsíci lednu slavili své životní jubileum paní Miloslava Zímová a pan
PhDr.Vladimír Hříbal. V únoru bude slavit pan Ladislav Plesnivý. Všem přejeme
pevné zdraví a jen to nejlepší ☺
Dále pokračuje sběr papíru pro ,,naší,, školku. Papír odkládejte nejlépe ve všední dny
na schody u staré hospody. Další kontejner na papír byl přistaven u Jednoty
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu je objednán na sobotu 3. 3. od 8:00
– 11:00 hod.
Sbírka nejen starého ošacení pro organizaci Diakonie Broumov bude opět zahájena
od března tohoto roku. Posláním této organizace je pomoc lidem, kteří se z různých
důvodů ocitli v krizové životní situaci. Darovat je možné vše kromě velkých el.
spotřebičů a nábytku. Sbírka bude nadále pokračovat u paní Zímové, které tímto velice
děkujeme.
Hostinec u Růžičků oznamuje, že od pondělí 22. 1. je v hostinci v provozu terminál
Sazky a služby s tím spojené.

Tříkrálová sbírka slaví plnoletost
Tříkrálová sbírka má za sebou úctyhodných 18 ročníků. Začínala jako experiment podle
zahraničních vzorů v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi a velmi rychle se stala tradicí v celé
ČR. Úspěch a rekordní výnosy jsou ukázkou solidarity a soudržnosti naší společnosti, ač se o
ní mluví spíše nelichotivě. Lidé otevírají dveře příbytků i srdcí a dávají svůj dar ve prospěch
Charity, aby mohla pomáhat potřebným, nemocným, seniorům, lidem na pokraji chudoby či
bez domova. Peníze se využijí k zakoupení zdravotnických pomůcek pro lidi s postižením,
pro pomoc rodinám, které se dostaly do těžké životní situace, na nákup vozidel pro
pečovatelky seniorů v terénu. Asi desetina výtěžku je určena na humanitární a rozvojovou
pomoc v chudých částech světa a v místech postižených válkou či přírodní katastrofou.
Jen jediná akce u nás dokáže uvést do pohybu tolik dobrovolníků (je jich kolem 50 000). I v
naší obci se našli ochotní lidé, kteří se zhostili koledování. Patří jim velký dík, stejně tak jako
vám, dárcům. Ve Lhotě se nám letos podařilo vybrat 12 342 Kč. Celkem bylo za naši oblast
odesláno na účet Charity 68 621Kč.
Jménem všech, kterým peníze pomohou, děkujeme!
Za organizační tým TKS M. Cyrusová

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří panu starostovi Miloslavu Poddanému, který přivážením krmiva zásobuje
naše drobné hospodářské zvířectvo.
Za všechny chovatelky Miloslava Zímová
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KULTURA
Turnaj v lóře proběhne dne 17. 2. od 13:00 na sále v hospodě U Splavu (viz. Domov
pro všechny).
Únorová Seniorka se uskuteční v sobotu 24. 2. od 14:00 na sále v hospodě U Splavu.
Na sobotu 10. 3. připravujeme dětský karneval. (viz. Domov pro všechny)

KNIHOVNA
Dobrý den,
zdravíme vás všechny po Vánocích a přejeme vám hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Na provozu knihovny se nic nemění, otevřeno máme každý čtvrtek od 16 do 18 hod. Pouze
22. 2. máme z důvodu dovolené zavřeno. Na všechny čtenáře se však budeme těšit hned
další týden, tj. 1. 3. a to i přesto, že děti mají jarní prázdniny.
Před Vánoci jsme opět přivezli další nové pěkné knihy, které Městská knihovna v Praze
vyřadila. Je mezi nimi i celá řada knih pro děti a mládež. Neváhejte a přijďte se podívat.
Těšíme se na další společná setkávání.
Tereza a Jiří Šeborovi

