8. číslo – září 2019
Vážení spoluobčané,
letošní léto se s námi již nadobro rozloučilo a vítá nás krásný barevný podzim.
Začátek měsíce jsme oslavili naší Lhoteckou poutí. Co jsme si nejvíc přáli, bylo
hezké počasí, a to se povedlo. Voda z nebe přestala padat v poledne a celé
pouťové odpoledne se báječně vydařilo. Věřím, že ten, kdo přišel, se nenudil.
Zorganizovat takhle velkou akci je velice těžké a také finančně nákladné, proto
pouť pořádáme ve spolupráci se spolkem Domov pro všechny. Za organizátory, a
především za sebe velice děkuji všem, kteří se na přípravách jakýmkoliv
způsobem podíleli. Především děkuji Martině Machové, která to všechno měla na
svém hrbu. Dále Romanovi Kučerovi za zapůjčení a přistavení návěsu,
Jaromírovi Čermákovi za zapůjčení aparatury a nazvučení celé akce, Spolku
Rybáři Žilina za zapůjčení stanů, Paní Dagmar Tůmové a Janě Machulkové,
které celé odpoledne seděly u pokladny, Hospodě U Splavu za výborné jídlo a
pití a také rychlou obsluhu, Veronice Mantlíkové a Ireně Houžvičkové za přípravu tomboly, Klubu Pétanque za organizaci turnaje, Salonu HP pod vedením
Hany Benešové a všem malým i velkým modelkám za módní přehlídku.
Vystupujícím kapelám za krásné zážitky. Je to drobná mravenčí práce, ale když
se to všechno spojí, je z toho krásný celek. A odměnou nám všem je vaše
spokojenost a radost.
Velikou radost jsem zažila v sobotu 14. září, kdy náš Sbor dobrovolných hasičů
pořádal na hřišti SK Lhota soutěž v požárních útocích pro malá hasičata. Měla
jsem tu čest předat vítězům ocenění, a hlavně putovní pohár. Ten se po nějakém
tom roce opět vrátil domů. Všem zúčastněným družstvům gratuluji k jejich
výkonům. Je obdivuhodné sledovat, s jakým zápalem i ti nejmenší bojují s nástrahami této disciplíny a s jakou vervou hájí každý ty své domácí barvy.
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K 30. výročí „sametové revoluce“ připravujeme na sobotu 16.11. vernisáž malíře
Václava Benedikta (a možná ještě něco víc, ale to se dozvíte až v příštím vydání
našeho Zpravodaje).
Užívejte podzimní dny.
Věra Nedvědová
starostka obce
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 Dne 12. 9. obecní zastupitelstvo schválilo:
 rozpočtové opatření č. 3
 podání žádosti o bezúplatný převod pozemků zastavěných chodníkem
z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Lhota.
 vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci komunikace U Hřiště
firmou ACCON GROUP, a.s.
 podání žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova
v rámci Tématického zadání.
 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (ulice
U Hřiště, č. parc. 657/3 smyčka kNN IV-12-6024339).
 vyvěšení záměru na prodej části obecních pozemků parc.č. 649/3,
650/6 a 83/6 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Lhota u
Kamenných Žehrovic
 cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace – Veřejné
osvětlení – jižní část obce od firmy Uniservis Hašek s.r.o.
 cenovou nabídku na realizaci 2 kusů stožárů veřejného osvětlení
v ulici Zahradní.
 V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum paní Lincová Blanka, Frýdlová
Jana, pan Bendl Jaroslav a Křeček Josef. Všem oslavencům přejeme plné
zdraví, hodně štěstí a vůbec všeho dobrého.
OBECNÍ LES
Vážení občané,
v letním dvojčísle Lhoteckého zpravodaje jsme Vás informovali o stavu našeho
lesa a o opatřeních, která jsme byli nuceni k nápravě jeho stavu podniknout.
V dnešním čísle pokračujeme v informacích o postupu prací v minulých dvou
měsících.
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Především se nám podařilo veškeré vytěžené dříví, celkem 151,16 m3, prodat.
