4. číslo – květen, červen 2018

Vážení spoluobčané,
zdravím všechny čtenáře a mám několik informativních věcí.
Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na proběhlých kulturních akcích, jak pořádáním, tak i
samotnou účastí. Nebylo jich málo, a všechny si našly své příznivce, ať už to byly, hasičské
a fotbalové soutěže, Staročeské máje nebo Seniorka.
Co se týče rekonstrukce ulice Zahradní, je odložen začátek stavebních prací na srpen
z důvodu posunu prací provádějící firmou Silnice Slaný na zakázkách, které dokončují
v jiných lokalitách. Současně se tímto částečně omlouvají. Termín dokončení je závazný
a bude dodržen.
Ještě bych rád pár řádek ohledně sekání trávy okolo vašich nemovitostí. Je většina, která si
okolí svých domů udržuje stejně jako zahrady, těm velice děkuji, že dělají obec hezčí na první
pohled. Bohužel pak jsou i tací, kteří čekají, jestli to náhodou někdo neudělá za ně, a je jim
jedno, že to dělá ostudu právě jim. Obec má dva zaměstnance na úklid a údržbu a věřte, že
májí spoustu práce s velkými plochami. Tímto bych chtěl apelovat na všechny, aby pomohli
úklidem v okolí svých nemovitostí. Děkuji.
Jelikož už našim dětem pomalu začínají prázdniny, je jasné, že také přichází čas dovolených
a zaslouženého odpočinku. Přeji všem klidné a spokojené prožití prázdnin, hlavně hodně
pohody, žádné úrazy a šťastné návraty domů do Lhoty.
Miloslav Poddaný
starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

 Veliké

díky patří všem, kteří připravovali naše Staročeské máje. Alici a Ivaně za
trpělivou práci s dětmi při nácviku besedy, samotným dětem za jejich pilnou přípravu.
Velkým i malým hasičům za krásně nazdobeného Krále. Všem krojovaným ženám i
mužům, drábům, ,,vyváděným,, děvčatům, Mařence a Jeníčkovi. Rodičům děvčat za
pohoštění a dobroty, které pro nás připravili. V neposlední řadě také Vám, kteří jste šli
do průvodu a na máje přispěli. Nesmím zapomenou ani na kapelu, která nás celé
odpoledne doprovázela. Přípravy jsou vždy velké a náročné, ale výsledek stojí za to.
Jsme rádi, že u nás v obci tuto tradici stále udržujeme a věříme, že v dalších letech
bude svobodných děvčat, které se nechají ,,vyvést,, jen přibývat.
 V měsíci červnu slaví své životní jubileum paní Hasalová Jarmila, Kohoutová
Stanislava, Frýdlová Marta, Junková Božena, Karfiolová Jaroslava, Kolářová Věra a
pan Černý Jaroslav. Mezi červencové oslavence patří paní Papežová Marta,
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Frydrychová Marie, pan Lápka Jaromír a Cyrus Miroslav. Všem přejeme jen to
nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásku… 
 Zveme všechny, kterým není lhostejné dění v naší obci, na zasedání obecního
zastupitelstva. Zasedání se bude konat v úterý 12. 6. od 19:00 v zasedací místnosti
obecního úřadu.
 Nová provozovna pošty v Kamenných Žehrovicích oznamuje změnu provozní doby,
která je platná od 1. 6. 2018. Po – pá: 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00, so – 11:00 –
13:00, ne – zavřeno. Telefon: 704 539 021

 Pan doktor MUDr. Jindřich Sklenář oznamuje, že v pátek 8. 6. má dovolenou.
Zastupuje ordinace v Tuchlovicích.
 Ve dnech 11. – 13. 6. se v naší obci budou odečítat stavy elektroměrů.
