7. číslo – listopad, prosinec 2018

Vážení spoluobčané,
skončilo nám další čtyřleté volební období. Na ustavujícím zasedání
Zastupitelstva obce Lhota převzali pomyslný štafetový kolík noví zastupitelé.
Všichni připraveni se podílet v dalším volebním období na zajišťování chodu
obce. Touto cestou děkuji všem občanům, kteří přišli k volbám a také bývalým
zastupitelům za zodpovědný přístup k obci. Poděkování patří bývalému panu
starostovi, jehož práce pro obec si vážím. Myslím si, že je obec v dobré kondici.
Děkuji také všem spoluobčanům, kteří kandidovali ve volbách a veřejně tím dali
najevo, že mají zájem a chtějí se podílet na správě naší obce. Na některé z nich
se těším ve výborech.
V příštích letech bych ráda společně se zastupitelstvem podporovala nastolený
trend rozvoje naší obce a zároveň si přeji přinést do obce také něco nového. Je to
výzva. Přistupuji k ní s pokorou a respektem. Důvěřuji zastupitelům a
zaměstnancům obce i členům výborů, o jejichž zkušenosti se budu moci opřít.
Určitě nastanou také chvíle, kdy bude potřeba udělat neméně populární
rozhodnutí a my se na sebe nebudeme stále usmívat. I toto život přináší. Proto je
dobré si věci včas vyříkat a vyměnit své názory. Ale neřešit nic s horkou hlavou.
Podívat se na problém i z druhé strany a přijmout názor toho druhého. Buďme k
sobě vstřícní a tolerantní a navzájem se respektujme. Mé přání je, aby naše obec
byla přívětivá pro všechny generace, aby se nám tu spolu dobře žilo. Toto jistě
nezajistí starosta sám. To můžeme zvládnout pouze společně.
O tomto víkendu se sejdeme u vánočního ohně před hospodou U Splavu, což nám
připomene, že tu máme Vánoce a konec roku. Přichází doba, kdy k sobě máme
mnohem blíž a zapomínáme na všední starosti.
Tímto vám všem přeji krásné vánoční svátky, dětem i dospělým splněné sny a
krásné chvíle prožité s těmi nejbližšími. Do nového roku 2019 vstupujme s nadějí,
radostí a optimismem. Přeji vám jen to dobré.
Věra Nedvědová
starostka obce
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
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Dne 17. 12. obecní zastupitelstvo schválilo:
rozpočtové opatření č. 5
rozpočet na rok 2019
rozpočtové výhledy pro r. 2020 – 21
členy do finančního výboru: pana Bc. Jana Kohouta, Jaroslava Nedvěda, paní Ing.
Veroniku Mantlíkovou a pana Miloslava Poddaného
členy do kontrolního výboru: paní Alenu Kohoutovou, pana Luboše Macha, Jana
Anděla a Petra Čížka
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 201801 na realizaci stavby: Rekonstrukce
komunikace v ul. Zahradní, úprava celého uličního prostoru a doplnění kanalizace
s firmou Silnice Slaný, spol. s.r.o.
dodatek č. 3 k příloze č. 1 ke smlouvě č. 2009/1/03 o sběru a odvozu komunálního
odpadu s firmou Ave Kladno s.r.o.
dodatek č. 8 k příloze č. 1 smlouvy č. 2009/2/03 o sběru vytříděných složek
komunálního odpadu s firmou Ave Kladno s.r.o.
nové ceny známek za odvoz komunálního odpadu z důvodu navýšení cen firmou Ave
Kladno s.r.o.
PDO/jednorázová: 55,- Kč (zůstává)
PDO/měsíční: 500,- Kč (zůstává)
PDO/rok: 1900,- Kč (nová cena)
žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2019 pro zapsaný spolek Klub U Splavu
v částce 10000,- Kč
žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2019 pro zapsaný spolek Domov pro všechny
v částce 20000,- Kč
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12. smlouvu č. RR-04-12-2018 o zřízení a provozu Rozklikávacího rozpočtu na webových
stránkách obce Lhota s firmou Galileo Corporation s.r.o.
13. smlouvu č. MA-04-12-2018 o zřízení a provozu mobilní aplikace, která přináší
přehled aktualit z webových stránek obce Lhota do mobilních telefonů s firmou
Online – Team s.r.o.
14. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o nočním klidu
15. kupní smlouvu s paní Jiřinou Minaříkovou, kde předmětem jsou pozemky p. č. 335
v k. ú. Lhota u Kamenných Žehrovic a p. č. 643/23 v k. ú. Lhota u Kamenných
Žehrovic
 V měsíci prosinci slaví své životní jubileum paní Hamouzová Jitka, Vlachová
Eva a Rysková Jarmila. Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a vůbec jen to
nejlepší 
 S blížícím se koncem roku žádáme občany, kteří ještě nemají zaplaceny
poplatky za stočné a tříděný odpad, aby tak učinili. Děkujeme za pochopení.
 Oznamujeme, že ve dnech 21., 27., 28. a 31. 12. bude obecní úřad uzavřen.
 Kontejner na bioodpad v ulici U Hřiště bude opět přistaven na jaře r. 2019
 Od nového roku z důvodu navýšení cen firmou Ave Kladno s.r.o. nastane
změna cen některých svozových známek pro komunální odpad. Cena za
jednorázovou známku zůstává 55,- Kč, celoroční známka se zvyšuje na 1900,Kč, měsíční zůstává 500,- Kč. Další obecní poplatky zůstávají stejné jako
v letech minulých tzn.: stočné 90,- /os./měs., tříděný odpad 100,-/rok/dosp., děti
do 15 let 50,-/rok, pes 100,- /rok – další 150,-/rok – každý další 200,-/rok.
 Poděkování patří hasičům za ozdobení vánočního stromku.
 Oznamujeme, že dne 10. 12. nemohla naše svozová firma Ave v některých
ulicích vyvézt komunální odpad, jelikož nebyly průjezdné z důvodu špatně
zaparkovaných aut. Firma Ave i obecní úřad vás tedy žádá, aby každé pondělí
vaše auta byla vždy zaparkovaná tak, aby neomezovala provoz. Děkujeme za
pochopení.

KULTURA
 Vánoční seniorka s tombolou se bude konat v sobotu 22. 12. od 14:00 na sále
hospody U Splavu.
 Vánoční setkání, kde si zazpíváme pár známých koled a popřejeme krásné svátky se
uskuteční v neděli 23. 12. od 17:00 před hospodou U Splavu. Teplé občerstvení a
ohníček je zajištěn 
 O Štědrý den půjdeme tradičně nakrmit lesní zvířátka. Sejdeme se v 10:00 před
hasičárnou.
 Lednová Seniorka se chystá na 19. 1. 2019
Tříkrálová sbírka
Ve dnech 1. - 14. 1.2019 proběhne po celé ČR Tříkrálová sbírka. I do Vašich domovů
přijdou koledníci předat radostnou zvěst. Děkujeme, že je přijmete a zároveň svým darem
pomůžete potřebným. Umírající, vážně nemocní, handicapovaní a opuštění lidé potřebují
naši společnou pomoc a podporu. Děkujeme Vám za ni.
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Termín bude upřesněn na nástěnkách v obci a rozhlasem.
Diecézní záměry Arcidiecézní charity Praha pro tento rok jsou:
 Materiální a potravinová pomoc nejchudším lidem v ČR
 Poradna Magdala - pomoc obětem násilí
 Vybudování centra sociálních služeb Farní Charity Vlašim
Humanitární záměry:
 Ozdravný pobyt běloruských dětí v Praze
 Podpora nemocnic v Ugandě
M. Cyrusová

PRODEJ RYB V ŽILINĚ
Členové spolku rybáři Žilina a firma Arybaz pořádají opět ve dnech 22. 12. od 9:00 do 17:00
a 23. 12. od 9:00 do 12:00 prodej vánočních ryb před hostincem U Růžičků v Žilině.
V nabídce bude kapr, pstruh a amur. Možnost kuchání ryb a zakoupení teplého občerstvení.

DOMOV PRO VŠECHNY
Druhou listopadovou sobotu se v naší obci běžel 17. ročník Běhu Kaštankou. Počasí nám
přálo. Den to byl krásně slunečný. Kolem našeho rybníku si na podzimní Běh Kaštankou
přišlo zaběhat celkem 23 dětí. Děti startovaly v pěti kategoriích, a tak jako každý rok si
každý dětský účastník mohl v cíli vyzvednout malou odměnu. Pro ty nejlepší z nich byly
připraveny medaile, diplomy i věcné ceny.