DOMOV PRO VŠECHNY
Za spolek Domov pro všechny zdravím všechny občany Lhoty v novém roce a ráda bych
pozvala příznivce karetní hry Lóra na třetí ročník Lhoteckého turnaje v Lóře, který se
uskuteční v sobotu 17. 2. od 13:00 na sále hospody U Splavu. Do turnaje se prosím
přihlašujte nejlépe jako čtyřčlenné týmy. Pokud nedáte dohromady celý tým, lze se nahlásit i
jednotlivě a budete pak přiřazeni do vybraného týmu, ovšem v tomto případě nemohu 100%
zajistit účast v turnaji. Přihlásit na turnaj se můžete buď na telefonním čísle +420607757664
nebo na emailu domovprovsechny@email.cz, startovné je 100,- Kč za osobu. Hrát budeme
tříkolově a po odehrání všech kol vyhlásíme nejlepší tři jednotlivce, nejlepší tři týmy a
nejlepší hráče jednotlivých kol. Těšit se můžete na drobné občerstvení a také na medaile,
poháry a další ceny pro vítěze.
V březnu se budeme těšit na setkání na dětském karnevalu, a to konkrétně v sobotu
10. 3. od 15:00 na sále hospody U Splavu. Na stejném místě se sejdeme ještě v pátek 23. 3.,
kdy k nám po roční odmlce zavítá ochotnický spolek Divadlo Lány se svým novým
představením.
za Domov pro všechny
Veronika Mantlíková

KLUB U SLAVU
Srdečně vás zveme 16. 2. od 16.00 na sál hospody U Splavu, kde se bude konat Velikonoční
keramické tvoření.

ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení občané Lhoty,
začátek roku 2018 se nesl v radostném duchu a děti vstřebávaly úžasné zážitky z právě
prožitých vánočních svátků. Ve školce si vyprávěly, co jim přinesl Ježíšek a jaká přání se jim
splnila. Děti sledovaly a četly si pohádku o Třech králích, následně si o nich povídaly,
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zpívaly, malovaly je a vyráběly si královské koruny. Několik dní se potom procházely
vesnicí a objevovaly, kde všude byli Tři králové na koledě.
V lednu se naše děti konečně dočkaly sněhové nadílky a mohly si alespoň na pár dnů užít
opravdové zimní počasí. Pořádně se vyřádily, koulovaly se a stavěly si malé sněhuláčky.
Tento měsíc se pro přihlášené děti uskutečnilo screeningové vyšetření zraku. Ve druhém
pololetí se Toníček, Karolínka, Johanka, Kačenka K. a Kačenka V. můžou těšit na kurz
plavání, který zahájíme druhý únorový čtvrtek. Plavat budou děti téměř celé pololetí až do
poloviny června.
Jana a Slávka učitelky MŠ Lhota

