5. číslo – květen 2019
Vážení spoluobčané,
květen je za námi a hlavní téma mého úvodníku je jasné. Na začátku bych chtěla poděkovat
Vám, kteří si udržujete prostranství před svými domy. Děláte naši obec mnohem hezčí a
zároveň, možná nevědomky, plníte obecně závaznou vyhlášku naší obce k zajištění udržování
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Jsou ale mezi námi i tací, kteří tuto vyhlášku buď
vůbec neznají nebo jí nerespektují, a tím tedy porušují, anebo sami, seč už nezvládají. Ti
budou v nejbližší době obecním úřadem obesláni a informováni. Věřím, že společně řešení
najdeme.
Chtěla bych vás informovat o poslední možnosti podat žádost o dotaci na výměnu kotle.
Dotaci můžete využít, pokud měníte neekologický kotel na tuhá paliva s ručním
přikládáním za plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo nízkoemisní kotel na tuhá
paliva. Kotlíková dotace 2019 se přitom vztahuje jak na nákup nového topného zdroje včetně
instalačního materiálu, tak i na projektovou dokumentaci, instalaci, stavební práce a
likvidaci starého kotle. Peněžní částku můžete čerpat právě vy-fyzické osoby na vaše rodinné
domy. O dotaci můžete žádat i zpětně, a to v případě, že byl kotel vyměněn od 15. července
2015. Předpokládané zahájení příjmu žádostí ve Středočeském kraji je 3. června 2019.
Podrobnosti a přihlášku naleznete na internetových stránkách https://www.krstredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace o informace si můžete
požádat také u nás.
Další informace se týkají popelnic a odpadu. Už skoro není svoz, aby se někomu z vás během
svozu „neztratila“ nádoba. Dle svozové firmy je to způsobeno tím, že jsou popelnice
přetížené, je v nich odpad, který do komunálu nepatří, nádoba se ve voze převáží a spadne
dovnitř. Dávejte si na to, prosím, pozor, co do svých nádob vyhazujete. Určitě do nich
nepatří kameny, beton, dlažba, suť a podobný odpad. Ten byste měli odvážet na skládku.
Komunální odpad vzniká činností fyzických osob po vytřídění využitelných složek
a nebezpečného komunálního odpadu, tj. např. kuchyňské odpadky, smetí, popel, znečištěný
papír, znečištěné plasty apod., toto vše patří do nádob na směsný komunální odpad. Všechno
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ostatní je buď nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, stavební odpad určený na skládku,
rostlinný odpad ze zahrádek, anebo jsou to komunitní složky, které se dají vytřídit jako
plasty, papír, sklo. Na kov a konzervy od potravin je nově přistaven kontejner u Jednoty.
Dále jednáme s firmou REMA Systém a.s. o umístění sběrného boxu na drobný elektroodpad.
Olej z kuchyně můžete donést k nám na úřad. Pokud budete odpad takto třídit, budete mít
nádoby na komunální odpad poloprázdné. Pokud i přes to svoji nádobu po svozu před
domem nenajdete, nahlaste to ihned k nám na úřad. V polovině tohoto týdne bude opět
otevřena skládka větví u čističky.
Na závěr bych se chtěla poohlédnout za kulturou v květnu. Velice děkuji všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci našich Májů. Během jejich příprav po tolika
odmítnutí jsem si říkala, jestli to má vůbec smysl udržovat něco, o co není zájem. Ale
nakonec díky nejen vám všem, kteří jste se do příprav zapojili, ale i těm kteří jste šli
v průvodu obcí, jsem si uvědomila, že to smysl má, a to hodně velký. Mnoho krojovaných
děvčat, chlapců, žen i mužů a čtyři kolečka tanečníků České Besedy, svědčí o tom, že tato
tradice do naší obce patří a udržovat jí je naše poslání pro další generace. Všem vám velice
děkuji a už se těším na příští.
Přeji vám krásné pohodové dny
Věra Nedvědová
starostka obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 V měsíci červnu oslaví své životní jubileum pan Jan Kremláček a pan Karel Vancl.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a vůbec vše nejlepší do budoucích let 😊
 Koncem měsíce byla po dlouhé době znovu otevřena krajská komunikace směrem na
Dolní Bezděkov.
 Veškeré náklady na opravy všech komunikací, které patří do vlastnictví Středočeského
kraje, nese Středočeský kraj. V naší obci se to týká komunikace ul. Kladenská,
komunikace na Dolní Bezděkov a také komunikace směrem do Kaštanky. O těchto
opravách také Středočeský kraj sám rozhoduje.