 Od 5. 7. do 8. 7. se v Dlouhé Lhotě na Mladoboleslavsku koná již 38. sraz všech
Lhota a Lehot. Podrobné informace naleznete na internetových stránkách
www.srazlhot.cz nebo na naší úřední desce, kde je zveřejněn celý program akce.
STAROČESKÉ MÁJE
V sobotu se nám vydařilo počasí a všichni jsme si mohli užít oslavy do sytosti. Oslava se
skutečně vydařila a skoro nikoho z nás nenapadlo uvažovat o tom, že zorganizovat celou
akci dá nemálo práce a spotřebuje mnoho času. V dnešní době už málokterá vesnice nebo
městečko se věnují organizování oslav, které byly dříve docela běžné. Poděkujme proto
všem, kteří se starali, aby se na tento pěkný zvyk nezapomnělo.
Mimořádnou pozornost zasloužilo předvedení Staročeské besedy, kterou nám zatančily děti
– některé opravdu hodně malé. Protože jsem 41 let pracovala s malými dětmi, dovedu si
představit, jak náročné je naučit celou skupinu dětí, tak dlouhý výstup, kde se střídají
pohybově nejrozdílnější seskupení dvojic, trojic, malých a velkých kroužků, kde jsou
nejrůznější taneční kruhy. Děti se přemísťují k jiným dvojicím a jiným kroužkům.
Staročeská beseda tak jak byla nacvičena byla hodně dlouhá. Děti přesto přesně věděly, co
na kterou hudbu mají dělat.
Poděkujme tedy paní Jurkové a Kučerové za nácvik besedy, i těm které nacvičovaly besedu
v minulých letech, aby se na ni nezapomnělo. Také musíme poděkovat paní Nedvědové,
Machové a všem, kteří se na celé organizaci slavnosti podíleli, ačkoliv to nespadá do jejich
pracovních povinností.
Hana Holá

KULTURA
 Běh Kaštankou se koná v sobotu 9. 6. (viz. Domov pro všechny).
 Srdečně vás zveme na dvanáctý ročník dixielandové skupiny Brass Band
z Rakovníka, která nám zahraje k poslechu i možnému tanci v sobotu 16. 6. od 14
hodin před hospodou U Splavu.
 Poslední Seniorka před prázdninami se bude konat dne 23. 6. ve 14 hodin na sále
hospody U Splavu. Srpnová Seniorka se připravuje na sobotu 18. 8.
 Lhotecká pouť se připravuje na sobotu 8. 9.
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DOMOV PRO VŠECHNY
Za Domov pro všechny mi dovolte vrátit se k naší poslední akci, která se odehrála téměř
před měsícem a půl, ale vzhledem k průběhu, určitě stojí za to se k ní vrátit. Ano, mluvím o
Filipojakubské noci, tedy o zvyku spojeném s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. V pondělí
30. dubna se tradičně slétly všechny místní čarodějnice a čarodějnická mláďata před
obecním úřadem, aby oslavily svůj den. Cesta na koštěti pokračovala k místnímu rybníku,
kde čarodějničtí učňové nejprve skládali čarodějnickou zkoušku. Slétlo se na 7 desítek
malých učňů a všichni do jednoho úkoly s nadšením splnili a stali se čarodějnickými mistry a
samozřejmě byli i náležitě odměněni. Kromě drobných sladkostí, průkazu, který opravňuje
k létání na koštěti, na děti čekalo také zapálení ohně a následné opékání špekáčků. Dospělí se
zase mohli těšit na grilované dobroty, které připravil hospodský David Zoubek a na kapelu
Tri duby, jež nás provázela celým večerem. Za velmi vydařené odpoledne a večer patří velký
dík všem, kdo se podíleli na přípravách (členky našeho spolku, Klub U Splavu, SDH Lhota a
hospoda U Splavu), ale také těm, kdo nás přišli podpořit a užít si s námi naše Čarodějnice.