ZŠ ŽILINA
Vánoční svátky, dny odpočinku a pohody utekly jako voda a na děti čekal poslední měsíc
prvního pololetí letošního školního roku. Pololetní písemné práce byly napsány a dětem bude
ve středu 31. 1.2018 předán výpis z vysvědčení.
V úterý 9. 1. 2018 jsme se vydali na výlet do Prahy. Na Jiráskově náměstí jsme v galerii
Tančícího domu navštívili výstavu nesoucí název „Sedmičky Josefa Lady“, která byla
uvedena u příležitosti 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí velikána českého výtvarného
umění. 4 patra Tančícího domu vystavila 400 děl Josefa Lady, některá poprvé od roku 1957.
Vedle obrazů, ilustrací a dětské tvorby byly vystaveny také osobní věci Josefa Lady. Dětem
se nejvíce líbily webové aplikace na motivy obrázků J. L., auto s animací večerníčků Bubáci
a hastrmani nebo maketa knihy Kaňka do pohádky. V závěru prohlídky jsme vyjeli výtahem
na střechu Tančícího domu. Z terasy bylo díky krásnému slunečnému počasí vidět na velkou
část Prahy.
Paní Katce Langerové moc děkujeme za přednášku ze světa aromaterapie – druhu
alternativní medicíny, která užívá rostlinné těkavé látky známé jako éterické oleje a další
vonné látky za účelem změny mysli, nálady a zdraví. Dětem přiblížila, co znamená „léčba
pomocí vůní“. Pro děti 3. – 5. ročníku byla přednáška připravena na čtvrtek 25. 1. 2018.
V neděli 28. 1. 2018 odjely některé děti a část pedagogického sboru na týdenní pobyt na
hory, do Pece pod Sněžkou.
V úterý 30. 1. 2018 jsme zhlédli pohádku Čertoviny v kině ve Slaném, kde jsme měli
možnost prohlédnout si také promítací místnost.
V pátek 2. 2. 2018 si děti užijí jednodenní pololetní prázdniny.
Jarní prázdniny pro okres Kladno připadly v tomto roce na týden od 26. 2. 2018 do
2. 3. 2018.
Také do druhého pololetí školního roku přejeme všem našim žákům mnoho úspěchů.
kolektiv ZŠ Žilina
JSDH LHOTA
První letošní soutěž se odehrála v neděli 21. 1. 2018 ve Pcherách. Ráno nás probudil příval
sněhu, ale to nám nezabránilo odjet a poprat se o přední místa. Soutěž spočívala nejen ve
znalosti značek např. technických prostředků, značek odborností, co se čím hasí, ale i v
dovednosti. Děti měly za úkol zatlouci hřebík v co nejkratším čase, svinout hadici, složit
puzzle, uvázat uzle (úvaz na proudnici, lodní uzel, plochou spojku, tesařský uzel…) …
Měli jsme zastoupení v kategoriích přípravka, mladší žáci (zde máme 2 družstva) a starší
žáci. I přes velkou marodku se s tím „špunti, hasičata a mazánci“ poprali velmi dobře.
Všechny moc chválíme!!!
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„Špunti“ přípravka stříbrní, „Hasičata“ mladší žáci B sedmí, mladší žáci A stříbrní,
„Mazánci“ starší žáci bronzoví.
Měli jsme všichni velkou radost, že nám to opět zacinkalo a všem moc gratulujeme!!!
Za tým vedoucích Kohoutová Alena

Celkem 48 výjezdů jednotky (vyhlášen poplach
z Krajského operačního a informačního
střediska HZS Kladno)

V prvním čísle Lhoteckého zpravodaje roku 2018 bychom rádi shrnuli výjezdovou činnost
JSDH Lhota za rok 2017. JSDH Lhota vloni zasahovala u celkem 48 událostí viz. tabulka.

