6. číslo – červen, červenec 2019
Vážení spoluobčané,
před několika dny jsme s našimi dětmi ukončili další školní rok. Ty si nyní užívají
nejkrásnější roční období -, letní prázdniny. V měsíci červnu jsme nechali opravit dva
nosné trámy na zvonici, které byly již v havarijním stavu. Nyní nás ještě čeká uvedení
zvonice znovu do provozu. Věřím, že se již brzy dočkáme a náš zvon se opět po několika
letech znovu rozezní. Bohužel v poslední době řešíme častou poruchovost nového
veřejného osvětlení v horní části obce. Každá vámi nahlášená porucha se okamžitě
předává firmě Uniservis, která se snaží v co nejkratším termínu lampy opravit.
V současné době připravujeme projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení ve spodní
části obce. Dále řešíme již dlouhodobě plánované opravy na krajské komunikaci v ulici
Kladenská a také opravu propadlého kanálu u staré hospody. Dále budeme doplňovat
a vyměňovat dopravní značení v celé obci. Některé dopravní značky jsou již neplatné
nebo nečitelné. V ulici Fučíkova by měla být přidána značka s omezenou rychlostí a
tonáží. Při kritických výjezdech z místních komunikací na krajskou komunikaci budou
přidána nová zrcadla. Od dubna řeším možnou opravu obecních studní. Po důkladné
prohlídce všech studní, nám byla sdělena radostná zpráva, že všechny studny budou
možné po drobných opravách zprovoznit. Tak se máme na co těšit.
Všem vám přeji, abyste si letošní léto vychutnávali plnými doušky s rodinou i přáteli a
na začátku září se na vás těším na Lhotecké pouti.
Věra Nedvědová
starostka obce
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Dne 18. 6. zastupitelstvo obce:
 schválilo návrh závěrečného účtu 2018
 schválilo účetní závěrku 2018
 bere na vědomí výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, které byly bez
výhrad.
 schválilo smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 se
společností GESTIO s.r.o.
 V měsíci červenci oslaví své životní jubileum pan Jaroslav Kohout. Mezi srpnové
oslavence patří paní Jiřina Hamouzová. Oběma přejeme hodně zdraví, štěstí a vůbec
vše nejlepší do budoucích let 😊
 Od 19. do 23. srpna bude obecní úřad uzavřen z důvodu dovolené. Děkujeme za
pochopení.
 Na obecním úřadě je pro vás nově umístěn sběrný box vysloužilých elektrozařízení.
Do boxu patří např.: mobilní telefony, baterie, kalkulačky, myši od PC, toustovače,
klávesnice, fény, holicí strojky, vrtačky, el. hračky a další. Do boxu nepatří: zářivky,
žárovky, televize, monitory, stolní počítače, autobaterie…
 První pololetí tohoto roku je za námi. Žádáme občany, kteří ještě nemají zaplacené
stočné nebo poplatky za tříděný odpad a psy, aby tak učinili. Platit můžete na
obecním úřadě, nebo přes účet obce č. 388 122 329/0800. Děkujeme za pochopení.

OBECNÍ LES
Vážení občané,
jistě jste zaznamenali, že lesy v České republice (převážně smrkové porosty) jsou v nebývalé
míře napadeny lýkožroutem smrkovým (obecně známým pod názvem „kůrovec“). Protože
poškození porostů, se již vymyká kontrole a dosahuje rozsahem kalamitního stavu, je této
problematice ve všech médiích věnováno dost prostoru na informace. Bohužel, tyto informace
se týkají pouze současného stavu lesů, množství napadeného a znehodnoceného dříví a dopad
na jeho cenu atd., ale nikde jsem zatím nezaznamenal, že by se někdo odvážil o rozbor příčin,
proč k takovéto situaci došlo. I když na tento problém mám svůj názor (podpořený 35letou
prací v oboru na všech stupních řízení), nebudu to zde rozebírat, protože my, lhotečtí občané
to už stejně nemůžeme nijak ovlivnit. Protože ale obec Lhota je vlastníkem lesa, vyplývají pro
obecní úřad ve smyslu lesního zákona povinnosti, a to především starat se o něj tak, aby mohl
plnit celospolečenské funkce. Protože se výše zmíněná kalamita nevyhnula ani „našemu lesu“
(budu tak nadále nazývat porost 47 A a 8), chci Vás seznámit s jeho současným stavem a
výhledem na nejbližší i vzdálenější období.