 Pokud by někoho zajímaly náklady a výnosy z Májů, jsou k dispozici k nahlédnutí na
obecním úřadě.
 Dne 30. 5. obecní zastupitelstvo schválilo:
- rozpočtové opatření č. 2
- odpisový plán pro rok 2019
- podání žádosti o dotaci na GŘ HZS ČR
- vyřazení majetku dle předloženého návrhu
- fakturu č.2019016 od firmy Stromeko s.r.o. na částku 84 000,- Kč
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč SK Lhota na akci
Lhota Sport DAY 2019
- Dodatek č. 1 k Vyhlášce o rušení nočního klidu
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 Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019:
Z celkového počtu voličů 495 se dostavilo k volbám 186 občanů. Účast v naší obci
bylo 37,58 %. Neplatný byl jeden hlas.
ODS – 36 hlasů, ANO – 34 hlasů, STAN + TOP – 26 hlasů, Piráti – 23 hlasů, KSČM
– 22 hlasů, Hlas – 14 hlasů, SPD – 11 hlasů, ČSSD 5 hlasů, ESO – 3 hlasy, „EU
TROLL“ – 2 hlasy, ADS – 2 hlasy, KDU-ČSL – 2 hlasy, SNČR – 1 hlas, SPRPČ M.
Sládka – 1 hlas, Rozumní +ND 1 hlas, ČS -1 hlas, TUJKA – 1 hlas.

KULTURA
 Běh Kaštankou se koná v sobotu 8. 6. (viz. Domov pro všechny).
 Srdečně vás zveme na třináctý ročník dixielandové skupiny Brass Band z Rakovníka,
která nám zahraje k poslechu i možnému tanci v sobotu 8. 6. od 14 hodin před
hospodou U Splavu.
 Poslední Seniorka před prázdninami se bude konat dne 22. 6. ve 14 hodin na sále
hospody U Splavu.
Májové oslavy v naší obci
Je málo obcí, kde se konají májové oslavy v takovém rozsahu, jako u nás. Průvod obyvatel
obce a jejich přátel, kteří tu sice nebydlí, ale přišli se podívat na slavnost, prochází obcí od
jedněch ozdobených vchodů ke druhým, za kterými bydlí dívky, které by se mohly pomalu
vdávat. Pro ně zajde „Jeníček a Mařenka“, vyvedou je z domu ven a při hudbě s nimi zatančí.
Jejich maminky a babičky předem napekly výborné slané i sladké moučníky. Tácy s nimi
podaly větším dětem, které je nabízejí lidem v průvodu. Pohoštění je mimořádně skvělé a
neumí je vytvořit každá hospodyně. Když průvod občanů, kde je množství žen a dívek
v nažehlených krojích obejde celou obec, končí slavnost Staročeskou besedou. Tentokrát
tančily čtyři kruhy dětí, z toho byly některé děti hodně malé. S obdivem jsem sledovala, jak i
ty nejmenší děti zvládaly perfektně taneční kroky i pořadí jednotlivých figur podle hudby.
Nesmíme zapomenout poděkovat především paní Ing. Alici Jurkové, Kateřině Jurkové a
Anetě Kohoutové, které se věnovaly nácviku besedy již od začátku dubna, a i když tvrdí, že
děti jsou velmi schopné, přece je jejich práce značná.
Při sledování „Besedy“ vzpomínám vždy na dobu mých speciálních tanečních kurzů, kde se
nás ji taneční mistr snažil naučit. Dívky nic moc a chlapci katastrofa. Ačkoliv se od našich
dětských tanečníků lišili o 12 až 16 let, přesto si jednotlivé figury nepamatovali vůbec a
často i padali. Skutečně jsem žasla, jak i ty nejmenší děti si vyměňovaly složité postavení
v kruhu.
Celé májové oslavy byly skutečně pěkné a měli bychom poděkovat všem, kteří je
organizovali včetně živé hudby, která nám celé odpoledne zpříjemnila.
Hana Holá

KNIHOVNA
Milí přátelé,
blíží se nám letní prázdniny a dovolené. Rádi bychom upozornili na to, že během léta má
knihovna speciální otvírací dobu. Vzhledem k naší dovolené, bude knihovna dne 27. 6.
