3. číslo – duben 2018

Vážení spoluobčané,
jaro je v plném rozpuku, všechno kolem nás rozkvetlo, dalo by se říct v jeden moment.
Zasáhla nás doslova pylová bouře. Každý z nás si toto období užívá po svém. U většiny z vás
začaly práce na zahrádkách a na svých domech. Každopádně ze všech těchto aktivit je
spousta odpadu. A máme tu hned téma pro jarní vydání Zpravodaje. Někdy mám pocit, že se
v těch odpadech už pomalu začínáme topit. Přesto, že toto téma řešíme velice často je znovu
potřeba připomenout, jak s odpadem nakládat. Každý v obci by měl mít vlastní kontejner na
komunální odpad, který se vyváží každé pondělí. Dále v obci máme kontejnery na
separovaný odpad: šest kontejnerů na plast, který sváží 2x týdně a to v pondělí a v pátek, šest
kontejnerů na papír svoz 1x týdně v úterý. Papír je také možno odnášet před starou hospodu
Pod Lipami, peníze za tento sběr předáváme mateřské školce, která za ně nakupuje dětem
pomůcky. Za poslední výtěžek si koupili krásnou dřevěnou
kuchyňku. I přes to jsme museli dva kontejnery na papír do
obce přidat. Na sklo máme čtyři kontejnery a ty jsou vyváženy
1x měsíčně. Nádoby na bioodpad ze zahrádek jsou na návsi u
Jednoty a v lese u hřiště. Na větve se osvědčil prostor u čističky
odpadních vod, tam je naši zaměstnanci likvidují. Jen je
potřeba shromažďovat tento odpad na jednom místě a pokud
tam větve dovezete, naházet je na jednu již založenou hromadu.
Někteří si práci ulehčují tím, že větve vyloží, kam je zrovna
napadne. U Jednoty je kontejner na textil a další pro Diakonii
shromažďujeme v prostorách u paní Zímové. Použitý olej můžete odevzdávat přímo u nás na
obecním úřadě. Další odpad je od našich psích mazlíčků, máme několik stanovišť se
zásobníky sáčků i košů určených přímo pro psí exkrementy a brzy přibyde další. Sáčky si
také můžete vyzvednout na obecním úřadě. Prosíme, uklízejte si po svých psech. Bohužel se
nyní dost často stává, že je kolem vyjmenovaných kontejnerů značný nepořádek. Proto
apeluji na všechny, pojďme myslet na to, kam jaký odpad patří a odkládejme ho opravdu jen
do umístěných kontejnerů. Vím, že většina z vás vzorně třídí. Pro srovnání máme k dispozici
výsledky třídění v různých obcích v celém Středočeském kraji a nejsme na tom vůbec špatně.
Nehledě na to, že čtvrtletně dostáváme finanční odměny za vytříděné komodity, dalo by se
říct, že třídíte pro sebe, pro svoji obec. Pokud uvidíte někoho cizího, který by nám v obci
odpadem škodil a rozhazoval ho kolem kontejnerů, dejte nám o tom vědět. Za každou
informaci, která povede k dopadení tohoto ,,záškoďáka“ velice děkujeme.
Naše obec se právě zapojila do projektu REMOBIL. Pokud máte doma nefunkční mobilní
telefon, přineste ho k nám na úřad. Budete zařazeni do soutěže o mobilní telefon v hodnotě
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10000,- účast v soutěži je možná opakovaně, a to každým vhozeným mobilem. Za každý
odevzdaný telefon putuje 10,- pro Jedličkův ústav a školy. Sebrané telefony jsou dále
předávány k demontáži odborným firmám, které zaměstnávají hendikepované osoby. Do
boxu můžete odevzdat také: baterie, nabíječky, kabely, sluchátka, mp3, kalkulačky a další
drobná elektrozařízení. Zapojte se do akce s námi ať dáme mobilním telefonům další smysl.
Přeji vám krásné a pohodové jarní dny a těším se na setkání s vámi, třeba na
připravovaných Staročeských Májích nebo na tvoření zahradní keramiky pro dospěláky.
Věra Nedvědová

místostarostka obce
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 Oznamujeme, že dne 7. 5. bude obecní úřad uzavřen.