A již tuto sobotu 9. 6. se můžete těšit na 16. ročník Rozkvetlé Kaštanky, neboli 7,5
kilometrového běhu v okolí naší krásné obce. Kromě tradičních kategorií zařazujeme opět i
kategorii pro místní občany (muže i ženy) a věříme, že v „našich barvách“ vyběhne co
nejvíce sportovců. Hlavní závod odstartuje v 10:30, prezentace probíhá od 9:00 před
hospodou U Splavu. Ale ještě před tím nás čekají dětské závody kolem lhoteckého rybníčku.
Registrace do závodů bude od 8:15 do 8:45 rovněž před hospodou U Splavu. Zúčastnit se
mohou i Ti nejmenší, neboť máme kategorie i délky tratí uzpůsobené všem věkovým
skupinám od 1 roku do 14 let. Dorostenci (od 15 let) jsou zařazeni do hlavního závodu a
poběží také 7,5 km okruh. Vyhlášení výsledků proběhne venku krátce po skončení hlavního
závodu. Těšíme se na příjemné sportovní dopoledne s vámi!
za Domov pro všechny, z.s.Veronika Mantlíková

KNIHOVNA
Dobrý den,
letní počasí nám již nějakou dobu přeje, ačkoliv na dovolenou si většina z nás musí ještě
počkat. S dovolenou souvisí i odpočinek a pro mnohé i krásné chvilky s pěknou knihou.
Přijďte si vybrat čtivo na léto. Máme spoustu nových pěkných titulů. Do konce června
funguje standardní otvírací doba, tj. každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod. Přes léto bude
provoz knihovny omezen. Knihovna bude otevřena v následující dny: 4. 7. (pozor středa!),
26. 7., 8. 8. (pozor středa!) a 30. 8.
Moc se na vás na všechny těšíme, přejeme vám krásné slunné dny a těšíme se na další
setkávání.
Tereza a Jiří Šeborovi

ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení spoluobčané,
ve středu 9. května se uskutečnil zápis do MŠ, máme šest přijatých dětí, čímž je naplněna
kapacita školy. V průběhu prázdnin dojde ve školce k rekonstrukci oken a všechny místnosti
budou vymalovány.
Během měsíce května si děti ve školce užívaly slunečného počasí, oslavily čarodějnice,
zatančily si kolem totemu Indiánskou zumbu, vyrazily si pohrát na hřiště do Žiliny. 29.
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května se děti ve školce vyfotografují a s příchodem června se budou těšit na oslavu
dětského dne. Hned následující týden odjíždí starší děti na školu v přírodě, kam už se moc
těší Kačenka, Kája a Toníček. V polovině června plánujeme ve školce aromaterapii, výlet na
Kokořín se staršími dětmi a rozloučení s naší předškolačkou Kačenkou.
Jana a Slávka
učitelky MŠ

ZŠ ŽILINA
Květnový měsíc přinesl krásné slunečné počasí, které bylo jako stvořené k nácviku na
Zahradní slavnost, která se bude konat v úterý 26. 6. 2018 na zahradě školy. Předškoláčci
budou slavnostně pasováni na prvňáčky a naše nejmenší školáky pasuje král Ota I. na
čtenáře. JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
V pondělí 28. 5. proběhlo focení tříd. Manželům Karasovým děkujeme za skvělou
spolupráci. K 31. 5. 2018 byly ukončeny všechny zájmové kroužky. Velkou píli dětí jsme
odměnili „pohárovým“ překvapením. Poslední měsíc školního roku jsme zahájili oslavou
DĚTSKÉHO DNE na zahradě školy. Na „Den mazlíčků“ si děti mohly přinést do školy
ochočená zvířátka, se kterými si v průběhu pátečního dopoledne užily spoustu legrace. 13. 6.
2018 nás čeká výlet do Prahy. Krásy našeho hlavního města budeme obdivovat z paluby
parníku. 27. 6. 2018 pojedeme do Trampolínového parku na Kladno.