Kvalitnější dříví jsme dodali na pilu Bratronice, celkem 42,24 m3, kde bylo
nejlepší zpeněžení. Měli jsme přislíbeno, že větší část dříví odebere firma
Solitera, která obchoduje s dřívím a dodává ho do zahraničí. Podle jejich
požadavků na kvalitu jsme připravili cca 70 m3, ale po prvním nákladu 28,52 m3
nám bylo sděleno, že německý odběratel již toto dříví nechce, anebo nabízel
cenu, která byla naprosto nevýhodná. Zbytek dřeva cca 80 m3 jsme nabídli
občanům Lhoty za velmi výhodnou cenu 600 Kč/m3. I když si čtyřmetrové
výřezy museli rozmanipulovat a odvézt, zájem byl takový, že dříví se prodalo
beze zbytku.
Další, co bylo potřeba udělat, bylo zpřístupnění porostu vzhledem
k předpokládané další těžbě jednotlivých souší. Tuto práci nám provedla firma
Stromeko, která disponuje potřebnou mechanizací, a tak byl zlikvidován pás
křovin mezi loukou a lesem po celé délce cca 350 metrů.
Provedli jsme také geodetické zaměření a vytýčení pozemků na severní straně,
kde sousedíme s několika vlastníky pozemků a kde byly nějaké nesrovnalosti. Za
účasti uživatele a odborného lesního hospodáře (OLH) pana Moravce se je
podařilo vyřešit.
Při pravidelných kontrolách bylo zjištěno, že poškození porostu kůrovcem
pokračuje. Dceřinou generací byla napadena další část, která první vlně unikla.
Po konzultaci s již zmíněným OLH bylo doporučeno pokračovat v asanační těžbě
a vyznačen její rozsah. Bylo proto vytěženo, přiblíženo a rozmanipulováno
dalších 50,36 m3 kalamitní hmoty. Kvalitnější dříví 24,74 m3 bylo dodáno na pilu
do Bratronic a zbytek 25,52 m3 (40 prm) v kvalitě paliva je k opět k dispozici
občanům Lhoty. Palivo je tentokrát ve 2m délkách, takže umožňuje snadnější
manipulaci a odvoz. Žádáme proto občany, pokud mají zájem o koupi, aby v co
nejkratší době dali na OÚ požadavek, aby dříví bylo zlikvidované v průběhu října
2019. Jinak se nabízí odběratel, který je schopen odkoupit celé množství.
V letošním roce nás ještě čeká úklid klestu po poslední těžbě, což se provede
zřejmě při likvidaci skládky větví u ČOV. Dále pak zalesnění již zmíněné,
vyznačené plochy na severní straně pozemku. Jedná se o plochu 0,19 ha, která
má být podle hospodářské osnovy zalesněna dubem, celkem 1 500 ks sazenic.
Způsob zalesnění a zajištění sazenic zatím zvažujeme. Možná by nebylo od věci,
kdyby OÚ vyhlásil brigádu a občané by zalesnění provedli sami.
Po skončení letošních prací vás budeme opět informovat o opatřeních, která jsme
v této záležitosti provedli, včetně podrobnějšího ekonomického rozboru.
Josef Kofent
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PODĚKOVÁNÍ
Dne 15. 9. jsme s manželem oslavili na obecním úřadě diamantovou svatbu.
Chtěli bychom tímto poděkovat děvčatům z obecního úřadu za přípravu této
oslavy. Paní starostce Věře Nedvědové a Ing. Alici Jurkové za krásný proslov a
příjemnou atmosféru, která nás provázela po celou dobu. Děkujeme také panu
Davidovi Zoubkovi z restaurace U Splavu, který nám připravil výborný oběd i
odpolední občerstvení, za příjemnou a rychlou obsluhu. My i celá naše rodina
jsme byli mile překvapeni a užili jsme si to, jak se patří.
Jarmila a František Hasalovi
KULTURA
 Říjnová Seniorka se uskuteční v sobotu 5. 10. od 14:00 na sále hospody U
Splavu.
 Tradiční Drakiáda pořádaná spolkem Domov pro všechny se připravuje na
neděli 6. 10. od 15:00 (viz. Domov)
 Dne 26. 10. od 20:00 vás zve JSDH Lhota na Posvícenskou zábavu s
bohatou tombolou, kde vám k poslechu i tanci zahraje skupina Černý
brejle. Vstupenky budou v předprodeji na obecním úřadě.
