10. číslo – listopad, prosinec 2019

Vážení spoluobčané,
máme tu konec roku a měli bychom hodnotit. Všichni se můžeme ohlédnout za
tím, co se nám podařilo jak v osobním, tak i v profesním životě. Jestli se předsevzetí daná před rokem nestala jen prázdnou frází. Přeci jenom se ne vždy daří
splnit naplánované věci, ale měli bychom mít pocit, že jsme udělali maximum.
Pak budeme mít možnost na daný problém navázat a dovést ho do zdárného
konce. A někdy k těm úspěchům stačí opravdu málo. Životní štěstí se skládá z
malých, někdy skoro bezvýznamných věcí, které dovedeme docenit až mnohem
později. Ale blíží se čas vánoční. Splňme si tajná přání a navoďme krásnou
atmosféru Vánoc a posledních dnů v roce. Nastává krásné období, kdy bychom
měli zapomenout na běžné problémy a starosti a užívat si tu pohodu plnými
doušky. Rodinná setkání, smích, vánoční cukroví a samozřejmě vánoční pohádky
a svařák, to vše nás Vánocemi provází. Ty neopakovatelné zážitky, které k
Vánocům patří, se nedají zapomenout. Proto se radujme z maličkostí a z každého
upřímného úsměvu, a to nejen během vánočních svátků, ale během celého roku.
Nelze si přát víc, než abychom se za rok opět mohli potkat v tomto předvánočním
čase, podat si ruce a říci si: byl to dobrý rok. Vždyť vše není jen o práci a
uspěchaném životě, kde se jeden s druhým míjíme. Nesnažme se na poslední
chvíli dohnat vše zameškané. Všechno má svůj čas. Čas pohody a odpočinku po
celoročním shonu. Přeji vám, abyste vánoční svátky a Nový rok prožili bez
stresů, a hlavně v klidu. Aby vám odměnou byly úsměvy vašich přátel a blízkých
a u rozsvíceného stromečku byly jen rozzářené oči vašich spokojených dětí. Přeji
vám do nového nadcházejícího roku 2020 mnoho zdraví, štěstí a úspěchů jak v
pracovním, tak v soukromém životě.
Věra Nedvědová
starostka obce

1

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 Dne 9. 12. zastupitelstvo obce:
 schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
 schvaluje rozpočet pro rok 2020 s konstatováním, že schodek bude možné
uhradit finančními prostředky z minulých let.
 schvaluje střednědobý výhled rozpočtu.
 schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Lhota č. 1/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, elektroodpadu a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Lhota.
 schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Lhota č. 2/2019 o poplatku za
komunální odpad.
 schvaluje kupní smlouvu č. 9419002598 s firmou GasNet, s.r.o. o odkoupení
plynovodní přípojky v ulici Lipová za dohodnutou cenu 1820 Kč.
 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s.
 schvaluje kupní smlouvu na prodej části obecních pozemků 83/6, 649/3 a 650/6
v k. ú. Lhota u Kamenných Žehrovic.
 schvaluje přijetí žádosti o dotaci z rozpočtu obce Lhota na rok 2020 od Sboru
dobrovolných hasičů Lhota ve výši.
 40000 Kč.
 schvaluje přijetí žádosti o dotaci z rozpočtu obce Lhota na rok 2020 od spolku
SK Lhota ve výši 100000 Kč.
 schvaluje přijetí žádosti o dotaci z rozpočtu obce Lhota na rok 2020 od spolku
Domov pro všechny z. s. ve výši 30000 Kč.
 schvaluje Dodatek č. 4 k příloze č. 1 ke smlouvě č. 2009/1/03 o sběru a odvozu
komunálního odpadu.
 schvaluje Dodatek č. 9 k příloze č. 1 smlouvy č. 2009/2/03 o sběru vytříděných
složek komunálního odpadu.
 schvaluje změnu výše ceny pro prodej celoroční svozové známky od firmy
AVE na cenu 2000 Kč.
 schvaluje cenovou nabídku na projektové práce na akci Stavební úpravy
objektu č.p. 180, rekonstrukce hasičské zbrojnice od firmy Projekt Kladno.