Na dětské zápolení plynule navázal start hlavního závodu. Na ten se postavilo celkem 93
běžců, kteří překonali trať dlouhou 15 km a stejně tak jako loni, i letos se běželo naší
Kaštankou. Dorostenci, Lhoťáci a muži nad 70 let absolvovali poloviční trasu. Naši obec
tentokrát reprezentovali pouze dva běžci, v ženské kategorii Martina Holečková
(Zvoníčková), která 7,5 km trať zdolala za 47 minut a 51 vteřin, v mužské kategorii nás
zastoupil Ervín Nagy, který patří mezi lhotecké hasiče a svoji trať na jednom okruhu zaběhl
za 55 minut a 1 vteřinu.
Nejrychlejší ženou na 15 km trati byla Iveta Bodnárová z Maratón klubu Kladno v čase
1:11:25. Nejrychlejším mužem se stal Jan Pospíšil (18 let) z AK Žatec, který 15 km uběhl za
0:55:40. Děkuji všem zúčastněným a také členkám spolku Domov za napečené a připravené
občerstvení, které je každoročně velkým lákadlem pro všechny běžce.
V neděli 2. prosince se konalo pro naše nejmenší Čertovské rojení.
Vánoční stromek do temného podvečera krásně zářil. Z oblohy se sice spouštěl vytrvalý
déšť, ale to nás ani v nejmenším neodradilo a my jsme se přesunuli do sálu hospody U
Splavu, kde na nás čekalo hudební představení „S čerty nejsou žerty“ v podání agentury DoRe-Mi z Českých Budějovic. Děti si program báječně užily. Netrpělivě čekaly, jestli i letos,
když se čertily uvnitř, je Mikuláš najde a přijede. Mikuláš samozřejmě naše děti nezklamal a
celý večer vyvrcholil příjezdem jeho a celé mikulášské družiny na vánočně osvětleném
kočáru taženého koňmi. Mikuláš všem dětem rozdal za odměnu malé balíčky s dobrotami.
Bylo nás tentokrát opravdu hodně, pro balíček si přišlo 88 dětí. Dospěláků, kteří si
popovídali u svařáku, bylo také nepočítaně.
Tímto moc děkujeme panu Jaroslavu Kohoutovi a jeho vnučce Aničce Bouzkové za práci
s koňským povozem při nepříjemném a vytrvalém dešti.
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Poděkování patří samozřejmě všem, kteří se na této akci podíleli . Na příští rok pro Vás
chystáme znovu spoustu zajímavých akcí. První z nich bude 4. ročník Turnaje v Lóře, který
se uskuteční 23. února 2019. Podrobnější informace budou s předstihem oznámeny.
Dovolte mi poděkovat za náš spolek všem, kteří se v průběhu roku zúčastnili mnoha akcí,
všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci a věřím, že se v příštím roce
budeme i nadále scházet v tak hojném počtu. Přeji vám krásné a klidné prožití svátků
vánočních a do nového roku hlavně zdraví!
Za Domov pro všechny z. s.
Irena Houžvičková

KNIHOVNA
Jménem obecní knihovny Vám všem přejeme krásné vánoční svátky, hodně pohody a
odpočinku a ze všeho nejvíce hodně zdraví v novém roce. Těšíme se na další setkávání v
knihovně i mimo ni. Knihovna je v době vánočních prázdnin od 24. 12. do 6.1. zavřená.
Otevřeno máme opět 10.1.2019.
Tereza a Jiří Šeborovi

ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení občané Lhoty,
pomalu, ale jistě se blíží čas vánoční, a naše děti netrpělivě odpočítávají chybějící dny do
kouzelného zazvonění zvonečku. Těší se na vánoční cukroví, na betlém a v neposlední řadě
na štědrého Ježíška, který jim určitě nadělí spousty dárečků.