Nejprve trochu historie. Náš les byl obcí Lhota protokolárně převzat od LČR s.p., Lesní správy
Nižbor dne13. 3. 1995. Celková porostní plocha činí 2,09 ha a věk byl v té době 54 roků.
Zastoupení dřevin bylo z 90 % smrk, zbytek vtroušené borovice, duby a javory. Ještě v roce
1995 byla, v důsledku zanedbanosti porostu, provedena nahodilá těžba ve výši 61,70 m3,
převážně smrkových souší. V porostu vznikly těžbou dvě holiny o výměrech 0,05 a 0,04 ha,
které byly ještě v tom roce zalesněny sazenicemi borovice a dubu a ošetřeny proti okusu zvěří
nátěrem Morsuvinem. Bylo provedeno rovněž vyklizení plochy pod elektrovodem o výměře
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0,22 ha s tím, že plocha bude pro příští období sloužit pro pěstování vánočních stromků. Na
jaře roku 1996 zde bylo vysázeno 1.500 ks sazenic borovice.
Od té doby byla v našem lese prováděna jen těžba souší, poslední doložený záznam je z roku
2000, kdy bylo vytěženo a prodáno MS Borek Bratronice 4,20 m3 SM souší. Současný stav
našeho lesa zjistil odborný lesní hospodář LČR a.s., LS Nižbor pan Moravec (dále jen OLH),
v jehož působnosti náš les je, začátkem března letošního roku. Jistě víte, že náš les je situován
na jižním (levém) svahu údolí od posledního domu na Skalce čp.153 cca 400 metrů směrem
k Dolnímu Bezděkovu. Jeho stav byl takový, že většina (asi 250 m) byla ve stavu, kterému se
výstižně říká „rybí kostry“. Na základě tohoto zjištění vydal OLH pro obec nařízení, a sice do
konce března 2019 dřevní hmotu, (odhadem 200 m3) zpracovat a odvézt. V tomto stádiu mě
paní starostka požádala o spolupráci. V první řadě jsme požádali o novou schůzku OLH, kde
jsme dohodli konkrétní postup a způsob spolupráce při likvidaci této kalamity. Pan Moravec
přislíbil veškerou pomoc, především v administrativních úkonech, které jsou v této situaci
nutné a nařízené Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. Provádění
prací a další organizační věci byly a jsou již záležitostí obecního úřadu.
Pro provedení těžby a následného přiblížení a manipulaci dříví byly paní starostkou získány
dva subjekty, vybavené potřebnou mechanizací, ale především ochotné tuto práci provádět,
které se neprodleně daly do práce. V průběhu měsíců března a dubna vytěžily a
rozmanipulovaly na potřebné sortimenty celkem 151 m3 smrkových souší. Celková částka
na zpracování tohoto množství dříví dosáhla částky 115.746 Kč. Výroba sortimentů se řídila
předem nasmlouvanými dodávkami, a to 10 – 12metrová pilařská kulatina (42,24 m3),
4metrové výřezy pro průmyslové zpracování (54,90 m3) a nekvalitní zbytek 4 m palivo na
volný prodej. Ceny jednotlivých sortimentů jsou odvozeny od srovnatelných sortimentů
okolních podniků LČR a LS Lány. Do uzávěrky tohoto čísla zpravodaje obec utržila za
prodané dřevo 60 768,- Kč. V nejbližší době dojdou peníze za, z části již dodané, průmyslové
výřezy v předpokládané výši 55 000,- Kč. Na zásobě máme ještě cca 30 m3 paliva, kde
předpokládáme tržbu 18 000,- Kč. Další, již menší částku získá obec z prodeje dříví
v samovýrobě, kterou po dohodě s OLH provádějí na části kalamitní plochy místní hasiči v
rámci výcviku pro práci s motorovou pilou a kterou je nutné dodělat do konce července. Z
uvedeného přehledu vyplývá, že zatím výnosy převyšují náklady o cca 20 000,- Kč.