 Dne 5. 4. Obecní zastupitelstvo schválilo:
 rozpočtové opatření č. 2
 smlouvu o dílo č. 201801 na rekonstrukci komunikace ulice Zahradní s firmou
SILNICE Slaný, spol. s.r.o.
 kupní smlouvu na prodej části obecního pozemku č. 234/1 panu Ing. Karlu
Šimonovskému, kdy předmětem koupě je nově vzniklý pozemek č. 234/6
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. 12-12-6000671/VB/1, Lhota ul. Nová 98 – přeložka NN
 7 členů zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022
 veřejnoprávní smlouvu se zapsaným spolkem Domov pro všechny, kde
předmětem smlouvy je finanční výpomoc v hodnotě 20 000,- Kč
 veřejnoprávní smlouvu s SK Lhota, kde předmětem smlouvy je finanční
výpomoc v hodnotě 80 000,- Kč
 veřejnoprávní smlouvu s klubem U Splavu, kde předmětem smlouvy je finanční
výpomoc v hodnotě 10 000,- Kč
 členství v nevládní apolitické organizaci s celostátní působností Sdružení
místních samospráv České republiky, která sdružuje a hájí zájmy členských obcí

 V měsíci květnu oslaví své životní jubileum paní Helena Herinková a pan
Jindřich Jirásek oběma přejeme jen to nejlepší, hodně štěstí, lásky a zdraví.
 Připomínáme, že tradiční očkování psů se uskuteční ve středu 2. 5. od 16:30 do
17:30 hodin před obecním úřadem. Na Ploskově v cca 17:40 hodin. Cena
vakcíny činí 100, Pan doktor MUDr. Jindřich Sklenář oznamuje, že v pondělí 7. 5. má dovolenou.
 Zápis do Mateřské školy ve Lhotě se koná 9. 5. v budově MŠ Lhota od 16 do 17
hodin. Zákonní zástupci dítěte s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz a
vyplněnou žádost o přijetí dítěte (tiskopisy k vyzvednutí v MŠ nebo ke stažení na
stránkách školy).
 Nová provozovna pošty v Kamenných Žehrovicích je na adrese Karlovarská tř. 91 Česká koruna, Kamenné Žehrovice. Telefon: 704 539 021. Otevírací doba: Po – Pá
10:00 – 18:00, So + Ne 11:00 – 15:00.
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PODĚKOVÁNÍ
Žilinská škola slavila 130 let svého vzniku. Důstojnou oslavu připravily paní učitelky a škola
si to opravdu zaslouží. Rádi jsme si vše prohlédli a zavzpomínali na naše mládí. Stálo to za
to! Patří za to všem organizátorům velký dík!
Miloslava Zímová

KULTURA
 Každý čtvrtek od 17:00 před hospodou U Splavu se opět konají tradiční Sousedské
trhy. Přijďte nabídnout nebo si odnést přebytky ze zahrádek (sazeničky, venkovní i
pokojové květiny, bylinky, zeleninu, ovoce…), drobné domácí zvířectvo a nebo jen
tak posedět s přáteli 
 Staročeské máje se letos vrací ke své tradici, kdy opět zatancují děvčata před svými
domy. Konají se v sobotu 19. 5. od 14:00. Sraz bude jako vždy u obecního úřadu.
Večer jste všichni zváni na Májovou zábavu, která začíná od 20:00 na sále hospody
U Splavu. K poslechu i tanci zahrají Černý brejle.
 Květnová Seniorka se uskuteční dne 26. 5. od 14:00 na sále hospody U Splavu.
 Místní pražírna kávy Caffé Prokopio pořádá v sobotu 26. 5. od 10:00 Cyklistický
orientačně-vědomostní závod jednotlivců pod názvem Prokopio Cup I. Ročník.
Registrace závodníků je do 23. 5. Start a cíl - Pražírna Caffé Prokopio, délka trati cca
15km. Bližší informace na webových stránkách: http://www.caffeprokopio.cz/ nebo
přímo v pražírně kávy.

KLUB U SPLAVU

ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení spoluobčané,
jaro se ukazuje v plné kráse a děti ve školce z něj mají velikou radost. V těchto slunečných
dnech trávíme maximum času na procházkách a hrou venku, abychom si jich co nejvíce
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užili. Neznamená to, že bychom zapomínali na přípravu na školu, děti mají i tak dostatek
času vyprávět si o jaru, kytičkách, zvířatech, stále něco malují, tvoří a učí se nové písničky a
básničky. V dubnu proběhly ve školce „hudební dílny“ – děti se mohly seznámit i s
netradičními hudebními nástroji z daleké ciziny (Afriky, Asie) a samozřejmostí bylo i to, že
si samy mohly na tyto nástroje zahrát. Děti tím byly naprosto unešené. V druhé polovině
dubna se děti těší na další aromaterapii ve školce a pomalu se chystají také na oslavy spojené
s koncem dubna – Čarodějnice, brzy si vyzdobí školku a vyrazí na „slet školkových
čarodějnic“, pokud se všem podaří splnit připravené úkoly, čeká na děti čarodějnické
vysvědčení.