 V prosinci oslavila své životní jubileum paní Helena Houdková. Přejeme hodně
zdraví, štěstí a vše nejlepší do budoucích let 
 Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce
a ze zákona je povinna ji vést každá obec. Pamětní kniha je dílo, do něhož
se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro
informaci i poučení budoucím generacím. Po delší odmlce se vedení kroniky naší
obce ujala paní Jiřina Dvořáková, které tímto moc děkujeme a přejeme mnoho
úspěchů.
 Stále častěji slyšíme, že náš Lhotecký zpravodaj je pro některé občany zbytečný
v tištěné podobě, protože ho přečetli na webových stránkách obce nebo v mailu, kam
zpravodaj také posíláme. Proto, pokud chcete, aby vám zpravodaj byl i nadále
2










doručován do vašich poštovních schránek, prosíme, nahlaste nám to na obecní úřad.
Děkujeme za pochopení.
Připomínáme aplikaci s názvem V obraze. Stačí si ji nainstalovat do svého chytrého
telefonu přes aplikaci Obchod play nebo AppStore. A po vybrání názvu své obce
vám už neunikne žádná informace, která bude na stránkách zveřejněna, jelikož o
každé nové aktivitě budete informováni, prostřednictvím oznámení. Pokud byste měli
s instalací této aplikace problém, na obecním úřadě vám rádi poradíme a pomůžeme.
Dále, kdo nemá chytrý telefon, má možnost se zaregistrovat přímo na stránkách obce
www.lhotaukladna.cz k odběru novinek emailem. Tato registrace je také velice
snadná. Do vyhrazeného okénka na spodní straně stránek, zapíšete svoji emailovou
adresu, na kterou si přejete informace zasílat. Poté obdržíte email, který bude
obsahovat váš souhlas kvůli ochraně osobních údajů, po odsouhlasení budete trvale
svým emailem přihlášeni do naší databáze a o nové informace již nepřijdete.
Od neděle 15. 12. 2019 bude spuštěna integrace veřejné dopravy I. etapy oblasti
Rakovnicka, která zahrnuje i naši autobusovou linku Kladno – Zbečno – Křivoklát.
Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif Pražské integrované dopravy
(PID) s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové,
tak i elektronické podobě, včetně možností nákupu jednorázového jízdného platební
kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Vedení linek se stane
jednodušší, přehlednější a provoz bude hlídán koordinačním dispečinkem. Tímto se
linka A35 mění na linku číslo 555.
Nové jízdní řády jsou k dispozici také na webových stránkách https://pid.cz/integracerakovnicko-2019/, na webových stránkách naší obce nebo FB obce Lhota. Občanům,
kteří jsou zaregistrováni k odběru novinek mailem z našich webových stránek byly
řády již odeslány.
Od nového roku z důvodu navýšení cen firmou Ave Kladno s.r.o., nastane změna ceny
svozové známky pro komunální odpad. Cena za jednorázovou známku zůstává 55 Kč,
celoroční známka se zvyšuje na 2000 Kč, měsíční zůstává 500 Kč.
Od 1. 1. 2020 v obci začíná platit nově schválená Obecně závazná vyhláška č.
1/2019. Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování veškerého odpadu u nás
v obci. Je to taková kuchařka pro všechny, aby věděli, kam jaký odpad vyhodit a jak,
co a kam třídit.
Od 1. 1. 2020 začne platit další nově schválená Obecně závazná vyhláška č. 2/2019,
která stanovuje poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce Lhota.
Jedná se obecně o závaznou vyhlášku, která stanovuje poplatek za komunální odpad,
který vzniká na území obce Lhota. To znamená, že od nového roku budete povinni
hradit poplatek pouze za směsný komunální odpad. To je ten odpad, který vám zbyde
po vytřídění veškerého odpadu, který vaše domácnost vyprodukuje. Nově vám touto
vyhláškou vzniká ohlašovací a registrační povinnost, kterou splníte tím, že u nás na
obecním úřadě vyplníte prohlášení plátce poplatku. Plátcem poplatku je každý vlastník
nemovitosti, kde odpad vzniká, tj. také chaty a rekreační zařízení, které se nacházejí
v katastrálním území naší obce. Sazba poplatku je stanovena dle předpokládaných
nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem. Pro většinu
z vás se nebude měnit nic, protože většinou si každý známky na svoz kupujete. Tato
vyhláška ukládá povinnost zakoupení minimálně 5 kusů jednorázových známek za
kalendářní rok. Doporučujeme obě vyhlášky přečíst.