To je ovšem jen začátek prací. Nyní nás čekají už jen práce, které se budou projevovat na
výdajové stránce rozpočtu. V souladu s lesním zákonem jsme povinni do 2 let kalamitní plochu
zalesnit stanovenými dřevinami, což jsou borovice a duby, zabezpečit sazenice proti okusu
zvěří (oplocení) a do 5 let ošetřovat ožinem proti buřeni. Doufejme, že se nám podaří získat
nějaké peníze z dotačního programu, který vyhlásilo Ministerstvo zemědělství a na kalamitu
pro vlastníky lesa uvolnilo pro letošní rok ze státního rozpočtu 2,5 miliardy Kč.
O dalším průběhu prací a nákladech na jejich provádění Vás budeme průběžně informovat
v příštích číslech Lhoteckého zpravodaje.
Josef Kofent
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KULTURA
 Prázdninová Seniorka se bude konat v sobotu 24. 8. od 14:00 na sále hospody
Splavu.
 Lhotecká pouť se připravuje na sobotu 7. 9.

U

KNIHOVNA
Milí přátelé,
připomínáme, že 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 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
Než Vám popřeji krásné léto, ráda bych se vrátila k poslední předprázdninové akci, kterou
jsme s naším spolkem pořádali. V sobotu 8. 6. se konal již 17. ročník běhu Rozkvetlá Kaštanka.
Tak jako každé jaro na závodníky čekal jeden okruh v délce 7,5 km. Tentokráte se závodu
zúčastnilo 59 mužů a 24 žen, z toho 3 Lhoťáci, mužskou kategorii zastoupil Luboš Mach a tu
ženskou Jana Čížková a Marie Helclová. Lhoťáci, díky za reprezentaci! Mezi chlapy zdolal
nejrychleji 7,5 km Filip Havel z BK Louny v čase 27 minut 5 vteřin. U žen kralovala Vladěna
Hrstková z Kerteamu, která doběhla v čase 32 minut 11 vteřin. Podrobné výsledky si můžete
prohlédnout
na
webových
stránkách
Maraton
klubu
Kladno
(http://www.maratonkladno.cz/?cat=58). Ještě ale než se na start dostali dospěláci, kolem
rybníka proběhly již tradiční dětské závody a děti si je jako každý rok užily, stejně tak jako
jejich pyšní rodiče v cílové rovince. Za napečené a připravené občerstvení pro běžce děkujeme
členkám a členům našeho spolku.
A teď už bych Vám všem ráda popřála krásné léto plné pohody, sluníčka a chvil strávených s
rodinou, přáteli a všemi blízkými. Užijte si každý svoji dovolenou a prázdniny dle svých
představ a na podzim se budeme těšit na další setkání.
za Domov pro všechny Veronika Mantlíková

ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení občané Lhoty,
školní rok nám rychle utekl a jsou před námi prázdniny, na které se všichni moc těšíme.
Začátkem června jsme se rozloučili s Kačenkou, Karolínkou, Johankou, Ninkou a Toníkem, s
našimi budoucími prvňáčky na slavnostním vyřazení ze školky spojeném s vystoupením pro
rodiče. Také se uskutečnilo venkovní fotografování u rybníka před školkou. Počasí nám přálo
a fotky se moc vydařily.
Druhý červnový týden si naše nejstarší děti užily na škole v přírodě v Jesenici u Rakovníka.