Začátkem měsíce prosince si děti s pomocí paní učitelek ozdobily vánoční stromeček,
napekly perníčky, a naši předškoláci asistovali při vánoční výzdobě oken. Při příležitosti dne
otevřených dveří v základní škole Žilina byla možnost účastnit se výuky prvnáčků. Naši
předškoláci mohli vidět průběh vyučovací hodiny ve škole. Paní ředitelce děkujeme za
spolupráci. Druhý prosincový týden ve školce proběhlo předvánoční vystoupení pro rodiče.
Doufáme, že se vánoční písně, básně a prvky dramatizační činnosti všem líbily. Také u nás
opět proběhla Aromaterapie s paní Langerovou, která si pro děti připravila vánoční éterickou
borovici. Moc děkujeme.
V pondělí 17. prosince se Kačenka a Karolínka účastnily výletu s dětmi ze Družce. Čekalo
na ně peklo s opravdovými čertíky, ale vše hravě zvládly.
Rády bychom poděkovaly obecnímu úřadu, paní Jirovské a panu Bátěkovi, kteří zařídili
Mikulášskou nadílku ve školce. Všechny děti nám tady zůstaly, takže rozlobený čert i
tentokrát odcházel s prázdným pytlem :)
Tento školní rok také pokračujeme s projektem Generace bez hranic a děkujeme paní
Zímové za spolupráci.
Ježíšek dětem nadělil pod vánoční stromeček spousty dárečků i u nás ve školce. Všechny
dárky jsme pořídily ze získaných peněz za sběr papíru. Utržená částka za sběr, který proběhl
v listopadu 2018 činí 1760 kč,-. Děkujeme všem, kteří se sběrem pomohli. I nadále můžete
nosit starý papír ke stodole. Také děkujeme obecnímu úřadu za finanční částku 2000 kč,-. Z
této částky jsme dětem pořídily didaktické a edukativní hračky do školky. Tento rok byl
Ježíšek opravdu štědrý, proto mu ještě jednou moc děkujeme. Všem přejeme krásné prožití
vánočních svátků, pohody, zdraví a vše nejlepší v novém roce 2019.
Slávka a Jana
učitelky MŠ Lhota
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ZŠ ŽILINA
Nejkrásnější měsíc v roce se ohlásil očekávanými mrazivými dny, nastává doba adventu a
příprav na Vánoce. 20. 11. vyjeli žáci 1. - 3. ročníku na krásné divadelní představení do
divadla Lampion na Kladno. Výpravná inscenace, která vznikla v koprodukci s Divadlem
bratří Formanů, se dětem moc líbila. 21. 11. proběhl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a
v odpoledních hodinách třídní schůzky všech ročníků.
V tento den se také 2., 4. a 5. ročník zúčastnil exkurze ve firmě Lego na Kladně. Děti měly
možnost vidět proces vzniku lego modelů, které kladenská pobočka exportuje do celého
světa. Každý si z exkurze odnesl drobný dáreček v podobě malé stavebnice. 22. 11. přivítala
naše škola předškoláčky s paní učitelkami z mateřských škol ze Žiliny i Lhoty. Děti se
seznámily s třídami a budoucími spolužáky, kteří se na ně již teď moc těší. V rámci příprav
na advent jsme v průběhu posledního listopadového týdne navštívili adventní výstavy
v Žilině i ve Lhotě. Za pozvání oběma obcím děkujeme. 5. 12. ve středu nastal dětmi
toužebně očekávaný okamžik a ve dveřích tříd se během dopoledne objevil Mikuláš
s nadílkou. 14. 12. jsme navštívili kino ve Slaném s novou dětskou pohádku ČERTÍ BRKO.
Především dny před Vánoci jsou časem setkání s blízkými, časem vzájemné úcty, lásky,
přátelství a porozumění. S adventním časem je spojeno také velké množství zvyků. Společně
s dětmi jsme si je připomněli ve škole při výrobě adventních věnců a ostatní tradice si
připomeneme také 19. 12. během projektového vyučování. Následně v tento den ZVEME od
13:00 do 15:30 hod. rodiče našich žáků na VÁNOČNÍ TVOŘENÍ.
Během měsíce září byla školní knihovna rozšířena o nové dětské tituly. Děti si mohou každý
den knihy na dobu 14 dnů vypůjčit.