Požár
celkem
16x

Nízká budova

6x

Průmyslové prostory a haly

3x

Trafostanice

1x

Lesní, polní porost a skládky

6x

Dopravní nehoha

1x

Únik nebezpečných látek

1x

Čerpání vody

3x

Záchrana osob ve spolupráci se ZZS

1x

Záchrana zvířat
Odstranění nebezpečných stavů a překážek

3x
14x

Technická pomoc

4x

Planý poplach

2x

Prověřovací a taktické cvičení

3x

Prvním výjezdem loňského roku byl hned na počátku roku (3. 1. 2017) požár koupelny
v obci Tuchlovice. Následující den byl vyhlášen druhý výjezd, tentokrát na dopravní nehodu
dvou osobních a jednoho nákladního automobilu v katastru obce Běleč, kdy na zasněžené
komunikaci došlo v zatáčce u Krchůvku ke sklouznutí osobních automobilů z komunikace.
U nákladního automobilu hrozilo převržení do škarpy. Jednotka zasahovala za hustého
sněžení společně s HZS Stochov a PČR. Za pomoci navijáku z CAS32 T148 byla osobní
auta vytažena z lesa. Jedno vozidlo pokračovalo v jízdě, u druhého vozidla byla odpojena
baterie a zabezpečen únik provozních kapalin. Vozidlo bylo odvezeno odtahovou službou.
Nákladní vozidlo naložené cca. šesti tunami kancelářského papíru bylo zabezpečeno proti
převržení. Vytažení na komunikaci bylo provedeno specializovanou firmou. Po dobu
vyprošťování vozidel byla komunikace uzavřena a odkláněna PČR.
V loňském roce byla jednotka vyslána třikrát na odchyt zvěře, kdy v jednom případě se
jednalo o odchyt koně v Bratronicích, který schodil majitelku ze sedla a ve splašeném stavu
utíkal směrem na Běleč. V druhém případě prováděla jednotka odchyt koní společně s JSDH
Žilina a PČR, kdy splašení koně utekli v obci Žilina z ohrady. Koně pobíhali po zahradě
základní a mateřské školy, dále po komunikaci směr Lhota. V posledním případě pomáhali
členové s odchytem hovězího dobytka v obci Družec.
Dalším specifickým zásahem bylo otevření domu pro potřeby záchranné služby, kdy osoba
po mrtvici nebyla schopna otevřít zamčené dveře. Členové zásahové jednotky provedli
6

otevření domu a poskytovali předlékařskou péči do příjezdu záchranné služby, následně dle
pokynů lékaře provedli transport do sanitního vozu.
Ke konci června postihl naši oblast přívalový déšť, čímž byl naší jednotce vyhlášen poplach
na čerpání vody v obci Bratronice, kdy do sklepních prostor tamní sokolovny neustále
přitékala voda. Jednotka ve spolupráci s pracovníky OÚ Bratronice zamezila přítoku vody a
za pomocí kalového čerpadla provedla odčerpání vody. Následně byla operačním střediskem
jednotka přeposlána do obce Tuchlovice do mateřské školy a poté do Kladna na odčerpání
několika sklepů.
Mezi větší požáry patří v loňském roce požár skladu s prázdnými paletami ohrožující sklad
s nebezpečnými látkami v obci Unhošť Fialka, dalším byl požár pneumatik na Kladně a
vůbec největší požár na okrese Kladno byl požár třídírny odpadu v Kamenných Žehrovicích
(20.10.2017). Jednotce byl vyhlášen poplach v 18:33 hodin a již v 18:42 přijela na místo
události s dvěma vozy (zároveň s HZS Kladno). Jedna skupina jednotky byla z rozhodnutí
velitele zásahu pověřena kompletním průzkumem celé haly (kam a jak se požár šíří), část
jednotky započala hasební práce v dýchací technice uvnitř haly a část prováděla přípravu
dopravního vedení pro možnost doplňování vody do cisteren. U této události JSDH Lhota
zasahovala v počtu osmi členů s technikou CAS32 T815 (zápůjčka od města Černošice) a
DA VW Crafter. Při tomto zásahu byl vyhlášen tzv. třetí stupeň poplachu. Na místě
zasahovalo 21 jednotek hasičů. U zásahu jsme byli až do dopoledních hodin následujícího
dne. Škoda na třídičce a hale přesáhla 35 000 000 Kč. Další mimořádnou událostí s větší
škodou byl požár bytové jednotky v obci Srby (22. 12. 2017), bývalá restaurace Viktorka,
kde vyšetřovatel příčin požáru zjistil hru dětí se zapalovačem. Při manipulaci dětí
s otevřeným ohněm došlo k požáru celého bytu. Při tomto zásahu bylo evakuováno celkem
pět osob z ostatních bytů za pomoci nastavovacích žebříků a automobilové plošiny. Osoby se
nacházely na balkónech svých bytů a nemohly vzhledem k zakouření prostor opustit budovu
jinou cestou.
V průběhu roku byla jednotka několikrát vyslána na odstranění nebezpečných stavů, což je
událost, kdy musí být např. zprůjezdněna komunikace nebo zamezeno utržení střešní
konstrukce při velkých větrech atd. K nejrozsáhlejším škodám na majetku došlo při bouři
Herwart na sklonku října, kdy dvě zásahová družstva JSDH Lhota odstraňovala napáchané
škody po celý víkend v katastrech obcí Lhota, Běleč, Družec, Horní a Dolní Bezděkov,
Bratronice, Chyňava, Nižbor, Žilina, Velká Dobrá. Z hlediska statistiky vedlo KOPIS tyto
události jako vícenásobné zásahy, a proto byla pro každý katastr vedena pouze jedna událost
s více zásahy.
Níže v grafu je zobrazena ostrá výjezdová činnost JSDH Lhota posledních deseti let. Je zde
vidět vzrůstající počet zásahů naší jednotky.
Jednotka ve spolupráci s obcí zařadila v roce 2017 do výjezdu nový dopravní automobil
Volkswagen Crafter pořízený v prosinci 2016 z dotací Ministerstva vnitra, Středočeského
kraje a obce Lhota. Další technikou zařazenou do výjezdu je CAS32 T815, zapůjčená obci
Lhota zdarma do roku 2022 s předkupním právem za zůstatkovou cenu od města Černošice.
Krom běžných výdajů financovaných obcemi Lhota, Bratronice, Tuchlovice a Středočeským
krajem za ochranné prostředky, naftu atd. bylo v roce 2017 požádáno obcí Lhota u
Středočeského kraje o účelovou dotaci (170 000 Kč) na pořízení čtyř nových přetlakových
dýchacích přístrojů Dräger PSS3000, která byla v plné výši přiznána a nové dýchací přístroje
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jsou již v celkové výši 192 386 Kč s DPH zařazeny do výjezdové pohotovosti. V současné
chvíli jednotka disponuje šesti přetlakovými přístroji uvedeného typu.
V letošním roce Středočeský kraj vypsal dotace na nová svolávací zařízení pro jednotky naší
kategorie. Žádost o dotaci je v současné chvíli ve stavu „podána“ na krajský úřad.
Závěrem bych chtěl všem členům výjezdové jednotky poděkovat za čas, který zdarma ze
svého volna obětují bezpečnosti všech občanům v naší obci a v přilehlém okolí. Dále za
aktivitu a čas vedoucích věnovaný hasičské mládeži a v neposlední řadě zastupitelům obce
Lhota a ostatním spolkům v obci za spolupráci.