ZAVŘENA. Během letních prázdnin budeme přítomni v následujících dnech: 11. 7., 25. 7. a
22. 8. Od září bude knihovna otevřena opět každý čtvrtek, jak je zvykem. Pokud se vám
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náhodou stane, že nebudete v těchto termínech přítomni a budete naléhavě potřebovat čtení
na dovolenou, určitě nám zavolejte a najdeme jiné řešení.
Přejeme všem krásné léto plné odpočinku a krásných zážitků z dovolené a těšíme se na další
setkávání v knihovně i mimo ni.
Tereza a Jiří Šeborovi

DOMOV PRO VŠECHNY
V sobotu 8. 6. se můžete těšit na 17. 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! Všem přejeme léto plné sluníčka, zábavy, grilování,
příjemných dovolených a mnoho krásných chvil strávených s rodinou a přáteli.
za Domov pro všechny, z.s.
Veronika Mantlíková
ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení občané Lhoty,
po příjemných teplých dubnových dnech nás zatím měsíc květen na dlouhé vycházky a
výlety příliš nenalákal. 29. května se v rámci oslav dětského dne uskutečnil výlet do
ZOOparku Chomutov. Hned následující den bylo pro děti nachystané taneční zumba
vystoupení. Začátkem měsíce června bychom se rády rozloučily s našimi nejstaršími na
šerpování předškoláků spojeném s vystoupením pro rodiče. Zde všechny děti předvedou, co
se v tomto pololetí naučily. Ve druhém červnovém týdnu nám nejstarší děti odjíždí společně
s družeckými na školu v přírodě. Do konce měsíce plánujeme ještě jeden turistický výlet
(který jsme již po několikáté musely odložit z důvodu chladného a deštivého počasí). Než se
s dětmi opravdu rozloučíme, chystáme pro starší ještě naposledy možnost přespání v
mateřské škole, termín bude upřesněn v druhé polovině června. V letošním roce do 1. třídy
zamíří pět předškoláků a k zápisu do MŠ dorazilo celkem šest dětí, takže kapacita bude i v
příštím školním roce naplněna.
Pohodový červen.
Jana a Slávka
učitelky MŠ Lhota

ZŠ ŽILINA
Školní rok se blíží nezadržitelně ke svému konci.
V červnu čekají na děti nejen závěrečné písemné práce, ale za celoroční snahu také zajímavé
výlety a akce.
V pondělí 3. 6. si děti přinesou své domácí mazlíčky, se kterými strávíme zábavné dopoledne
na školní zahradě.
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V úterý 4. 6. pojedou žáci 4. ročníku na dopravní hřiště do Kladna, kde složí druhou
praktickou část zkoušky z dopravní výchovy a získají tak průkaz mladého cyklisty.
Ve středu 12. 6. od 15:15 hod. proběhnou ve škole třídní schůzky rodičů budoucích
prvňáčků.
Ve čtvrtek 13. 6. pojedou žáci 1. – 3. ročníku na celodenní výlet do Zooparku Chomutov.
Starší žáky čeká výlet na horu Říp.
V úterý 25. 6. všechny srdečně zveme na Zahradní slavnost, která se bude konat od 16:00
hod. na zahradě školy.
26. 6. ve středu navštívíme trampolínový park na Kladně a ve čtvrtek 27. 6. se symbolicky
rozloučíme se školním rokem při sportovním dopoledni ve škole.
V pátek 28. 6. proběhne slavnostní předání vysvědčení a děti vyběhnou vstříc letním
prázdninám.
Našim milým páťákům přejeme další šťastné a úspěšné studijní roky.
Nový školní rok přivítáme v krásném počtu 70 dětí v pondělí 2. 9. 2019.
Rodičům i našim žákům děkujeme za píli a spolupráci a přejeme krásné letní prázdniny.
zaměstnanci Základní školy

JSDH LHOTA
Plamen 2019
Poslední květnový víkend jsme se spolu s mladšími i staršími žáky jako již tradičně účastnili
okresního kola hry PLAMEN, které se konalo na fotbalovém hřišti na Braškově. Na podzim
se konalo první kolo, kterým je ZPV, kde se mladší žáci umístili na krásném prvním místě a
starší na místě třetím. Tato umístění si ponechali na jaro a bojovali dále statečně v
disciplínách, kterými jsou štafeta požárních dvojic, štafeta 4x60m, štafeta CTIF, požární útok
CTIF a královská disciplína požární útok.