 V pondělí 28. 10. se pánové mohou těšit na Pěknou hodinku, která se bude
konat v hospodě U Splavu.
 Nejen děti jistě potěší opět Strašidelný les, který se bude konat 2. 11.
pořádaný obecní knihovnou (viz. Knihovna).
 Podzimní Běh Kaštankou se uskuteční dne 9. 11. (viz. Domov)
 Dne 11. 11. se bude konat Martinská slavnost. Sejdeme se v 17:30 před
obecním úřadem. Nezapomeňte vlastní lampiony a martinské rohlíčky.
KNIHOVNA
Dobrý den,
přejeme vám všem krásné podzimní dny z knihovny. Znovu připomínáme, že
máme velice pěkné nové tituly zapůjčené v rámci meziknihovního výpůjčního
fondu z Kladna. Neváhejte a přijďte si něco vypůjčit.
Dále bychom chtěli všechny odvážné malé i velké bytosti pozvat na procházku
Strašidelným lesem, který pro vás chystáme na sobotu 2. 11. Menší a bojácní,
nechť přijdou při stmívání v 17:00, větší a odvážní již za tmy v 17:45. Start i cíl
bude v kavárně Café Prokopio. Čeká vás procházka známým lesem, který však
za tmy ožívá. Lesem vás budou provázet hodná i zlá strašidla, duchové a různí
skřeti. Ale pozor: baterky jsou zakázané!!!Moc se na vás na všechny těšíme.
Tereza a Jiří Šeborovi a všechna lhotecká strašidla
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DOMOV PRO VŠECHNY
Školní rok se rozeběhl naplno a nás čekají již tradiční podzimní lhotecké
radovánky nejenom pro děti, ale také sportovní událost Běh Kaštankou pro
všechny občany a občanky Lhoty.
Hned počátkem října, v neděli 6. 10., se můžete těšit na další ročník Lhotecké
drakiády. Sejdeme se v 15:00 před hospodou U Splavu a pak se všichni vydáme
na vhodné místo k pouštění draků (podle aktuálních podmínek). Budeme opět
hodnotit nejoriginálnějšího draka, draka s nejdelším ocasem a nejlépe létajícího
draka. Vyhlášení výsledků a rozdání perníkových medailí všem zúčastněným
proběhne opět před hospodou U Splavu, kde si také opečeme společně buřty a
popovídáme v příjemné atmosféře. Moc se těšíme na originální výtvory
lhoteckých dětí a jsme všichni zvědaví, čím nás letos překvapí.
Další oblíbenou akcí je podzimní Běh Kaštankou, který se bude konat v sobotu
9. 11. Většina z Vás tuto akci už moc dobře zná. Bude se konat hlavní závod v
délce 15 km (dva okruhy) a samozřejmě nebudou chybět ani kategorie pro místní
občany (Lhoťáky a Lhoťandy) s délkou trasy 7,5 km. Prezentace bude od 9:00 –
10:15, start v 10:30. Od 8:15 – 8:45 bude prezentace a v 9:00 odstartují vložené
dětské závody kolem rybníka U Splavu. Věřím, že již všichni pořádně trénujete,
abychom zaplnili stupně vítězů.
za Domov pro všechny, z.s.
Irena Houžvičková
ZPRÁVY Z MŠ VE LHOTĚ
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první měsíc školkového provozu, adaptace našich dětí a různých
her či zábavy. Třetí zářijový týden nás dopoledním programem bavil Ála a jeho
zábavné hudebně-pohybové cvičení.
Poslední letní dny jsme s dětmi využily k prozkoumání blízkého okolí Lhoty.
Procházka lesem nám nadělila plný košík hub, a také možnost pozorování dvou
skákajících veverek „akrobatek“. Děti je s nadšením dlouho sledovaly. Prostory
školky nám zpestřila nová výzdoba oken s ježky a barevnými listy.
V pondělí 30. 9. 2019 proběhlo ve školce divadelní představení „Červená
Karkulka“. Děti si opět užily her s kamarády maňásky. V následujících
podzimních měsících nás ve školce i mimo ni čeká spousta akcí a výletů. V říjnu
a listopadu se chystáme do divadla Lampion, těšíme se na taneční zumba
vystoupení s Petrou, a také na voňavou aromaterapii s paní Langerovou. Budeme
se těšit, a doufáme, že si barevné podzimní dny pořádně užijeme.