V pátek 29. 6. 2018 bude dětem slavnostně rozdáno závěrečné vysvědčení.
Panu M. Davidovi srdečně děkujeme za svědomitou spolupráci při zprostředkování materiálu
k oslavám 130. výročí založení naší školy.
OÚ v Žilině a ve Lhotě děkujeme za celoroční spolupráci a podporu.
Ve škole se opět sejdeme v pondělí 3. 9. 2018.
KRÁSNÉ LETNÍ PRÁZDNINY přeje pedagogický sbor ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

JSDH LHOTA
Květen u hasičů
Plamen 2018
Poslední květnový víkend jsme s hasičskými sportovci strávili v Plchově na Slánsku. Tamní
hasičský areál přivítal mladé hasiče z Kladenska k okresnímu kolu hry Plamen. Pro kategorii
mladších žáků je to završení soutěžního roku, pro starší žáky možný postup do kola
krajského. Lhota startovala z podzimního Závodu požárnické všestrannosti ze 4.místa starší a
7.místa mladší. V průběhu víkendu se načítaly další body za umístění z jednotlivých
soutěžních disciplín. Mladší žáci se lepšili s každým dalším startem, v Požárním útoku CTIF,
jenž má mezinárodní pravidla, dokonce získali prvenství. Ovšem konkurence byla letos
silnější a tak v konečném pořadí obsadili 6.místo z devíti družstev. U starších žáků, kteří si
nově začali říkat Velcí Špunti a měli s sebou i tematický talisman, nebyla o dramatické
situace nouze. Nejhůře pro ně dopadla hned první běžecká disciplína. Ve Štafetě požárních
dvojic se jim počítal horší ze dvou dosažených časů. Lepší pokus byl kvalifikován jako
neplatný pro nesprávné provedení a tím přišli o první místo z tohoto rozběhu. Další jejich
výsledky se pohybovaly od 1. - 3. místa. Tím si nakonec zajistili krásnou stříbrnou příčku
mezi pěti družstvy. Lhota tak neporušila svou tradici, kdy od roku 2008 vozí z Plamene
cenný kov.
4

Celý víkend bylo nádherné teplé počasí, děti spaly ve stanech, večer se grilovalo, hrály se
hry a nebo se jen tak klábosilo. Závěrem velké poděkování všem, kteří byli nápomocni s
organizací a všem, kteří byli ochotni pro děti napéct nebo jim zajistit ovocné osvěžení, bez
vás by to takový komfort nebyl.
Další událost čeká naše dorostence, kteří budou reprezentovat Kladenský okres na krajském
kole v Požárním sportu ve Vlašimi 16. - 17. 6. Držme jim palce, ať se pěkně umístí.
Za tým vedoucích hasičské mládeže ve Lhotě, Barbora Kobersteinová
SK LHOTA
Áčko
Domácí Klíčany využily přímý kop již v 11. minutě, ale hned v další vyrovnal střelou z
hranice šestnáctky Danylych. Před změnou stran hlavou otočil skóre Kabyl. Také
fotbalovější Lhota nechala soupeře srovnat – tentokráte vlastním gólem Neumanna. Když se
v 88. minutě prosadil po závaru Šalamoun, zdálo se být rozhodnuto. V tom se ovšem hosté
šeredně mýlili. Hned vzápětí Klíčany vyrovnaly a v 90. minutě využily rychlý protiútok.
Lhota tak v závěru přišla o všechny body. Pohledný fotbal přineslo i derby s Tuchlovicemi.