Jana a Slávka učitelky MŠ

ZŠ ŽILINA
Aprílový měsíc svým krásným, slunečným počasím a rozkvetlou přírodou přivítal jaro.
V pátek 20. 4. proběhl ve škole DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a v odpoledních hodinách
také ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU, kterého se zúčastnilo celkem 13 předškoláků.
K zápisu se dostavilo 6 dětí ze Žiliny, 4 děti ze Lhoty a 3 děti jsou z Kladna, Přelíce a ze
Bělče. Rodiče jednoho žáka požádali o odklad školní docházky. Budoucí školáčky přivítáme
již v červnu na Zahradní slavnosti.
V pátek 27. 4. proměnila zaklínadla všechny žáky v čarodějky a čaroděje. Přiletěli na koštěti,
křídlech netopýra, někteří se doplazili, doskákali, jiní zapřáhli pavoučí spřežení. Nikdo
nechtěl ve škole plné kouzel, magie, tajemství a očekávání chybět.
Čarodějky v jednotlivých třídách si malé učedníky pořádně prozkoušely. Rozšifrovali
zaklínadla, hádali hádanky, spočítali pavouky, nožičky i ocásky ochočené havěti. Závěr
magického dopoledne patřil opékání buřtů a čarodějným písničkám. Nejvíce se však
čarodějčata těšila na pití kouzelných lektvarů. A že všem chutnaly? To se ví! Nastartovala
svá košťata a spokojená odlétla zpátky domů.
ŠKOLA OSLAVILA 130. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ.
V sobotu 21. 4. jsme přivítali pana starostu Žiliny Ing. Václava Hamouze, bývalé
pedagogické pracovníky a bývalé absolventy naší školy. Děti zahájily oslavy krátkým
kulturním vystoupením.
Následně si návštěvníci mohli prohlédnout dobové fotografie z dějin naší školy v kronice ve
třídě, kde si doslova podaly ruce vzpomínky se současností. Zavzpomínali na tabule,
nábytek, ale i pomůcky a starší učebnice, které pomáhaly dokreslit besedu o historii, kterou
vedl žilinský rodák pan Husák. O svých pocitech a vzpomínkách si lidé mohli povyprávět u
kávy, čaje a zákusku. Všem, kteří přišli zavzpomínat na své dětství, děkujeme.
Pedagogický sbor ZŠ Žilina

JSDH LHOTA
Soutěže odstartovaly…
Jarní počasí máme konečně tady a to je znamení, že začínají venkovní hasičské soutěže.
7. 4. 2018 jsme se vydali tentokrát do Lidic na fotbalové hřiště, kde SDH Hřebeč pořádal
Železného Soptíka. Soutěž spočívá v tom, že se běží úsek dlouhý 100m, kde se plní
jednotlivé úkoly, samozřejmě v co nejkratším čase. Po prvním kole postupuje vždy 20
nejrychlejších závodníků z každé kategorie a je to rozdělené i na pohlaví.
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Měli jsme zastoupení v kategorii, přípravka, mladší žáci (zde jsme měli 2 družstva), starší
žáci.
Jako družstva jsme se umístili ve všech třech kategorií na stupních vítězů. Přípravka
1. místo, mladší žáci A 1. místo, mladší žáci B 7. místo, starší žáci 3. místo.
Nejlepší naši jednotlivci dopadli takto: přípravka žákyně Kateřina Kučerová 1. místo,
mladší žákyně Anastázie Lukášová 1. místo, mladší žáci Rudolf Selichar 1. místo.
O týden později jsme přivítali hasičský potěr u nás ve Lhotě na hřišti SK. Odehrával se zde
již 4. ročník „O POHÁR STAROSTY OBCE“ v požárních útocích.
Tentokrát soutěž začínala až po obědě, počasí nám přálo, sluníčko svítilo a my jsme měli
radost, že spousta občanů ze Lhoty přišla podpořit naše děti.