Slávka a Jana
učitelky MŠ Lhota
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ZŠ ŽILINA
Slunečné počasí vystřídaly chladné dny a listí na stromech se pomalu zbarvuje.
Děti se těší na každoroční drakiádu, která se bude konat v měsíci říjnu. Je čas
přivítat podzim v celé jeho kráse.
V září děti ze školní družiny uvařily kotlíkový guláš, který přišli ochutnat i
někteří rodiče a ocenili děti řádem zlaté vařečky.
V posledním zářijovém týdnu proběhl první blok celoročního projektu Malé
technické univerzity nazvaný Stavitel města. Děti měly možnost postavit si
z kostek budovy, které se ve velkých městech nachází, propojit je silnicemi a
ulicemi podle plánku a následně si vyrobit mapku města. Dopolední program byl
obohacen zábavnými a naučnými soutěžemi, které si děti moc užily.
V pondělí 7. 10. odjíždí 27 žáků na adaptační pobyt do Stradonic.
V pátek 18. 10. pojede 1. – 3. ročník do Sládečkova vlastivědného muzea
v Kladně na výstavu Ondřeje Sekory. Mezi přírodovědci se občas s nadsázkou
říká, že knížka Ferda Mravenec je nejlepší učebnicí zoologie. Výstava
představuje Ondřeje Sekoru nejen jako oblíbeného spisovatele a ilustrátora ale
také jako vzdělaného přírodovědce. Výstavu doprovodí naučný kvíz a několik
hravých zastavení.
V tentýž den vyjedou nejstarší dva ročníky do Prahy, kde je pro ně připraven
vzdělávací program ve Štefánikově hvězdárně na Petříně.
Ve středu 23. 10. od 13:00 hod bude ve spolupráci s MŠ probíhat v naší škole
burza dětského oblečení PODZIM/ZIMA.
V pátek 25. 10. přivítáme v naší škole zdravotníky, kteří naváží na projekt „Dny
pro záchranu života“, který se konal v loňském školním roce. Na tento základní
program navazují další interaktivní vzdělávací cykly, které zajistí komplexní
výuku „Ochrany zdraví a člověka při mimořádných událostech“ v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP).
Hezký podzim přeje ředitelka ZŠ Mgr. Martina Sochnová a ostatní zaměstnanci
školy.
JSDH LHOTA
Září u hasičů
Vážení čtenáři, mladí hasiči mají za sebou soutěže, které nastartovaly novou
sezonu. Neskromně můžeme konstatovat, že velmi úspěšně.
14. září jsme pořádali V. ročník soutěže v požárních útocích O Pohár starosty
obce. V disciplíně zápolilo 13 družstev v kategoriích žáků starších, mladších a
přípravce. Přes počáteční technické obtíže probíhala celá soutěž velmi pěkně.
Lhotu reprezentovalo hned 5 družstev s tímto umístěním a časy nástřiků do terčů:
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Starší žáci 1. místo;
Mladší žáci A - 5. místo;
Mladší žáci B - 7. místo;
Přípravka A - 1. místo;
Přípravka B - 2. místo;

29,02 s.
34,90 s.
50,74 s.
55,15 s.
77,08 s.

Putovní pohár, který paní starostka Věra Nedvědová předala spolu s medailemi
za nejlepší čas celé soutěže, převzalo domácí družstvo starších žáků, je po čase
zase doma!
15. září vyjela pětičlenná skladba holčiček z přípravky na Krajské setkání
přípravek. Vítala nás travnatá plocha TJ Sokol Libiš u Neratovic. 28 týmů z
celého Středočeského kraje, zde měřilo své síly ve 4 disciplínách. Soutěží se dle
pravidel hry Plamínek, jež jsou upravena pro děti předškolního věku a nabízí
jakousi přípravu na velké závody hry Plamen ve vyšších kategoriích. Náš dívčí
tým byl naprosto skvělý a nakonec kraloval 3. místu!
21. září vyrazila 4 lhotecká družstva do Hřebče na tradiční XXXI. ročník
Memoriálu Jaroslava Haška a Miroslava Thota v požárních útocích. Na místním
hřišti se sjelo 20 družstev starších a mladších žáků nejen z okresu Kladno.