SK LHOTA
Během zimních měsíců si áčko užilo odpočinek a k přípravě se sejde poslední lednový
víkend. Před jarní částí sezony prověří A tým pět soupeřů. Béčko, jež začalo s pravidelným
tréninkem na začátku roku, zatím nemá dohodnutý žádný přátelský zápas. Předběžně se
počítá pouze s jedním.
Podstatně aktivnější jsou mládežnická družstva. Ani jedno z nich nemělo výraznější
přestávku. Kategorie přípravek a mladších žáků se navíc účastnily několika halových
turnajů, na nichž si vedly herně i výsledkově velice dobře.
V sobotu 3. 2. proběhne již podeváté Reprezentační ples SK Lhota. Tradičně si z něj odnesou
ocenění nejlepší hráči jednotlivých věkových kategorií a nejlepší střelci týmů dospělých.
Ples proběhne v žilinské Sokolovně.
Příprava A týmu:
So 3.2. 16:00
So 10.2. 14:00
So 17.2. 12:00
So 24.2. 14:00
So 3.3. 15:00

SK Lhota – FC 05 Zavidov
SK Lhota – US Praha
SK Lhota – Sokol Hostouň
SK Lhota – Sokol Vyšehořovice
FK Vroutek – SK Lhota
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UMT Rynholec
UMT Motorlet Praha
UMT Rynholec
UMT Motorlet Praha
Tráva Vroutek