Přihlášeno bylo 19 družstev v kategoriích přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorostenky.
Tento ročník byly přihlášené dvě přípravky. Těšili jsme se na to, že konečně změříme síly s
jiným SDH, abychom věděli, jak si naši Špunti stojí. Měli jsme obrovskou radost, že
dokázali zvítězit a svým časem překvapili nejen nás, ale i ostatní trenéry z různých SDH.
V tomto vítězném týmu máme děti v rozmezí 4-5 let.
VÝSLEDKY :
1. Místo – SDH Lhota 59.90 s
2. Místo – SDH Pletený Újezdy 62.73 s
Mladší žáci nastoupili se 2-mi družstvy, družstvo A (Hasičata), družstvo B (Školáčci). V B
jsou převážně děti ve věku 6-7let a soutěží spolu teprve druhým rokem. V A jsou děti, které
už mají více zkušeností a za sebou i více soutěží.
VÝSLEDKY :
1. Místo – SDH Stehelčeves 26,63 s
2. Místo – SDH Lhota A 28,77 s
3. Místo – SDH Braškov 29,83 s
4. Místo – SDH Hřebeč 30,31 s
5. Místo – SDH Brandýsek 34,97s
6. Místo – SDH Žilina A 35,02 s
7. Místo – SDH LHOTA B 39,88 s
8. Místo – SDH Žilina B 46,02 s
9. Místo – SDH Pletený Újezd 52,86 s
Starší žáci letos nastoupili v nové sestavě, zvykají si na nové pozice a nabírají zkušenosti.
Jejich snaha je ale veliká a věříme, že jejich velké úspěchy teprve přijdou. Do každého
závodu jdou s velkým odhodláním. V prvním pokusu jim nevyšel nástřik, a v druhém se
nepovedl rozdělovač. Ale Mazánci nic nevzdali a své útoky dokončili!
VÝSLEDKY :
1. Místo – SDH Stehelčeves 24,18 s
2. Místo – SDH Braškov 25,62 s
3. Místo – SDH Poštovice 25,91 s
4. Místo – SDH Pletený Újezd 31,74 s
5. Místo – SDH Lhota 34,68 s
6. Místo – SDH Hřebeč 35,39 s
7. Místo – SDH Brandýsek 41,76 s
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Poděkování patří SK Lhotě, za půjčení celého areálu. Dále všem členům SDH Lhota, co
se podíleli na přípravě a uskutečnění celé soutěže!!!
Děkujeme všem rodičům a příznivcům, co přišli podpořit naše děti a maminkám co
upekly pamlsky!!!
Co nás čeká?
5. 5. pořádají kamarádi ze Žiliny požární útoky, soutěž bude probíhat u rybníka v Žilině.
Začátek soutěže je 10h.
25. - 27. 5. jedeme na Plamen do Plchova. Budeme moc rádi, když se přijedete podívat, ale
hlavně fandit našim/vašim dětem J
Připisujeme časový harmonogram:
Pátek 25. 5.
18:00 – 19:00 plnění disciplíny - štafeta dvojic
Sobota 26. 5.
09:00 – 12:00 plnění disciplín (štafeta 4 x 60 m, útok CTIF – 1. pokusy)
13:30 – 18:00 plnění disciplíny (útok CTIF – 2. Pokusy, štafeta CTIF)
Neděle 27. 5.
09:00 - 12:00 plnění disciplíny požární útok Plamen
13:30 - 14:30 nástup, vyhodnocení úklid
SK LHOTA
Áčko
Po dvou odložených zápasech se sezona naplno rozjela. I když úvod nebyl pro Lhotu
úspěšný. Mizerná úvodní půle v Poříčanech znamenala stav 3:0. O záchranu hrající domácí
byli lepší téměř ve všem. Až po pauze se výkon Lhoty zlepšil a hrálo se na jednu bránu.
Množství zahozených šancí vévodila Kudelou neproměněná penalta. Pak přece jen snížili Ibe
a Kudela. Dohrávka s Kutnou Horou dlouho nepřinášela žádné brankové situace. Až deset
minut po pauze se z hranice šestnáctky trefil Kudela. Když v 72. minutě využil Borek rychlý
brejk, bylo o vítězi utkání jasno. Třetí trefou zavřel skóre Primus poté, co hosté spoléhali na
ofsajd a Lhotečtí šli ve třech na samotného gólmana. Neumanem využitý roh ze 3. minuty
ovlivnil derby se Slaným. Lepší domácí zvýšili vedení přesným přímým kopem Šalamouna.