Všechny disciplíny byly rozděleny do tří dnů. V pátek v podvečer jsme velmi úspěšně
zvládli štafetu požárních dvojic, ve kterých si obě družstva vedla výborně a vybojovala 1.
místa. Do sobotního dne jsme se tak probudili v našem stanovém městečku, které bylo na
louce za hřištěm v dobré náladě. Náročná sobota mladším žakům přinesla 3. místo ve štafetě
4x60 m a to samé místo si odnesli i starší žáci kterým chybělo na místo první 0,4s!!!
Odpoledne probíhal požární útok CTIF, ve kterém si nejprve starší žáci vybojovali s časem
71 sekund 1. místo a mladší žáci je napodobili svým umístěním časem 198 s. Na večer nás
čekala poslední sobotní disciplína, kterou byla štafeta CTIF, a v té si mladší žáci vyběhli
místo čtvrté a starší místo druhé.
Nedělní dopoledne patřilo královské disciplíně, a to požárnímu útoku. Mladším žákům se
bohužel nedařilo a skončili na 6. místě, starším se nepovedl podle jejich představ první
pokus, ale v druhém dosáhli času 21,45 a získali tím okresní rekord v této disciplíně, který
byl do této doby 24,18 a 1. místo v útocích!!!
A jak dopadly výsledky celkově?
Obě dvě družstva se umístila na krásném druhém místě z celkových sedmi družstev!!!
Starším o bod utekla výhra, a tím účast na krajském kole, které se koná 22.-23. června v
Mladé Boleslavi. Zde budeme mít, ale zastoupení v kategorii dorostenky družstva a
dorostenci jednotlivci, tak nám držte palce.
Děkujeme všem, kteří nám na Braškov přijeli fandit a podpořit naše lhotecké hasiče. Moc si
toho vážíme. Budeme makat dál, aby v nové sezoně byly výsledky stejně dobré, a třeba i
ještě lepší jako ty letošní.
Za team vedoucích Aneta Kohoutová
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SK LHOTA
Áčko
Stejně jako loni prožívá Poříčí skvělé jaro. V minulé sezoně zaváhalo pouze v zápase se
Lhotou. Historie se ale neopakovala a domácí si výhru zasloužili. U prvního zásahu využili
zranění Šalamouna, který se po rohu nemohl vrátit do obrany, a domácí tak využili
přečíslení. První poločas přinesl i další šance na obou stranách. Herní převahu Lhoteckých
utnul druhý gól z brejku. Sympaticky hrající Velim odolávala ve Lhotě půl hodiny. Pak
Chlapec po rohu předskočil hostujícího brankáře a určil poločasový stav. Další dvě branky
Lhoty nebyly uznány, takže druhá trefa padla až v 67. minutě, kdy se ranou pod břevno
prosadil Valín. Skóre uzavřel Hájek, poté co mu míč předložil Nedvěd. Zatímco Velim áčko
jasně přehrálo, ve Hvozdnici neoslnilo. Lhoteckým nepomohla ani rychlá trefa Kudely z
těsné blízkosti. Na vyrovnání domácí dosáhli díky penaltě. A hned za čtyři minuty se po
chybě Kabyla ujala Hvozdnice vedení. Lhoteckou zkázu dokonali domácí z přímého kopu
těsně před půlí. Pak měli šance Lhotečtí, jenže Kudelova střela orazítkovala břevno a ani
Mbah svou šanci nevyužil. Poslední květnový souboj s Klíčany dlouho neviděl pořádnou
šanci. Až 15 minut před koncem podcenil hostující brankář roh a nechal se předskočit
obráncem z Ghany. To už hosté hráli v deseti, protože se jejich obránce nechal vyloučit za
oplácení.
Čtyři celky hrají o dvě postupová místa. Vedoucí Poříčany, o bod horší Lhota a další dva
celky ztrácející na první příčku body tři – Poříčí a Slaný. Áčko má na kontě tři kola před
koncem 58 bodů. Páté Nespeky nasbíraly 51 bodů.