Lhoteckým dětem se dařilo ještě lépe, než jsme všichni očekávali. Mistři okresu
v nejrychlejším čase požárního útoku, překonali svůj jarní rekord (21,45 s) a
posunuli své možnosti o velký skok kupředu. Skvělá spolupráce týmu starších
žáků se odrazila na čase 19,80 s a vynesla je na zlatou příčku i s putovním
pohárem. Přičemž čas pravého proudu byl neuvěřitelných 16,77 s! Pokus je
ukončen naplněním obou terčů.
Dosáhli tak nejrychlejšího času v historii celé soutěže a pokořili svůj okresní
rekord, který bohužel vzhledem k nestandardním podmínkám soutěže, nemůže
být oficiálně zapsán.
Ani mladší žáci nezůstali pozadu za svými kamarády a družstvo A časem 25,16 s
získalo prvenství jak v nejrychlejším útoku ve své kategorii, tak v součtu časů
obou dvou pokusů v celé soutěži. Tímto získali nejen medaile a pohár, ale i
krásné nové proudnice.
Družstvo B dosáhlo svým časem 31,76 s na 5.místo a C, které bylo ještě nedávno
přípravkou, s časem 55,75 s na 13.místo.
Všem dětem za perfektní týmovou práci, lásku k hasičskému sportu a chuť
reprezentovat zelenobílé barvy naší obce patří velký DÍK!
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Co dalšího nás čeká?
5. října budeme pořádat podzimní kolo hry Plamen pro okres Kladno, tzv.
Závod požárnické všestrannosti. Mladí hasiči mají vyměřenou 2-3 km trať v lese
se 6 stanovišti. Start a cíl bude na fotbalovém hřišti SK Lhota, kde nám místní
klub opět zajistil zázemí. Za spolupráci fotbalistům mnohokrát děkujeme.
Zároveň se občanům omlouváme za ztíženou průjezdnost v okolí hřiště v době
trvání závodu. Děkujeme za pochopení a přijďte fandit.
Za tým vedoucích Barbora Kobersteinová
SK LHOTA
Áčko
Na hřišti favorita si áčko nevedlo zle. Nejenže byli domácím vyrovnaným
soupeřem, ale po umístěné Danylychově střele dokonce vedli. Poříčí vyrovnalo
střelou do opuštěné brány, které předcházely hned tři individuální chyby. Také
při druhém inkasovaném gólu byl střelec před prázdnou branou. Lhotečtí zápas
srovnali – po dlouhém autu propadl míč na zadní tyč, kdy číhal Dvořák. Domácí
kanonýr Trpišovský završil hattrick deset minut před koncem, kdy uklízel do
brány předchozí vyraženou střelu. Také při posledním gólu se autor ocitl před
prázdnou brankou, a tak završili skóre na poměru 4:2. Ani za souboj s
Komárovem se Lhota stydět nemusí. Jenže neproměněné šance neumožnily
bodovat. V prvním poločase bylo áčko dlouhou dobu jasně lepší, ale samo po
dlouhém nákopu a jednoduché průnikové přihrávce inkasovalo. Snahu o
vyrovnání utnul penaltový faul Pařízka, za který musel navíc lhotecký obránce
pod sprchy. Zatím největším pozitivním překvapením se stal bodový import z
Vlašimi. Především první poločas byl úspěšný. Ve dvanácté minutě propasíroval
míč do brány Kodria a zanedlouho nádhernou střelou do šibenice zvýšil Dvořák.
Pak již hosté hlídali vedení, což se bez inkasovaného gólu dařilo do 85. minuty.
Tato branka Lhotecké mrzet nemusela. S cílem potvrdit venkovní tři body šla
Lhota do souboje s Velimí. Po slušných zápasech ale předvedla výkon bezkrevný
a šance na úspěch byla mizivá. Jedna nebezpečná střela za celý zápas je hodně
málo. Ani hosté neměli příliš šancí, nicméně ukázali velkou efektivitu. Vedení se
ujali po šťastné tečované ráně, druhý gól přidali do prázdné brány, když Tůma
ležel za brankovou čarou. Třetí gól jen završil domácí trápení a znamenal třetí
domácí prohru v probíhající sezoně. Do Poděbrad neodjíždělo áčko s přehnaným
očekáváním, navíc po rohu a chybě v obraně prohrávalo v 18. minutě už 0:2.