Další tři stoprocentní šance domácí zahodili. Místo bezproblémové výhry hosté snížili a
výrazně zdramatizovali poslední půlhodinu zápasu. Přes vypjatý průběh dokázali domácí
vedení udržet. Oproti souboji se Slaným se v Libiši úvod zápasu nepovedl. Hned po dvaceti
sekundách přišla chyba ve lhotecké obraně a první branka domácích. V 7. minutě následoval
rychlý brejk domácích a druhý zásah. Poslední gólový úspěch přišel jen o deset minut
později z kopačky Danylyche. V dalším průběhu byla Lhota aktivnější, ale ani její šance ani
protiútoky domácích změnu skóre nepřinesly. Již v sedmé minutě dohrávky s Rejšicemi
dopravil Kudela do brány odražený balon. Lepší Lhota navýšila vedení po trefě Zlaty. Úkol
pro druhou půli zněl jasně: nedopustit komplikaci jako v duelu se Slaným. To se áčku
podařilo. Dosti podráždění byli hráči Nového Strašecí po přísné penaltě, kterou ovšem Borek
neproměnil. Jen o tři minuty později přišli hosté o zbytečně vyloučeného hráče. Přesto se po
bombě z přímého kopu dostali do vedení. Zápas Lhotečtí otočili již v prvním poločase
dvěma hlavičkami. Nejprve se prosadil Kudela a gólem do šatny pak Adjei. Uklidnění pro
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Lhotecké a přinesl druhý, tentokráte Šalamounem proměněný pokutový kop. Skóre v závěru
ještě navýšili Ibe a Kudela. V Berouně se áčku příliš nedaří. Také tentokrát se ujali domácí
vedení z pokutového kopu. Rozhodnutí přišlo dvacet minut před koncem zápasu. Nejprve
byl vyloučen domácí hráč a z Lhotečtí dostali výhodu přímého kopu z dobré pozice. Z
následného protiútoku si ale domácí pojistili vedení. Divoký začátek měl poslední květnový
zápas s Hvozdnicí. Diváci viděli tutové šance na obou stranách i lhotecký pro ofsajd
neuznaný gól. Ve 29. minutě se uvolnil Borek a nádherným lobem překonal hostujícího
gólmana. Hosté vyrovnali ještě před půlí a v následujícím průběhu byli lepší. S vypětím
všech sil Lhota ubránila bod a v penaltovém rozstřelu přidala druhý.
Sedm kol před koncem drží Lhota čtvrtou pozici se 43 body. Dvě postupové pozice jsou
vzdáleny už o deset bodů, takže Lhota může bojovat o třetí příčku, na které je Libiš se 46
body. Blízko za Lhotou je Beroun a Spartak Příbram (42 a 40 bodů). Další týmy mají ztrátu
výraznější.
SK Poříčany - SK Lhota 3:2 (3:0) Branky Lhoty: Ibe, Kudela
SK Lhota – Sparta Kutná Hora 3:0 (0:0) Branky Lhoty: Kudela, Borek, Primus
SK Lhota –SK Slaný 2:1 (2:0) Branky Lhoty: Neumann, Šalamoun
TJ Sokol Libiš – SK Lhota 2:1 (2:1) Branka Lhoty: Danylych
SK Lhota – SK Rejšice 2:0 (2:0) Branky Lhoty: Kudela, Zlata
SK Lhota - SK Nové Strašecí 5:1 (2:1) Branky Lhoty: Kudela 2x, Adjei, Šalamoun z p.k.,
Ibe
Český Lev-Union Beroun – SK Lhota 2:1 (1.0) Branka Lhoty: Adeji z p.k.