Všechny se vrátily s diplomem za statečnost, zatímco naše mladší děti putovaly za
dobrodružstvím kolem světa. Ve středu, 19. června proběhla poslední aromaterapie s paní
Langerovou, které děkujeme za provonění naší školky. Také bychom rády poděkovaly paní
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Zímové za program Generace bez hranic a obecnímu úřadu za celoroční spolupráci. Ve čtvrtek,
20. června se konala třídní schůzka pro maminky nově přihlášených dětí a večer se vrátily děti
na nocování ve školce, které bylo příjemným zakončením školního roku a rozloučením s
našimi nejstaršími.
Chtěly bychom poděkovat všem občanům Lhoty, rodičům dětí naší školky za sběr papíru, ze
kterého jsme na konci školního roku pořídily nové didaktické hračky v hodnotě 3000 Kč. Moc
děkujeme. Přejeme krásné slunečné letní dny.
učitelky MŠ Lhota
Slávka a Jana

JSDH LHOTA
Závěr hasičské sezony
V pátek 14. 6.2019 jsme se zúčastnili večerních útoků v Hýskově. Bylo zde rekordních 43
družstev. Tato soutěž byla velmi náročná, hlavně co se týče starších žáků, kdy návrat domů
byl ve 2h ráno. Čekání, kdy na ně přijde řada, bylo opravdu únavné. Odměnou pro ně bylo
krásné osmé místo. Mladším žákům už se tak nevedlo a obsadili poslední místo.
V neděli 16. 6.2019 jsme závodili v Brandýsku, kde místní sbor pořádal soutěž v 60 m
překážek a 100 m překážek pro dorost. A jak jsme dopadli?
60 m překážek
Mladší žáci dívky: Stázka Lukášová 3.místo, Eliška Kohoutová 4. místo, Natálka Konheferová
7. místo, Zuzana Andělová 9. místo
Mladší žáci chlapci: Matyáš Kučera 6. místo, Viktor Koberstein 8. místo
Starší žáci dívky: Síma Nagyová 3. místo, Vendy Andělová 9. místo
Starší žáci chlapci: Bolek Lukáš 3. místo, Rudla Selichar 5. místo, Kryštof Horáček 6. místo,
Matěj Hamouz 9. místo
100 m překážek
Dorky mladší: Vendy Andělová 1. místo
Dorky střední: Síma Nagyová 7. místo
Dorci mladší: Rudla Selichar 1. místo, Kryštof Horáček 3. místo
Dorci střední: Bolek Lukáš 3. místo
V termínu 22 - 23. 6.2019 se konala v Mladé Boleslavi Krajská soutěž pro dorost. Na tuto
soutěž postupují jen závodníci, kteří se umístili na prvních místech na okresní soutěži. Naši
obec jako vůbec první v kategorii Dorci mladší-jednotlivci reprezentoval Kryštof Horáček.
Popral se s tím velmi dobře a odvezl si 7. místo. Soutěž se skládala ze 100 m překážek,
dvojboje a testů.
Ještě jsme měli zastoupení v kategorii Dorky-družstva. Tento tým si odvezl také krásné 7.
místo. V této kategorii se soutěží 100 m překážek, štafeta 4x100 m, testy a požární útok. Toto
družstvo letos soutěžilo naposled v tomto složení Anička Horáčková, Anet Kohoutová, Síma
Nagyová, Vendy Andělová, Viol Kratochvílová, Helča Laitnerová, Julča Skopová a Maruška
Malavcová. Tímto vám všem moc děkujeme za skvělou spolupráci s vámi!!!
Všem přejeme krásné prázdniny, užijte si léto!!!
Za tým vedoucích Kohoutová Alena
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SK LHOTA
Áčko
Ve složité personální situaci jelo áčko do Příbrami. Také se mu úvodní poločas vůbec
nepovedl. Ve 24. minutě nepokryli stopeři dlouhý nákop a domácí se štěstím otevřeli skóre.