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 Silvestrovská pyrotechnika. Nechceme končit letošní rok zákazy, ale rádi bychom
vás požádali o omezení zvukových efektů (petard) při silvestrovských ohňostrojích.
Zvířata mají citlivější sluch než my lidé. Pro lidi je hranice porušení sluchu kolem
75-dB, pro zvířata je tato hranice nižší. Petardy a dělobuchy přitom mohou vydávat
zvuky o hodnotách přes 170 dB. Buďte prosím ohleduplní i k sousedům.

KULTURA
 Vánoční seniorka s tombolou se bude konat tuto sobotu 14. 12. od 14:00 na sále
hospody U Splavu.
 Vánoční setkání, kde si zazpíváme pár známých koled a popřejeme krásné svátky se
uskuteční v pondělí 23. 12. od 17:30 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 bude konat 18. 1. 2020

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ve dnech 1. - 15. 1. 2020 proběhne po celé ČR Tříkrálová sbírka. Do Vašich domovů
přijdou koledníci předat radostnou zvěst ve dnech 3. - 5. 1. 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.

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.
Těšit se můžete i na kapří hranolky a vodnické placky.

HOSTINEC U RŮŽIČKŮ V ŽILINĚ
Vás zve každou adventní neděli od 15:00 na svařák, klobásu nebo palačinku. Dobrou náladu
s sebou.
Dále pořádá společně s kulturní komisí obce Žilina dne 14. 12. Mistrovství světa v guláši.
Vzorky můžete nosit od 18:00 do 20:00. Pro dobrou náladu hraje hudební mistr pan Ivo
Novák. Vyhlášení vítězů bude po 22:00. Na gulášku si může pochutnat každý z vás.
Poslední akcí letošního roku bude tradiční silvestrovský turnaj od 11:00 ve stolním tenise
pro neregistrované dospělé hráče.
Hodně štěstí a zdraví v roce 2020 přejí Renata a Pavel Karmazínovi.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji děvčatům z obecního úřadu za uspořádání krásné adventní výstavy. Vždy nás naladí
na předvánoční atmosféru, kterou si rádi se svými blízkými prožíváme. Ještě jednou velký
dík, stálo to za to!
Miloslava Zímová

DOMOV PRO VŠECHNY
V sobotu 9. 11. se v naší obci běžel 18. ročník Běhu Kaštankou. Kolem našeho rybníku si na
podzimní Běh Kaštankou přišlo zaběhat celkem 30 dětí. Děti startovaly v pěti kategoriích, a
tak jako každý rok, si každý dětský účastník mohl v cíli vyzvednout malou odměnu. Pro 3
nejlepší z každé kategorie byly připraveny medaile, diplomy i věcné ceny.
Na dětské zápolení plynule navázal start hlavního závodu. Na ten se postavilo celkem 92
běžců, kteří překonali trať dlouhou 15 km a stejně tak jako loni, i letos se běželo naší
kaštanovou alejí. Dorostenci, Lhoťáci a muži nad 70 let absolvovali poloviční trasu. Naši
obec tentokrát reprezentovala pouze děvčata, v ženské kategorii Jana Čížková, Marie
Helclová a Barbora Kobersteinová, které doběhly kolegiálně do cíle ve stejném čase 52
minut 29 vteřin. Čtvrtou reprezentantkou lhoteckých barev byla Elena Rottová, která trať
absolvovala se svou dcerou Sabinou Papežovou (kategorie dorostenek) a do cíle doběhly
opět shodně v čase 52 minut 41 vteřin.
Nejrychlejší ženou na 15 km trati byla Martina Bradáčová z Maratón klubu Kladno v čase
1:06:38 a svým výkonem překonala i ženy ve dvou mladších kategoriích. Nejrychlejším
mužem se stal Ondřej Cadek z KKA-pivo, který 15 km uběhl za 0:56:04. Děkuji všem
zúčastněným a také členkám spolku Domov za napečené a připravené občerstvení, které je
každoročně velkým lákadlem pro všechny běžce.