SK Lhota – SK Hvozdnice 2:1 na p.k. (1:1) Branka Lhoty: Borek
Béčko
Podle očekávání došlo k odložení úvodního jarního kola. O týden později se béčko málem
nesešlo na Stochově. V oslabené sestavě dvakrát inkasovali. Až v závěru úvodní půle snížil
po rohu Hrdlička a ukázalo se, že lze na Stochově myslet na solidní výsledek. Po vyloučení
domácího hráče ale přišel rychlý protiútok, následná penalta a o vítězi bylo prakticky
rozhodnuto. Přitom brankové příležitosti béčko mělo. Po úvodní porážce byl domácí souboj
s rezervou Hřebče o to důležitější. Posílené béčko mělo ovšem problém s využitím
brankových příležitostí. Skóre utkání otevřel Mantlík z pokutového kopu. Místo
uklidňujícího druhého zásahu se domácí báli o konečný výsledek. Druhou výhru v řadě si
Lhotečtí připsali nečekaně na hřišti kladenského Slavoje. Na rozjetého soupeře platila
důsledná a poctivá hra lhotecké obrany. A tak hosté byli lepší a dostávali se i do šancí. Na
gól se čekalo přes hodinu hry, kdy se po přihrávce Langera prosadil Rohla. S přibývajícím
časem Slavoj uzamkl Lhotecké, šance k vyrovnání si ovšem nevytvářel. Zodpovědný výkon
béčka přinesl nečekané body. V Žehrovicích odehrálo béčko nejhorší zápas podzimu. I proto
se chtěli hráči předvést v co nejlepším světle. V první půli měli sice Lhotečtí převahu, ale
nebezpečnější byly hosté – hned třikrát skončil míč na brankové konstrukci za Kučerou. A
tak se podobně jako na Slavoji poprvé prosadil Rohla. Pak dosti neslavně zasáhl do utkání
rozhodčí. Nejprve nařídil nesmyslnou penaltu proti domácím a následně stejnou příležitost za
evidentní faul domácím upřel. Za stavu 1:1 přišel na řadu penaltový rozstřel, v němž bylo
béčko úspěšnější. Sparta Kladno nemá k dispozici hřiště v Rozdělově, a tak béčko sehrálo
vzájemný duel doma. Jako první se trefili hosté, Jen o pět minut později vyrovnal po rohu
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Rohla. po půlhodině hry překvapil Spartu přímo z rohového kopu Šíma. I béčku vydrželo
vedení stejnou dobu jako dříve soupeři. Sedm minut po obrátce využil Horák přímý kop z
hranice vápna. Pak již dominovali hráči Sparty. Domácí vzdorovali do 84. minuty, kdy přišla
chyba v rozehrávce, následný závar a vyrovnání. Druhý penaltový rozstřel v řadě zvládlo
béčko úspěšně.
Čtyři jarní výhry posunuly béčko z bezprostředního boje o záchranu. 25 bodů stačí na osmé
místo. Čtvrtý Slavoj Kladno nasbíral o 5 bodů víc, naopak dvanáctý celek vyrovnané tabulky
rezerva Hřebče má bodů 19. Na barážovém místě je příští soupeř béčka Svinařov se 16 body.
SK Lhota B – FC Čechie Velká Dobrá odloženo na 8.5.
Baník Stochov – SK Lhota B 4:1 (2:1) Branka Lhoty: Hrdlička
SK Lhota B – SK Hřebeč B 1:0 (1:0) Branka Lhoty: Mantlík z p. k.
Slavoj Kladno – SK Lhota B 0:1 (0:0) Branka Lhoty: Rohla
SK Lhota B – SK Kamenné Žehrovice 2:1 na p.k. (0:0) Branka Lhoty: Rohla
SK Lhota B – Sparta Kladno 4:3 na p.k. (2:2) Branky Lhoty: Rohla, Šíma, Horák F.
Dorost
Dynamo z Nalahozevsi inkasovalo dvakrát hned v úvodních deseti minutách. Vedení
lhotecký dorost před přestávkou ještě navýšil a po změně stran udržel. Jasnou výhru mohli
Lhoteční oslavit v Hostouni. Dva zásahy přišly těsně po sobě okolo půlhodiny hry. Po
přestávce následovaly slepené zásahy hned tři. K souboji s Viktorií Nelahozeves –
nejsilnějším soupeřem – Lhota nastoupila v neúplné sestavě se dvěma žáky a dopadlo to
neslavně. Chuť si Lhotečtí spravili výhrou ve Smečně, kterou čtyřmi trefami zařídil Nedvěd.
Úspěšným zápasem byla ukončena základní část dorostenecké soutěže. Třetím místem si
Lhota vybojovala účast ve skupině hrající o postup a tím i další souboj se suverénem
soutěže. I druhý souboj Viktorie vyhrála, tentokráte ale rozdíl nebyl tak výrazný.