Přestávka přinesla i změnu herního projevu hostů. Vyrovnání přišlo po dlouhém nákopu a
srážce brankáře s obráncem. Mbah následně dorážel míč do prázdné branky. V 70. minutě
fauloval Tůma na hranici velkého vápna a musel jít do kabin.
V bráně ho zastoupil Danylych, který ovšem hned z následného přímého kopu inkasoval.
Lhota se pak nadechla k velkému obratu – už za pět minut prostřelil Primus domácího brankáře
a bylo srovnáno. Hned vzápětí zahráli domácí ve vápně rukou, ale Hájek poslal pokutový kop
vedle. Netrvalo ani 20 sekund a tentýž hráč dostal příležitost zaváhání napravit. Svou šanci
využil a přihrál tak Lhotě důležité tři body. V rámci sportovního dne přivítala Lhota v derby
souseda z Tuchlovic. Převaha áčka dlouho nepřinášela patřičný efekt. V brance Tuchlovic
kouzlil kdysi lhotecký Šimek. Ve 25. minutě navíc hosté využili přímý kop. Srovnat krok se
Lhoteckým povedlo až před přestávkou, kdy se po dlouhém nákopu prosadil Ibe. I po přestávce
pokračoval tlak domácích. Šance střídala šanci a čas ubíhal. Až v 77. minutě poslal Popok míč
před bránu na neobsazeného Mbaha, jenž zblízka prostřelil Šimka. Áčko tak urvalo tři body
přes mizernou efektivitu v koncovce. Ani souboj na hřišti jistého sestupujícího Libušína
nepřinesl nikterak přesvědčivý průběh. Domácím dlouho stačila bojovnost k udržení
nerozhodného výsledku. Jako první se prosadil ve 37. minutě střelec posledních kol Mbah.
Gólovou pojistku přidal až pár minut před koncem z pokutového kopu Houžvička. Po vítězství
slavila Lhota bez ohledu na ostatní výsledky první místo v krajském přeboru.
Nejúspěšnější ročník v historii lhoteckého fotbalu zakončilo áčko s 67 body. Vyhrát krajský
přebor se v minulých letech nepovedlo ani Hostouni a Velvarům – oba tyto týmy postupovaly
do divize z druhého místa. Stejný počet bodů jako áčko nasbíraly i druhé Poříčany, které ovšem
měly horší vzájemné zápasy. O tři body zpět zůstaly Slaný a Poříčí nad Sázavou. Postup do
divize po zralé úvaze Lhotečtí odmítli. Stejně jako Poříčí, které tak učinilo také loni. Kromě
Poříčan a Slaného si divizi zahraje také pátá Kutná Hora. Ve čtvrté nejvyšší soutěži se také
díky reorganizaci zachránily všechny středočeské celky. Do I.A třídy sestoupily Libušín a
Spartak Příbram. Vykáň se rozhodla, že přihlásí okresní přebor. Postup do krajského přeboru
slaví v Komárově, Kosoři a Kosmonosech a Lysé nad Labem. Další celky, které se mohou
objevit v nejvyšší krajské soutěži, jsou Vestec, Vlašim B, Klecany a Divišov. V případě
nezájmu týmů o postup může Spartak Příbram v soutěži setrvat.
SK Spartak Příbram – SK Lhota 2:3 (1:0) Branky Lhoty: Mbah, Primus, Hájek
SK Lhota – AFK Tuchloivce 2:1 (1:1) Branky Lhoty: Ibe, Mbah
SK Baník Libušín – SK Lhota 0:2 (0:1) Branky Lhoty: Mbah, Houžvička
Béčko
Třemi hladkými výhrami zakončilo béčko sezónu. Je pravda, že soupeři mu situaci značně
usnadnili. Svinařov dorazil do Lhoty jen s devíti hráči. Hosté drželi přijatelnou
jednobrankovou ztrátu půlhodinu hry. Pak inkasovali čtyřikrát během deseti minut a pět minut
po obrátce byl na ukazateli stav 8:1. K tomu se ještě jeden hráč Svinařova zranil a jednoho od
vyloučení rozhodčí ušetřil. V Lidicích, kde nyní hraje domácí zápasy Slavoj Kladno, měla
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posílená Lhota trvalou převahu. Úvodní dvě téměř totožné branky vstřelil Šíma, když unikl po
odkryté pravé straně. Domácí se snažili hrát proti Lhotě útočný fotbal, což potrestal Popok.