Je již naší krásnou tradicí sejít se první adventní neděli na návsi u rozsvícení vánočního
stromku a společně prožít začínající předvánoční období, čas klidu a pohody. A nejinak tomu
bylo i letos. V neděli 1. prosince jsme se potkali před hospodou U Splavu, kde nás čekal
nádherný program od agentury Diskotačení Báry Ladrové s plno andílky, čerty, myšákem
Edou, vánočním skřítkem a mnoha dalšími. Vrcholem podvečera byl příjezd Mikuláše s jeho
družinou na nádherně osvětleném koňském spřežení a rozsvícení našeho vánočního stromu u
rybníka, který v letošním roce všechny nadchl. Mikuláš rozdal dárečky dětem, kterých se
sešlo na devět desítek, dospělí si popovídali u svařáku a všichni jsme si užili příjemnou první
adventní neděli.
Na příští rok pro Vás chystáme znovu spoustu zajímavých akcí. První z nich bude 5. ročník
Turnaje v Lóře, který se uskuteční 22. 2. 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
Veronika Mantlíková
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ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení občané Lhoty,
podzim se pomalu blíží ke konci, děti se těší na zimu a vánoční svátky. V druhé polovině
listopadu byla naše školka pozvána na den otevřených dveří do ZŠ Žilina, kde měli možnost
naši nejstarší vidět průběh vyučovací hodiny. Moc děkujeme. Koncem listopadu děti
navštívily vánoční výstavu nejen v sousední Žilině, ale také u nás ve Lhotě. Koupily si tam
voňavé perníčky, na kterých si moc pochutnaly . Své vlastní perníčky upekly i ve školce na
tvořivou dílničku, která bude spojená s krátkým předvánočním vystoupením, v pátek 13. 12.
Tímto srdečně zveme všechny maminky, tatínky, babičky či dědečky, kteří by rádi viděli své
ratolesti při přednesu básní, zpěvu písní či dramatizační činnosti.
V druhé polovině prosince nás opět navštíví paní Langerová s voňavou „jehličnanovou“
aromaterapií. Také se něco dozvíme o zdravé výživě dětí, o které nám přijde povyprávět Ing.
Sabina Škrabská.
Doufáme, že se dočkáme bohaté sněhové nadílky, která nám zpestří krásnou zimní a
předvánoční atmosféru.
Jana a Slávka
učitelky MŠ Lhota

ZŠ ŽILINA
Advent je obdobím klidu a rozjímání a očekávání vánočních svátků. Děti si postupně
otevírají adventní kalendář a zapalují svíčky na adventním věnci, který si již tradičně
vyrobily v posledním listopadovém týdnu ve školní družině. Nastalo netrpělivé očekávání
přicházejícího kouzla Vánoc.
19. 11. proběhl na naší škole Den otevřených dveří. V prvním a druhém ročníku jsme uvítali
paní ředitelku Mgr. Radku Kratochvílovou a paní učitelky s předškoláčky z mateřských škol
ze Žiliny a ze Lhoty, kteří si v průběhu vyučování vyzkoušeli, jaké to je sedět ve školních
lavicích. Navštívit nás také přišli rodiče našich žáků a budoucích prvňáčků. Děkujeme vám
za milou návštěvu.
V tento den jsme také přivítali ve škole návštěvu z Policie ČR vrchního inspektora nprap.
Zdeňka Krotila, který s dětmi přišel pohovořit o nástrahách sociálních sítí a bezpečném
užívání internetu.
V pátek 22. 11. a v pondělí 25. 11. jsme přijali pozvání na tradiční adventní výstavy
obecních úřadů v Žilině a ve Lhotě.
5. 12. jsme přivítali ve škole svatou trojici s Mikulášskou nadílkou.
10. 12. jsme byli na muzikálu Kapeska v divadle Karlín.
18. 12. od 13:00 do 16:00 hod. zveme do školy rodiče našich žáků na vánoční tvoření.
V pátek 20. 12., poslední školní den kalendářního roku, proběhne v dopoledních hodinách ve
škole besídka pro děti. Na posezení nad cukrovím a rozdávání dárečků se děti již nyní moc
těší.
Děkujeme všem rodičům, kteří se se svými dětmi zapojili do projektu Jsem laskavec a svými
dary pomohli opuštěným pejskům v útulku. Paní K. Horákové děkujeme za odvoz opravdu
velkého množství granulí, pamlsků, hraček a dek.
Děkujeme obecním úřadům v Žilině a ve Lhotě a rodičům našich žáků za spolupráci a
podporu.