Projekt SPORTUJ VE ŠKOLE rozhýbává holky a kluky ve školních družinách a klubech
napříč celou Českou republikou. Díky němu cvičitelé naučí děti základům oblíbených sportů,
jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Děti se baví různými sportovními hrami, opičími
dráhami a dalšími pohybovými aktivitami. Naše škola se do projektu přihlásila a spustí jej
v lednu 2019.
KRÁSNÝ ADVENTNÍ ČAS A VÁNOČNÍ SVÁTKY PLNÉ LÁSKY A POHODY PŘEJÍ
ZAMĚSTNANCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

JSDH LHOTA
Podzim u hasičů
v předešlém zpravodaji jsem Vás informovala o absolvovaných soutěžích Hasičské ligy a hry
Plamen. Z výsledků jsem zapomněla uvést úspěch Anet Kohoutové, která v Závodě
požárnické všestrannosti v kategorii starší dorostenky získala krásné zlato. Naší obec nejen
výborně reprezentuje, ale spolu s Bárou Andělovou se aktivně podílí na vedení hasičské
mládeže. Tímto bych chtěla vyslovit dík všem dorostencům, kteří odrostli dětskému věku a
přesto je práce pro sbor stále baví.
Ani vedoucí nezaháleli a prošli ve dnech 3. - 4. listopadu pravidelným školením. Vyzkoušeli
jsme si některé disciplíny, jež děti při soutěžích běhají, procházeli jsme směrnice a vše
zakončili testem.
V neděli 25. 11. byl podniknut výlet i s rodiči do bazénu ve Slaném. Děti získaly poukazy,
coby ocenění za minulou sezónu. Všichni si to náramně užili.
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Podzimní sychravé počasí nás zahnalo na tréninky do vnitřních prostor. Stejně jako v
minulém roce, máme zimní fyzickou přípravu v tělocvičně Dělnického domu v Kamenných
Žehrovicích, kde hojně využíváme tamní skvělé vybavení.
Nejbližší události nás čekají až v roce 2019 a to zejména ze znalostí hasičské problematiky.
Všem Lhoťákům přejeme nádherný vánoční čas a s pevným zdravím a veselou myslí vzhůru
do dalšího roku.
Za tým vedoucích hasičské mládeže Barbora Kobersteinová
SK LHOTA
Áčko
Na utkání do Klíčan vyrazili Lhotečtí spolu s fanoušky autobusem. A příliš je v nevlídném
počasí nezahřáli. Hned v první minutě zaspala obrana a domácí vedli. Srovnat stav se
podařilo zásluhou hlavičky Ibeho. Hrbolaté hřiště neumožňovalo pohledný fotbal. Když už
všichni očekávali penaltový rozstřel, využily Klíčany přímý kop. Lhota tak poprvé v sezoně
nezískala ani bod. Souboj se Spartakem jako by kopíroval loňské vzájemné měření sil. Velké
nasazení, bojovný výkon a minimum šancí na obou stranách přinesly bezbrankovou remízu.
V rozstřelu byli úspěšnější domácí. Penaltovou loterií končilo i derby v Tuchlovicích. Po
vlažném úvodu prohrávala Lhota 0:1. Rychle však dokázala skóre otočit. V 11. minutě se
prosadili domácí a v 17. už po trefách Chlapce a Ibeho svítilo na ukazateli skóre 1:2. Oba
góly dali Lhotečtí po rohu. V dalším průběhu utkání bylo áčko jasně lepší, vytvořilo si
několik jasných šancí, které ovšem zůstaly nevyužity. O výhru přišla Lhota až v 88. minutě.
Následné penalty zvládli lépe domácí, a tak Lhota přišla o dva body. V posledním kole
přivítalo áčko Libušín. Na úvodní pěknou trefu Kabyla dokázali hosté odpovědět. V dalším
průběhu se hosté sesypali. Dvě slepené branky Šalamouna a Hájka je nahlodaly a další dvě
před poločasem zlomily úplně. Pak se řešila pouze výše skóre, které se vyšplhalo na
hrozivých 11:1. Pro libušínského nováčka šlo po dvojím rozrytí hřiště prasaty a po trestu za
inzultaci o další tvrdou ránu.
Slaný a Poříčany mají na svém kontě 35 bodů. Lhotecký celek o pouhé dva body méně.