Ve druhé půli se prosazovali kanonýři Danylych a Nedvěd. Kvůli zranění nedohrával Slavoj
v plném počtu lidí. Také Dubí dorazilo jen s 10 hráči. Bez svého nelepšího hráče a bez stálého
gólmana neměl jindy silný soupeř šanci. Z hromady šancí se ujala až střela Danylyche. Jako
druhý se trefil Nedvěd. Oba hráči si gólovou radost zopakovali a do kabin se šlo za
rozhodnutého stavu. Po přestávce hosté provedli výměnu na postu brankáře a toho nového
přivítalo béčko dvěma trefami do šibenice. Pak si ještě Nedvěd připsal čistý hattrick a završil
tím parádní sezonu béčka.
Již před zápasem se Slavojem věděli hráči béčka, že je žádný soupeř nemůže předehnat.
Šestibodový náskok před Libušínem, a dokonce dvanáctibodový před dvojicí Běleč–
Tuchlovice B je vysoko nad očekáváním. Samozřejmě ani 64 bodů lhotecká rezerva nikdy
nenasbírala. Přesto se hráči rozhodli odmítnout postup do okresního přeboru, kam míří druhé
béčko Libušína. Do nejnižší soutěže naopak putuje Svinařov. Soutěž bude doplněna o dvě
rezervy postupující ze IV. třídy: Velké Přítočno B a Vinařice B. Velkého individuálního
úspěchu dosáhl Nedvěd, když se s 31 brankami stal nejlepším střelcem soutěže. Na sedmém
místě mezi kanonýry se umístil Danylych, jenž na svých 20 branek potřeboval pouhých osm
zápasů a jen o tři branky zaostal za druhým nejlepším střelcem.
SK Lhota B – AFK Svinařov 9:1 (5:1) Branky Lhoty: Kočárek 3x, Danylych 3x, Hrdlička,
Šíma, Moc
FC Slavoj Kladno – SK Lhota B 0:8 (0:3) Branky Lhoty: Nedvěd 3x, Šíma 2x, Danylych 2x,
Popok
SK Lhota B – Slovan Dubí 9.0 (4:0) Branky Lhoty: Nedvěd 5x, Danylych 3x, Kočárek
Mládež
Dorostenci na závěr sezony přehráli kročehlavské béčko a upevnili si duhou příčku tabulky.
Za vedoucí Libčicí zaostala Lhota nakonec o pouhé dva body. V následující sezoně bude Lhota
nastupovat v krajské I.A třídě. V rámci sportovního dne si starší žáci vyšlápli na vedoucí tým
soutěže z Tuchlovic. Velice kvalitní zápas rozhodly začátky obou poločasů. V obou z nich se
trefil Štoncner. Tuchlovice se prosadily jen jednou, a to před přestávkou. Po čtvrtém místě se
žáci přihlásili do krajského přeboru. V okresním přeboru starších žáků bude Lhota figurovat
nadále. Při spolupráci s Velkou Dobrou a Družcem nasadí do okresní soutěže béčko. Z
organizačních důvodů nelze udělat sdružený tým, který byl původně v plánu.