Po akci Vlasatého se ve 12. minutě prosadil Ibe. Vedení áčku dlouho nevydrželo. Střelu
odraženou od tyče vykopával Borek jen těsně za brankovou čarou. Druhý lhotecký zásah
přišel po hodině hry, kdy se prosadil hlavou Kunc. Už za dvě minuty byl stav příznivý pro
Lhotecké. Pak špatnou přihrávkou brankáři nabídl hostům vyrovnání Borek. Utkání dospělo
do nerozhodného konce. V následném rozstřelu byla úspěšnější Lhota. Vyrovnaný a důrazný
fotbal byl k vidění v Příbrami, téměř hodinu čekali diváci na gól. Pak se po rohu prosadili
domácí. Lhotecké šance nevyužili Nedvěd a Danylych. Až v předposlední minutě utkání
prostřelil gólmana Spartaku Šalamoun. Penaltový rozstřel stejně jako v podzimním
vzájemném souboji áčko nezvládlo. Lhota je pro Poříčí neoblíbeným soupeřem. I tentokráte
byl soupeř od Sázavy favoritem, což potvrzoval v úvodu zápasu. Postupně se obraz hry
srovnal. Velice kvalitní utkání rozhodl deset minut po pauze parádní trefou Ibe. Dlouhý míč
si ukázkově zpracoval a z otočky prostřelil hostujícího gólmana. Dalších deset minut trvalo,
než Zlata svým důrazem využil nedorozumění brankáře a obránce soupeře, a tak připravila
Lhota hostům první jarní ztrátu. Jako den a noc vypadaly výkony áčka proti Poříčí a v
Nespekách. Optická lhotecká převaha k ničemu nevedla, naopak domácí se po tečované
střele ujali vedení. Mizerný start do druhé půle přinesl zbytečnou penaltu a zvýšení skóre a
po hodině hry střelou z vápna domácí skóre uzavřeli.
Jen dva zápasy do konce sezony zbývají lhoteckému áčku. Na pátém místě tabulky ztrácí
pouhý bod na třetí Beroun (50 bodů). Áčko má již jistotu, že neskončí níže než na osmé
příčce. Nejbližší soupeř za Lhotou je se 47 body Spartak Příbram.
TJ Klíčany – SK Lhota 4:3 (1:2) Branky Lhoty: Danylych, Kabyl, Šalamoun
SK Lhota – AFK Tuchlovice 3:2 na p.k. (1:1) Branky Lhoty: Ibe, Kunc
SK Spartak Příbram – SK Lhota 2:1 na p. k. (0:0) Branka Lhoty Šalamoun
SK Lhota – SK Posázavan Poříčí nad Sázavou 2:0 (0:0) Branky Lhoty: Ibe, Zlata
Sokol Nespeky – SK Lhota 3:0 (1:0)
Béčko
V silné sestavě hrálo béčko proti Svinařovu. Také proto se po většinu zápasu hrálo na jednu
bránu. První gól byl připsán Zlatovi, když si hostující brankář srazil roh do vlastní sítě.
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Stejný hráč pak neproměnil pokutový kop. To už ale po nedůslednosti obrany béčka byl stav
vyrovnaný. Špatně začala Lhota i druhý poločas. Po tečované střele prohrávala. Vytrvalý tlak
přinesl druhou penaltu – tentokráte proměněnou. Rozhodující úder hostům zasadil Ivan
Horák. Od této výhry je jasné, že se báčka záchranářské starosti netýkají. Se třemi áčkaři
odehrálo béčko odložený zápas s Velkou Dobrou. Soupeř statečně vzdoroval půl hodiny hry,
než se trefil Rohla. Třetí gól do šatny pak hosty zlomil úplně. Ve druhé části narostlo skóre
na konečných 7:0. V opačné roli se pak béčko ocitlo ve Smečně. Druhý tým tabulky soupeře
přehrával, a navíc byl velice efektivní ve využívání šancí. Béčko snižovalo až za stavu 0:6.