SK Posázavan Poříčí nad Sázavou – SK Lhota 2:0 (1:0)
SK Lhota – FC Velim 3:0 (1:0) Branky Lhoty: Chlapec, Valín, Hájek
SK Hvozdnice – SK Lhota 3:1 (3:1) Branka Lhoty: Kudela
SK Lhota – TJ Klíčany 1:0 (0:0) Branka Lhoty: Adjei
Béčko
Proti Tuchlovicím skončila vítězná série béčka, se Bělčí po třinácti zápasech nezískali
Lhotečtí ani bod. Přitom aktivnější domácí zásluhou Nedvěda získali vedení. To vydrželo jen
dvě minuty. Po změně stran Běleč vystřelila jedinkrát na bránu, což jí bohužel stačilo na zisk
tří bodů. V poslepované sestavě se představila Lhota na hřišti v Žehrovicích proti Spartě
Kladno. Hosté v roli favorita Spartu podcenili a umožnili jí získat vedení. Pak ale úřadovala
posila z áčka Danylych, jenž čistým hattrickem otočil skóre. Do druhé půle nastoupil brankář
Fejfar z dorostu a hned po dvou minutách čelil pokutovému kopu. První branku ve
lhoteckých barvách si připsal další dorostenec Kočárek. A to mu ještě jedna trefa nebyla
uznána pro ofsajd. I tentokrát nechala Lhota soupeře snížit. Utkání uzavřela branka Popoka z
poslední minuty. Ještě větší starosti se sestavou mělo béčko proti Stochovu. Do zápasu musel
nastoupit i trenér Šnobl, jenž dokonce vstřelil úvodní gól. Druhý zásah přidal pěknou ranou
Moc. Na snížení Stochova po rohovém kopu odpověděla Lhota stejnou mincí. Soupeř, který
odehrál zápas s osmi dorostenci v sestavě, inkasoval ještě jednou. Vzhledem k průběhu a
počtu šancí mohl být výsledek výraznější. Další soupeř z nižších pater tabulky béčko
pořádně potrápil. Sousední Bratronice byly v průběhu zápasu aktivnější. Jejich snahu brzdily
nepřesnosti buď v zakončení, nebo častěji při finálních přihrávkách. Ani Lhota příliš
nebezpečná nebyla, dokud si nevzal míč Nedvěd, jenž se otočil okolo obránce a přesnou
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ranou otevřel skóre zápasu. Stejný hráč zařídil i druhý gól, když po pauze využil centr
Dvořáka. Dvoubrankové vedení již Lhotečtí ubránili.
Z 23 zápasů vytěžilo béčko 55 bodů. Pouze druhý Libušín, jehož ztráta je tříbodová, může
Lhotecké předběhnout. Třetí Tuchlovice mají tři kola před koncem na svém účtu 44 bodů.
Lhota tak k jistotě udržení první pozice potřebuje nasbírat šest bodů.
SK Lhota B – SK Běleč 1:2 (1:1) Branka Lhoty: Nedvěd
Sparta Doly Kladno – SK Lhota B 3:5 (1:3) Branky Lhoty: Danylych 3x, Kočárek, Popok
SK Lhota B – Baník Stochov 4:1 (2:0) Branky Lhoty: Šnobl, Moc, Jelínek, Dolejš
AFK Bratronice – SK Lhota B 0:2 (0:1) Branky Lhoty. Nedvěd 2x
Dorost
V nástavbové části se lhoteckému dorostu daří. Po přivezeném bodu ze Stochova dovedli
dorostenci k rozstřelu i souboj s vedoucí Libčicí. Všechny čtyři branky padly do 26. minuty.
Kročehlavy v závěru sezony těžko skládají druhý celek, což se projevilo i na předvedeném
výkonu, a proto se výhra dala očekávat. Utkání se Stochovem rozhodly dvě slepené branky
Kočárka z 69. a 70. minuty. Nedisciplinovaní hosté si kromě porážky odvezli ze Lhoty dvě
červené karty. V posledním květnovém duelu si vyšlápli dorostenci na vedoucí celek soutěže
z Libčice, na jejímž hřišti i v deseti vyhráli 2:1. Obě trefy si připsali fotbalisté patřící pod
Družec.
Před posledním zápasem s béčkem Kročehlav je sdružený celek Lhoty a Družce na druhém
místě, na němž i zůstane. Pro příští sezonu se uvažuje o posunu dorostu do krajské soutěže.
Takový krok je nutné pořádně zvážit.
SK Lhota – AFK Libčice 3:2 na p.k. (2:2) Branky Lhoty: Mach, Nedvěd
SK Kročehlavy B – SK Lhota 1:3 (1:1) Branky Lhoty: Nedvěd, Povolný, Kočárek
SK Lhota – Baník Stochov 4:1 (1:0) Branky Lhoty: Kočárek 2x, Šmatlák, Nováček
AFK Libčice – SK Lhota 1:2 (1:1) Branky Lhoty: Böhme, Rendla
Starší žáci
Třikrát během první půle vedli žáci proti Smečnu. Vedení ani jednou nevydrželo déle než pět
minut. Po změně stran branka nepadla, rozstřel zvládli lépe hosté, a tak Lhotečtí překvapivě
ztratili se slabším soupeřem. Na Brandýsku si žáci zastříleli proti nejslabšímu celku soutěže.