Nejvíce zápasů museli v červnu tradičně zvládnout mladší žáci. Oba celky se umístily v
horních patrech tabulky. Také zde bude mít v příští sezoně Lhota dvě družstva. V uvedené
kategorii nebude potřeba výpomoc okolních klubů. Jeden tým bude společně se staršími žáky
působit v krajském přeboru, druhý v nejnižší okresní soutěži. Ten umožní snadnější přechod
hráčům starší přípravky do vyšší kategorie. Oproti předpokladům se mladší přípravka
probojovala na závěrečný turnaj. Na něm obsadila konečné šesté místo.
V polovině června ukončily všechny lhotecké týmy sezonu. Společná rozlučka mládežnických
kategorií byla jako vždy velice povedená. Mladí hráči si zahráli fotbal se svými rodiči a
trenéry, což zajistilo důstojné rozloučení se skončeným ročníkem.
Dorost: SK Lhota – SK Kročehlavy 2:0 (1:0) Branky Lhoty: Hrdina, Nedvěd
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St. žáci: SK Lhota – AFK Tuchlovice 2:1 (1:1) Branky Lhoty: Štoncner 2x
Ml. žáci: Slovan Kladno – SK Lhota 4:5
Ml. žáci: SK Lhota – SK Slatina 1:3
Ml. žáci: SK Kladno – SK Lhota 3:7
Ml. žáci: SK Baník Libušín – SK Lhota B 5:4 na p. k.
Ml. žáci: SK Lhota – SK Vinařice 5:3
Ml. žáci: SK Pchery – SK Lhota 0:12
Akce Lhota Sport Day 2019 měla úspěch
Osmý červen 2019
Bude v historii fotbalového oddílu SK Lhota už navždy zaznamenán jako 1. ročník
multižánrového festivalu, který v sobě spojil fotbal, zábavu, hry a soutěže pro děti, hudbu a
hlavně dobrou náladu. Do lhoteckého fotbalového areálu na hranici Křivoklátska si v tento
slunný sobotní den našlo cestu na 400 dospělých a 100 dětí.
V duchu sloganu “Vyžeňme neslušné chování ze stadionů a přiveďme naše děti“ se linul celý
Lhota Sport Day 2019, jehož hlavním tématem bylo přilákat děti k fotbalu, ke sportu, na hřiště
a zároveň podpořit mladé hudební talenty. To se určitě podařilo a svoji zábavu si tak našli děti
všech věkových kategorií, ale i dospěláci. V rámci dětského dne to byla lukostřelba, klaun,
výtvarná dílnička, ping pong či lidský „stolní“ fotbal. Zejména pak těm nejmenším nabídl
festival rovněž možnost vyzkoušet si své fotbalové schopnosti a dovednosti společně s trenéry
a hráči SK Lhota.
Poděkování patří fotbalovému oddílu AFK Tuchlovice, který umožnil, aby se v rámci Lhota
Sport Day, jenž by se dal označit i jako fotbalový festival, odehrálo celkem 5 fotbalových
utkání různých kategorií mezi oddíly SK Lhota a AFK Tuchlovice. Diváci měli možnost vidět
především fotbalovou radost, slušnost a fair play. To, že jsou fotbalové oddíly vlastně
“konkurenční“, v tu chvíli nikoho nenapadlo, a to je obrovsky přidaná hodnota celé akce.
Spojovat, nikoli rozdělovat. V době, kdy fotbalové oddíly zanikají, neslušné chování na
stadionech je normou, je toto cesta k lepší “grassroots fotbalové“ budoucnosti.
Večerní program byl vyhrazen festivalu hudebnímu. Martin Jáchym & The Common Sense či
Madam Royal, které dodává “Skutečná liga“, což je talentová hudební soutěž kapel na živo,
nabídli skvělý hudební zážitek a Josef Alois Náhlovský s kapelou Kozí Bobky a svým
typickým humorem celou akci důstojně zakončil.
Na závěr snad jen poděkování všem, kteří si do Lhoty našli cestu, a závazek pro organizátory
akce, aby 1. ročník Lhota Sport Day měl své pravidelné každoroční pokračování.

Jan Dolejš
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