Rezerva Libušína Lhotu zaskočila již v 6. minutě, když domácí obrana podcenila dlouhý
míč. Zanedlouho vyrovnal umístěnou střelou Nedvěd. I v dalším průběhu byli Lhotečtí lepší
a zaslouženě odcházeli na poločasovou přestávku s vedením. Když Libušín začal béčko
trápit, přišla druhá trefa Zlaty a tím i definitivní rozhodnutí. Na Buštěhradě se béčko sotva
sešlo. Slabá jedenáctka nemohla vedoucímu celku vzdorovat. Úvodní půli prohrála po
smolném prvním gólu a penaltě 2:0. V druhém už béčkaři odpadli a inkasovali ještě pětkrát.
Přestože béčko nastoupilo proti Bělči s posilami, ovládali hru spíše hosté. První gól derby
dál po rychlém protiútoku Nedvěd. Soupeř vyrovnal deset minut před poločasem z přímého
kopu. Úvod druhé půle přinesl zmatek v obraně Bělče, po němž se míč odrazil k Nedvědovi,
který podruhé dostal Lhotu do vedení. Na 2:2 srovnali hosté z penalty po faulu Hrdličky, a
tak dospěl zápas stejně jako na podzim k rozstřelu. A podobně jako na podzim byli
úspěšnější domácí hráči.
36 bodů a sedmé místo – to je vizitka béčka před posledními dvěma koly. Ve vyrovnaném
středu tabulky může zaútočit na čtvrté místo (Kamenné Žehrovice – 40 bodů), nebo naopak
spadnout až na jedenácté, na kterém se drží Velká Dobrá B s 30 body.
SK Lhota B – AFK Svinařov 3:2 (1:1) Branky Lhoty: Zlata, Dolejš z p.k., Horák
SK Lhota B – Čechie Velká Dobrá B 7:0 (3:0) Branky Lhoty: Popok 2x, Rohla, Danylych,
Nedvěd, Anděl, Zlata
Sokol Smečno – SK Lhota B 8:2 (4:0) Branky Lhoty: Dolejš, Šíma
SK Lhota B – Baník Libušín B 4:1 (2:1) Branky Lhoty: Zlata 2x, Nedvěd, Rohla
SK Buštěhrad – SK Lhota B 7:0 (2:0)
SK Lhota B – SK Běleč 2:2 (1:1) Branky Lhoty: Nedvěd 2x
Dorost
Po těsné a zbytečné porážce s Libčicemi si dorost spravil chuť v Hostouni. Proti první
Nelahozevsi hrála Lhota pouze s osmi hráči. V prvním poločase dokonce držela krok, pak ale
došly síly. Také předposlední zápas sezony poznamenaly absence. Tentokrát v deseti hrající
hosté opět v úvodní půli drželi krok. Dokonce vedli 2:1. Až po obrátce Libčice rozhodly.
Před posledním zápasem se Lhota drží na třetí příčce za Nelahozevsí a Libčicemi. Pozice
dorostu se již změnit nemůže.
SK Lhota – AFK Libčice 1:2 (0:0) Branka Lhoty: Braun
Sokol Hostouň B – SK Lhota 1:7 (1:3) Branky Lhoty: Placák 2x, Šverčič, Hašek, Nedvěd,
Nováček, Mach
Vikotrie Nelahozeves – SK Lhota 9:1 (3:1) Branka Lhoty: Nováček
AFK Libčice – SK Lhota 5:2 (3:2) Branky Lhoty. Červený, Valenta
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Starší žáci
První květnový den pro žáky úspěšný nebyl. Schytali vysoký příděl od silné Unhoště. Proti
Libušínu Lhotečtí vedli po celý zápas, v jednu chvíli i o tři branky, v závěru ale nechali
soupeře snížit na rozdíl jediného gólu. O týden později pak přehráli nejslabší celek soutěže
Stehelčeves. Vyrovnaný duel se Zichovcem přinesl nejprve lhotecký obrat, pak dvě
vyrovnání Zichovce a nakonec rozhodnutí v předposlední minutě. Na hřišti druhého týmu
soutěže neměli žáci moc šancí a prohráli 1:4. V dramatickém souboji s Hostouní byli
Lhotečtí vždy o krok napřed. Hostouň nejprve korigovala ze stavu 0:3 na 2:3 a pak ještě na
jednou na 3:4. Konec zápasu zvládli lépe domácí a uzavřeli tím vítězně sezonu.