Přejeme vám spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky a v novém roce
všechno dobré. Kéž čarovná atmosféra Vánoc přetrvá….
Mgr. Martina Sochnová a pedagogický sbor Základní školy
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SK LHOTA
Áčko
Tradiční derby s Tuchlovicemi rozhodl až úplný závěr zápasu. Již v první půli vstřelila Lhota
branku, kterou však rozhodčí kvůli domnělému útočnému faulu neuznal. Jinak utkání
přineslo lhotecký tlak a protiútoky hostů. Při jednom z nich spoléhala obrana na ofsajd, a tak
sólo soupeře musel likvidovat Tůma. Až v 89. minutě nařídil rozhodčí penaltu za šlapák
hostujícího obránce a faulovaný Zmeškal poslal domácí do vedení. Následný risk Tuchlovic
přinesl branku hostů – ale pouze vlastní pro brejku Kodrii. Výborný výkon předvedli
Lhotečtí v Dobrovici. Už po šesti minutách nastřelil Zmeškal břevno a o dvě minuty později
využil Veliký špatné zpětné přihrávky a otevřel skóre. I druhý poločas mohlo áčko začít
gólově, jenže šance Šalamouna zůstala nevyužita. A tak se z ojedinělé akce prosadili domácí.
Vyrovnaný stav platil jen 4 minuty, než se hlavou prosadil Zmeškal. O výhru připravila áčko
až přísná penalta ze závěru zápasu. V rozstřelu se domácí neprosadili ani jednou, a tak si
Lhota přivezla dva velmi cenné body. Rozlučku si A tým zpříjemnil dobrým výkonem s
Hvozdnicí. výborně hrající Pechr vymazal nejnebezpečnějšího hráče soupeře Třešňáka, takže
hosté nepředvedli nic nebezpečného. Kudela, který se vrátil do sestavy, se prosadil hned
dvakrát. Poprvé z dorážky po hlavičce Šalamouna. Druhý zásah má na svědomí Veliký, který
krásně našel volného Kodriu. Zanedlouho přidal Kudala třetí gól. 23 bodů – to je hodnota,
která by v jiných letech znamenala poklidné přezimování. Letošní sezona je jiná. Současné
desáté místo by nezaručovalo setrvání v soutěži. Současných sedm středočeských celků na
sestupových příčkách v divizi by znamenalo sešup stejného počtu týmu z krajského přeboru.
Stejný počet bodu jako Lhota mají další tři celky. Pátá Hřebeč má jen o tři body více než
Lhota a také ona je tedy mezi ohroženými celky.
SK Lhota – AFK Tuchlovice 2:0 (0:0) Branky Lhoty: Zmeškal, vlastní
FK Dobrovice – SK Lhota 2:3 na p.k. (0:1) Branky Lhoty: Veliký, Zmeškal
SK Lhota – SK Hvozdnice 3:0 (1:0) Branky Lhoty: Kudela 2x, Kodria
Béčko
Ve Vinařicích vyrukovalo béčka zostra. Hned po patnácti vteřinách se ujalo vedení, které
ovšem dokázali domácí vymazat. Po změně stran Lhota přidala a třemi góly rozhodla zápas.
Vinařice korigovaly až v předposlední minutě. Silně posílené béčko si zastřílelo proti rezervě
Velké Dobré. Sympaticky hrající soupeř domácím nemohl stačit, navíc některé jeho
obdržené góly byly z kategorie laciných. Hosté snižovali až za stavu 8:0. Zato poslední duel
podzimu příliš fotbalových momentů nenabídl. Už v osmé minutě se ujalo béčko vedení po
povedené střele Šímy. Domácí srovnali krok po půlhodině hry. Hra plná nepřesností spěla k
remízovému závěru. Jenže minutu před koncem propadla do lhotecké brány střela z hranice
vápna a béčko odjíždělo s prázdnou.
Tabulka III. třídy se po podzimu rozdělila na 4 části. Posílený Slavoj Kladno si hraje vlastní
soutěž, za ním jsou čtyři celky s 24, resp. 23 body. Lhotecké béčko vede další nejpočetnější
skupinu umístěnou na šestém až jedenáctém místě, kde jsou rozestupy taktéž minimální.
Lhoteckých 18 bodů na lepší umístění stačit nemohlo. Tabulku uzavírají dvě rezervy, které
loni startovaly ve IV. třídě: Velké Přítočno a Vinařice.