Viktorii Nelahozeves chybí jediná výhra k jistotě prvního místa. Druhá Libčice má na Lhotu
náskok osmi bodů. Posledním účastníkem mistrovské skupiny je béčko Hostouně se ztrátou
5 bodů. Lhotečtí po prvním kole nástavby a celkově 15 zápasech mají na kontě 24 bodů.
SK Lhota – Dynamo Nelahozeves 3:1 (3:0) Branky Lhoty: Hašek, Mach, Nováček
Sokol Hostouň B – SK Lhota 0:6 (0:2) Branky Lhoty: Šverčič 3x, Šíma, Mach, Placák
SK Lhota – Viktorie Nelahozeves 0:13 (0:8)
Sokol Smečno – SK Lhota 1:4 (0:2) Branky Lhoty: Nedvěd 4x
SK Lhota – Viktorie Nelahozeves 0:4 (0:2)
Starší žáci
Na hřišti kladenského Slovanu prohrávali žáci po půlhodině hry o tři góly, ovšem následné
zlepšení přineslo srovnání a úspěšnou penaltovou loterii. Ve druhém souboji přijely do Lhoty
vedoucí Vinařice. Po dobrém výkonu prohrála Lhota 2:4. Herně ovšem za hosty
nezaostávala. Také další duel přinesl souboj s celkem z vedoucích příček tabulky. Lhotečtí
Doksy zaskočili a vedli dokonce 4:0. Až pak se prosazoval favorit, který nakonec dokázal
skóre otočit. Dva góly z 5. minuty a pět minut před koncem rozhodly duel v Tuchlovicích.
Lhotečtí borci se bohužel prosadit nedokázali.
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Úvod jarní části sezony na první pohled nevypadá růžově, nutno ale říci, že Lhotečtí hráli se
třemi nejvýše postavenými celky soutěže. V další časti budou mít žáci příležitost vylepšit
současné osmé místo v jedenáctičlenném okresním přeboru.
Slovan Kladno – SK Lhota 3:4 na p.k. (3:1) Branky Lhtoy: Štoncner 2x, Šíma
SK Lhota – SK Vinařice 2:4 (1:3) Branky Lhoty: Adam 2x
SK Doksy – SK Lhota 5:4 (2:4) Branky Lhoty: Braun, Adam, Čermák, Vydra
AFK Tuchlovice – SK Lhota 2:0
Mladší žáci
Ve Zlonicích si Lhotečtí zastříleli a přivezli jednoznačné vítězství. Stejně jako ve starších
žácích skončil souboj Lhoty a Slovanu Kladno nerozhodným výsledkem a následnou
penaltovou výhrou. V tomto případě ale vždy dotahoval kladenský celek. Rozdíl ve skóre
ovšem byl nanejvýš dvoubrankový. Duben zakončili mladší žáci výhrou ve vyrovnaném
duelu s Hostouní.
Hráči této kategorie mohou bojovat dokonce i o druhé místo. Výsledky ovšem ani v této
kategorii nejsou důležité. Více těší dobrá hra, kterou děti předvádějí.
SK Zlonice – SK Lhota 1:12 (0:4) Branky Lhoty Štoncner 4x, Horák 3x, Čermák 3x,
Donynets, Hůla
SK Lhota – Slovan Kladno 6:5 na p.k. (4:2) Branky Lhoty: Čermák, Hašek, Donynets, Vlk,
Štoncner
Sokol Hostouň – SK Lhota 2:3 (1:2) Branky Lhoty: Horák 3x
Přípravky
Starší přípravka po zimní pauze pokračuje v soubojích na dvou hřištích se silnou trojicí
SK Kladno, SK Slaný a TJ Unhošť. Dále platí i to, že na kladenský a slánský celek nestačí.
vyrovnané jsou souboje s Unhoští, se kterou si přípravka připsala druhou výhru sezony.
Dva celky lhotecké mladší přípravky byly zařazeny do dvou nejsilnějších skupin, které byly
pro jaro vytvořeny. V té nejsilnější Lhota sehrává vyrovnané duely se soupeři z Unhoště,
Vinařic, Stochova a Buštěhradu. Jen poslední Slatina na úroveň soutěže nestačí. V
konkurenci SK Kladna, Zákolan, Hřebče, kladenského Slavoje a Slaného je druhý lhotecký
celek velmi úspěšný.
Jeden přátelský zápas si připsala i minipřípravka. V pohodové atmosféře si zahrála na hřišti
Švermova. Zápasu se účastnili všichni hráči, kteří mohli v daném termínu přijet.
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