Starší žáci obsadili celkovou sedmou příčku. Ve dvaceti zápasech nasbírali 23 bodů. Pro
další sezonu se do dorostu přesouvá čtveřice hráčů. Naopak z mladších žáků tým doplní
početně silnější ročník 2005. Výkony i výsledky by tak mohly být lepší než v právě
skončeném ročníku.
SK Lhota – TJ Unhošť 0:12 (0:7)
SK Lhota – SK Baník Libušín 4:3 (3:1) Branky Lhoty: Braun 2x, Čermák
SK Stehelčeves – SK Lhota 3:10 (0:7) Branky Lhoty: Dvořák 3x, Braun 3x, Čermák 2x,
Mikeš, vlastní
SK Lhota – SK Zichovec 4:3 (2:1) Branky Lhoty: Vydra 2x, Šíma, Dvořák
Slovan Velvary – SK Lhota 5:1 (2:0) Branka Lhoty: Mikeš
SK Lhota – Sokol Hostouň 6:4 (4:2) Branky Lhoty: Braun 3x, Čermák 3x
Mladší žáci
Proti vedoucí Unhošti odehráli mladší žáci slušný zápas. Nepovedený start druhého poločasu
a tři branky za tři minuty rozhodly o výhře soupeře. Ve vyrovnaném utkání v Kročehlavech
dokázala Lhota dvakrát vyrovnat. Na třetí branku již zareagovat nezvládla. Slabá Hřebeč
nebyla pro Lhotecké soupeřem, a tak si mladíci zastříleli. Na rozdíl od starších nepatří mladší
žáci Velvar k nejlepším v okrese, nedokázala tudíž vzdorovat lhotecké převaze. Již v první
půli dali žáci tři góly Hrdlívu a pak již utkání dovedli do úspěšného konce.
Jediný zápas se silným Slaným zbývá do konce mladším žákům. Lhotecký tým se udrží a
nejspíš i skončí na páté příčce tabulky jen s malým odstupem za třetím Slaným a čtvrtými
Kročehlavy.
SK Lhota – TJ Unhošť 4:7 (2:3) Branky Lhoty: Štoncner 2x, Horák, Hůla
SK Kročehlavy – SK Lhota 3:2 (2:2) branky Lhoty Povalač, Čermák
SK Lhota – SK Hřebeč 10:3 (5:1) Branky Lhoty: Horák 4x, Štoncner 2x, Adam, Hašek,
Čermák, Hůla
Slovan Velvary – SK Lhota 1:11 (0:6) Branky Lhoty: Čermák 4x, Štoncner 2x, Horák 2x,
Hašek, Hůla, Nedvěd
SK Lhota – Sokol Hrdlív 3:1 (3.0) Branky Lhoty: Horák, Čermák, Štoncner
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Přípravky
Ani květen nezměnil nic na postavení starší přípravky. Souboje přináší prohry s SK Kladno a
SK Slaný a vyrovnané souboje s Unhoští. Dva silnější celky nedokázala Lhota za celou
sezonu překvapit. S Unhoští vyhrála přípravka čtyři z šesti vzájemných zápasů.
Silnější celek mladší přípravky suverénně vyhrál svoji skupinu. Druhý celek, kde převažují
hráči ročníku 2010, prohrává se soupeři, kteří hrají více na výsledek. To Lhotečtí dělat
nechtějí. Obě přípravky již své skupiny dohrály, ta silnější se zúčastní závěrečného turnaje
pro nejlepší celky sezony.
I minipřípravka si zahrála. Ke dvěma duelům jela do Hřebče, k jednomu do Švermova. Hráči
ročníku 2012 odehrají turnaj ve Slaném.
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