Pouze jednou v průběhu podzimu odešlo áčko bez bodů. Taková je vizitka úspěšného
podzimu. Za Lhotou se drží s 31 body čtvrtá Kutná Hora. Na šesté Nespeky má áčko náskok
sedmi bodů, na devátý Libušín propastných 15. Z toho je patrné, že i na jaře by se Lhota
měla pohybovat v horních patrech tabulky.
TJ Klíčany – SK Lhota 2:1 (1:1) Branka Lhoty: Ibe
SK Lhota – SK Spartak Příbram 1:0 na p. k.
AFK Tuchlovice – SK Lhota 3:2 na p.k. (1:2) Branky Lhoty: Chlapec, Ibe
SK Lhota – SK Baník Libušín 11:1 (5:1) Branky Lhoty Ibe 4x, Šalamoun 3x, Kabyl, Hájek,
Mbah
Béčko
V derby s Bratronicemi otevřel skóre Anděl již v úvodní minutě. Jasnou převahu domácích
využil do půle pouze Nedvěd. Jak si zkomplikovat jasný zápas, předvedlo béčko po změně
stran. Nejprve rozhodčí Asník (bývalý lhotecký hráč) nařídil přísnou penaltu a po třech
minutách zaváhala obrana a bylo srovnáno. Lhotečtí se nesložili, přidali na tempu a třemi
brankami utkání rozhodli. V zatím nejslabším složení se představilo béčko na hřišti
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posledního Svinařova. Bojovný a nepříliš pohledný zápas rozhodl krásnou střelou do
šibenice Nedvěd. Posila z áčka byla v hlavní roli při výhře nad Slavojem. Kdykoliv se Lhota
dostala do rychlého brejku, měli hosté problémy. Po protiútocích padly všechny tři branky
úvodní půle. Po změně stran Slavoj přišel kvůli zranění o dva hráče. Zdecimovaný soupeř
inkasoval dohromady devětkrát. V posledním kole jelo béčko na hřiště silného Dubí. Také
zde byla znát výpomoc hráčů áčka. Po čtvrthodině hry rozvlnil síť Danylych. Za dalších 15
minut překonal obranu soupeře Popok. Za stavu 2:0 měli domácí několik šancí na skórování.
Žádnou nevyužili a naopak v závěru inkasovali potřetí.
Druhé místo a 30 bodů. Takovou úspěšnost opravdu nikdo nečekal. Pouze ve čtyřech
utkáních béčko nevybojovalo 3 body. Za zmínku stojí i sedmizápasová série výher. Vedoucí
Libušín nasbíral o 4 body více, na třetím místě je Běleč s tříbodovou ztrátou. Potěšující je
náskok na čtvrtou tuchlovickou rezervu, který činí 9 bodů. Kromě vedoucí trojice a
posledního Svinařova je tabulka velice vyrovnaná. Čtvrté Tuchlovice mají 21 bodů a
předposlední Bratronice 14.
SK Lhota – AFK Bratronice 5:2 (2:0) Branky Lhoty: Anděl 2x, Nedvěd 2x, Šíma J.
AFK Svinařov – SK Lhota 0:1 (0:0) Branka Lhoty. Nedvěd
SK Lhota – Slavoj Kladno 9:0 (3:0) Branky Lhoty: Danylych 5x, Nedvěd 2x, Moc, Drmla
Slovan Dubí – SK Lhota 0:3 (0:2) Branky Lhoty: Danylych, Popok, Nedvěd
Dorost
Dorostenci zakončili sezonu vysokou výhrou na hřišti Dokes. Z osmi podzimních soubojů
nasbírala Lhota 13 bodů. Od dorostenců se čekalo o trochu více. Nicméně po odchodech
některých opor na Velkou Dobrou a po spojení s Družcí nebylo pro trenéra Hakla
jednoduché dát dohromady fungující tým. Hráči z Družce měli před svým příchodem jiné
herní návyky a nebyli zvyklí hrát konstruktivní kombinační fotbal. Na jaře mohou Lhotečtí
hrát o konečné druhé místo, na které ztrácí 4 body.