SK Vinařice B – SK Lhota B 2:4 (1:1) Branky Lhoty: Dolejš 3x, Kopačinský
SK Lhota B – Čechie Velká Dobrá B 10:2 (5:0) Branky Lhoty: Nedvěd 3x, Popok 3x, Moc,
Hakl, Jákob, vlastní
SK Kačice – SK Lhota B 2:1 (1:1) Branka Lhoty: Šíma M.
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Dorost
Po několika slibných výkonech dokončil dorost v tradičním rozpoložení. Nestačil na své
soupeře a celkem jasně prohrál. Celkově na podzim nasbíral pouhé 4 body za remízu z
Rudné a domácí vítězství s Pavlíkovem. Právě soupeř z Rakovnicka je s osmi body
nejbližším soupeřem v tabulce.
SK Lhota – SK Kročehlavy 1:7 (0:4) Branka Lhoty: Mach
AFK Loděnice – SK Lhota 5:0 (2:0)
Starší žáci
Skvělý závěr soutěže předvedli lhotečtí starší žáci. Svou vítěznou sérii natáhli na pět zápasů.
Souboj s Hostouní a dohrávka s Roztoky byly rozhodnuté už před změnou stran. Zato
soupeři z Vestce a Psár dlouho odolávali. Psáry Lhotečtí přestříleli až v závěrečné
desetiminutovce. O týden později poslední Vestec srovnala na začátku druhé půle, až pak
využili Lhotečtí svou převahu. Také béčko si po dvou výhrách polepšilo, a to i přes vysokou
závěrečnou porážku.
Až na páté místo poskočili starší žáci v tabulce krajského přeboru. Jen dva body před
lhoteckým celkem je třetí Hořovicko. Takový úspěch se od souboru složeného z hráčů
Lhoty, Velké Dobré a Družce rozhodně nečekal.
Sokol Hostouň – SK Lhota 2:5 (1:4) Branky Lhoty: Čermák 2x, Horák 2x, Štoncner
SK Lhota – SK Rapid Psáry 5:2 (1:0) Branky Lhoty: Křiváček, Horák, Vydra, Povalač,
Čermák
TJ Viktoria Vestec – SK Lhota 1:4 (1:1) Branky Lhoty: Křiváček 2x, Přibyl Štoncner
SK Lhota – SK Roztoky 7:1 (5:1) Branky Lhoty. Štoncner 2x, Křiváček 2x, Povalač, Vydra,
Přibyl
FK Brandýsek – Lhota B 3:6 (1:3) Branky Lhoty: Štoncner 4x, Horešovský, Valenta
Lhota B – SK Stehelčeves 4:1 (3:0) Branky Lhoty: Horešovský 2x, Nedvěd, Hanáček
Sokol Hrdlív – SK Lhota B 9:0 (5:0)
Mladší žáci
Zásluhou dohrávek měli nejvíce napilno mladší žáci SK Lhota. A závěr zvládli velmi dobře.
Ve vyrovnaném duelu v Hostouni udrželi Lhotečtí brzké vedení. Dále mladší žáci zvládli
souboje s nejslabšími celky (Roztoky a Tatran Rakovník). Úspěchem je také vyrovnaný
výsledek z Vestce. B tým odehrál jediný zápas v Žehrovicích. Ten skončil divokou
přestřelkou.
Alespoň na 13. místo poskočili mladší žáci. Poslední výkony ukazují, že Lhotečtí dokážou
hrát vyrovnaně i s lépe umístěnými celky.
Sokol Hostouň – SK Lhota 2:3 (1:3) Branky Lhoty: Šašek J., Hůla, Znamenáček
SK Lhota – SK Roztoky 7:0 (5:0) Branky Lhoty. Diviš 3x, Šašek J., Modroch, Moc, Hůla
SK Lhota – SK Rapid Psáry 1:6 (0:2) Branka Lhoty: Hůla
TJ Tatran Rakovník – SK Lhota 3:6 (1:3) Branky Lhoty: Diviš 2x, Hůla 2x, Bacílak, Šašek J.
TJ Viktoria Vestec – SK Lhota 2:2 (2:1) Branky Lhoty: Šašek M., Šašek J.
SK Kamenné Žehrovice - SK Lhota B 7:8 (2:3)
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