Třikrát přesunutý zápas s Rakovníkem Lhota ovládla, když první dvě branky vstřelila v
úvodní pětiminutovce. Na snížení Rakovníka zareagovali žáci dalšími dvěma trefami. Ještě
jasnější průběh měl zápas v Hrdlívě, kde domácí snižovali až za stavu 0:5. S přehledem
zvládli Lhotečtí i souboj s béčkem Kročehlav.
Dva zápasy před koncem drží starší žáci pěknou čtvrtou příčku. V horní polovině tabulky se
Lhota určitě udrží.
SK Lhota – Sokol Smečno 3:4 na p.k. (3:3) Branky Lhoty: Adam, Hašek, Štoncner
FK Brandýsek – SK Lhota 0:13 (0:8) Branky Lhoty: Povalač 4x, Dvořák 3x, Štoncner 2x,
Adam, Horák, Hašek, Čermák
SK Rakovník – SK Lhota 1:4 (0:2) Branky Lhoty: Štoncner, Povalač, Dvořák, Čermák
Sokol Hrdlív – SK Lhota 1:5 (0:4) Branky Lhoty: Čermák 2x, Štoncner, Adam, Dvořák
Lhota – Kročehlavy B 3:0 (1:0) Branky Lhoty: Fousek, Štoncner, Dvořák
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Mladší žáci
Ve zběsilém tempu pokračují soutěže pro mladší žáky. Mnozí z nich nastupují za obě
družstva, tak aby trenéři rovnoměrně rozložili zápasovou zátěž na všechny členy kádru.
Výsledkově se lhoteckému áčku trochu přestalo dařit a propadlo se do středu tabulky. Přesto
by trenéři v příští sezoně chtěli vyzkoušet krajskou soutěž. Béčko je v slabší skupině na
druhém místě v obležení dalších dvou rezerv.
SK Lhota – TJ Unhošť 5:12
SK Lhota – Sokol Hostouň 1:8
Sokol Vraný – SK Lhota 8:1
SK Stehelčeves – SK Lhota 5:4 na p.k.
SK Lhota – SK Slaný B 3:4
Slavoj Pozdeň – SK Lhota B 2:3
FK Žižice – SK Lhota 3:6
SK Lhota B – SK Hřebeč 7:2
Sokol Zákolany – SK Lhota B 4:1
SK Lhota B – SK Kamenné Žehrovice 5:4
Přípravky
Přípravky už mají mistrovskou sezonu za sebou. Po jarní části soutěže následuje turnaj pro
nejlepších osm týmů. Na rozdíl od let minulých se letos Lhoteckých týkat nebude. Oba celky
si tak po účasti na sportovním dnu užijí rozlučku, která je stejně jako v minulých letech
společná pro všechny mládežnické kategorie kromě dorostu.
Lhota Sport Day slibuje skvělou podívanou
SK Lhota zve v sobotu 8. června všechny zájemce na odpoledne plné sportu, zábavy,
soutěží, hudby a dobré nálady. V duchu sloganu „Vyžeňme neslušné chování ze stadionů a
přiveďme naše děti“ se ponese celý Lhota Sport Day 2019, jehož hlavním tématem je
přilákat děti k fotbalu, ke sportu, na hřiště a podpořit mladé hudební talenty. Tento den
nabídne sportovní klání, kulturu i hry. Od 10.15 hodin na diváky postupně čekají utkání
přípravek i žáků mezi týmy SK Lhota a AFK Tuchlovice a od 15.00 utkání krajského
přeboru mezi A týmy SK Lhota a AFK Tuchlovice.
Po skončení utkání bude probíhat nábor do fotbalové školičky a přípravek SK Lhota za
účasti hráčů A týmu, tedy dětí ročníků 2015 a starších. Současně od 12.00 bude probíhat
dětský den, ve kterém si najdou zábavu děti všech věkových kategorií, ale i dospěláci.
Všichni se mohou těšit na hry, soutěže, lukostřelbu, ping pong, výtvarnou dílničku, klauna či
lidský „stolní“ fotbal.
Večerní program je vyhrazen hudební produkci v čele s Josefem Aloisem Náhlovským a
kapelou Kozí bobky. Dále se představí Martin Jáchym & The Common Sense či Madam
Royal, které dodává Skutečná liga – talentová hudební soutěž kapel naživo. Po celý den bude
vstupné dobrovolné.
Jan Dolejš
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