SK Doksy - SK Lhota 0:10 (0:3) Branky Lhoty: Rendla 2x, Šmatlák 2x, Nedvěd 2x, Mach
2x, Valenta, Povolný
Starší žáci
Spíše slabší soupeře potkávali starší žáci v závěru soutěže. Prohru zaznamenali pouze v
souboji na hřišti vedoucích Tuchlovic. Za podzim žáci prohráli celkem pětkrát, z toho jen
dvakrát výraznějším rozdílem (s Tuchlovicemi a ve Vinařicích). Další tři porážky byly o
jedinou branku. Pokud by tým preferoval výsledky, mohl vytěžit body i z těchto zápasů. Přes
smolné ztráty se vyšplhal na šesté místo jen tři body za třetí Unhošť.
SK Lhota – Sokol Hrdlív 4:0 (3:0) Branky Lhoty: Štoncner 2x, Donynets, Čermák
SK Lhota - SK Rakovník B 6:1 (1:0) Branky Lhoty: Čermák 2x, Štoncner, Hrdina, Horák,
Donynets
SK Stehelčeves – SK Lhota 1:9 (0:4) Branky Lhoty: Horák 3x, Čermák 2x, Hrdina 2x,
Štoncner, Hašek
SK Lhota - AFK Tuchlovice 1:4 (1:3) Branka Lhoty: Štoncner
SK Kročehlavy B – SK Lhota 0:3 (0:1) Branky Lhoty: Dvořák 2x, Štoncner
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Mladší žáci
V závěru sezony potkali mladší žáci soupeře z horních pater tabulky. Proto také dvakrát
ztratili body. Béčko ve slánské skupině si v posledních kolech polepšilo. Pro jarní část
sezony by měly být vytvořeny nové skupiny. Lhotecké áčko se pohybovalo mezi nejlepšími
celky, takže na ně čekají silnější soupeři. Béčko logicky musí být zařazeno do druhé skupiny.
Oba celky by v jarní části měly patřit k těm lepším ve své soutěži.
TJ Unhošť – SK Lhota 6:1 (2:1)
SK Lhota – SK Doksy 7:0 (5:0)
Sokol Hostouň – SK Lhota 5:4 na p.k. (1:2)
SK Lhota – SK Kladno 6:1 (4:0)
SK Lhota B – SK Žižice 4:1 (0.1)
SK Pchery – SK Lhota B 3:9 (2:3)
SK Lhota B – SK Stehelčeves 4:2 (1:1)
Sokol Vraný – SK Lhota B 7:0 (3:0)
Přípravky
Ani v zimní přestávce přípravky nezahálejí. Stejně jako všechna ostatní mládežnická
mužstva pilně trénují. Obě přípravky navíc odehrály jeden turnaj v hale na Doksech, který
organizovali lhotečtí trenéři. Minipřípravka ve stejné hale odehraje přátelský zápas v
průběhu ledna.
Létající trenéři
Aktuální trendy a způsoby vedení dětí přijeli předvést do Lhoty létající trenéři. Akce, při
které do menších oddílů zavítají zástupci Středočeského krajského svazu, proběhla v našem
oddílu na konci října. Na modelovém tréninku s mladší a starší přípravkou předvedli Milan
Kormaník a Aleš Majer, jak s hráči pracovat. Jejich ukázce přihlíželi nejen lhotečtí
mládežničtí trenéři, ale i účastníci školení C licence. V samotné tréninkové jednotce byla k
vidění zajímavá cvičení i vedení hráčů. Přestože se Lhotečtí snaží vést hráče podle
nejmodernějších trendů, přinesla akce nové podněty.
Ples, Valná hromada
Již podesáté pořádá SK Lhota svůj reprezentativní ples. První únorovou sobotu se v žilinské
Sokolovně sejdou hráči a fanoušci oddílu. Na plese budou tradičně oceněni nejlepší hráči
všech lhoteckých družstev.
Druhou významnou akcí je valná hromada, na níž se probere aktuální situace lhoteckého
fotbalu a výhled do dalších let. Zároveň bude zvolen nový výkonný výbor. Valná hromada
proběhne v sobotu 16. 2. od 15:30 na sále restaurace U Splavu.
Poděkování
Závěrem bych rád všem poděkoval za podporu lhoteckého fotbalu a popřál klidné prožití
svátků vánočních. Budeme se těšit na Vaši návštěvu fotbalového stadionu v novém roce.

Jan Dolejš
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