Snížení přinesla střela Velikého po dlouhém Jungmanově nákopu. Na vyrovnání
čekalo áčko do 76. minuty, kdy po rohu dorážel Danylych. Čtyři minuty před
koncem normální hrací doby Lhota dokonce vedla. Hrdinou závěru zápasu se stal
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domácí gólman, jenž po rohu srovnal skóre a v následném rozstřelu zlikvidoval
dva lhotecké pokusy.
Pouhé tři body za výhru s posledním Novým Strašecím vybojovalo áčko ze čtyř
domácích zápasů. Proto ani solidní zisk z venkovních hřišť nestačí na více než
jedenácté místo za deset bodů. Stejný bodový zisk mají na kontě sousedé z
Tuchlovic, o bodík méně nasbírala Hvozdnice a po šesti Kosoř a předposlední
Lysá nad Labem. Vzhledem k situaci v divizi nečeká áčko snadná sezona.
Momentálně je na sestupových příčkách pět středočeských celků a stejný počet
by sestupoval i z krajského přeboru.
SK Posázavan Poříčí nad Sázavou – SK Lhota 4:2 (0:1) Branky Lhoty:
Danylych, Dvořák
SK Lhota – FK Komárov 0:2 (0:1)
FC Sellier&Bellot Vlašim B – SK Lhota 1:2 (0:2) Branky Lhoty: Kodria, Dvořák
SK Lhota – FC Velim 0:3 (0:2)
FK Bohemia Poděbrady – SK Lhota 4:3 na p.k. (2:1) Branky Lhoty: Veliký,
Danylych, Zmeškal
Béčko
Hned ve druhém kole narazilo béčko na rivala ze Bělče. I přes rychlý první
inkasovaný gól Lhotečtí v posílené sestavě dominovali. Vyrovnání zajistil po pár
minutách Kodria a zanedlouho se prosadila i druhá posila z áčka Zelenka. Po
druhém zásahu Zelenky se navíc nechal vyloučit hostující obránce. Početní
výhodu a převahu využil po krátce změně stran dvakrát Kodria a završil tím
hattrick. Zbytek zápasu přinesl pouze druhé bělečské vyloučení a snížení na 5:2.
Zápas ve Hřebči se béčku příliš nevyvedl. Prohrávalo už po čtvrthodině hry,
poločas dospěl do stavu 2:1 pro domácí, když si v závěru poločasu dali vlastní
gól. Druhá část už patřila domácím, kteří třemi trefami ovládli zápas. Druhé
domácí derby s Bratronicemi začalo gólem Kodrii ze druhé minuty. První
půlhodinu hry nepustila Lhota soupeře k ničemu. Sama zahodila několik šancí.
Trest přišel po 40 minutách hry, kdy se po chybě v rozehrávce prosadil hostující
Mošnička. Právě střelec Bratronic musel po hodině hry po druhé žluté pod sprchy
a o tři minuty později ho zbytečně následoval domácí Anděl. Vítězný gól soupeře
padl po zmatcích ve lhotecké obraně v 68. minutě. A hned vzápětí po dlouhém
nákopu hosté zvýšili. Béčkaři tak jen mohli litovat, že utkání nerozhodli hned v
úvodu. V Přítočně se odehrál duel oslabených soupeřů. Domácí ztráty byly
viditelně citelnější. Už v deváté minutě domácí faulovali Zahrádku a Moc
proměnil penaltu. Největší a snad i jedinou šanci na vyrovnání měli domácí
taktéž díky pokutovému kopu. Při něm se ukázal gólman Kučera. Přítočnu
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postupně docházely síly, čehož dokázali využít po hodně hry Šíma, z druhého
pokutového kopu Moc a v závěru Havlíček. V zatím posledním utkání narazilo
béčko na nejsilnější celek soutěže Slavoj Kladno. Zodpovědně a úspěšně se
dokázalo bránit 25 minut. Druhý inkasovaný gól přišel v závěru poločasu. K
útočení se Lhotečtí dostávali spíše ojediněle a nebezpeční téměř nebyli. Po dvou
trefách hostů korigoval skóre dvě minuty před koncem po rohu Drmla.
Oslabení béčka oproti loňské sezoně je znatelné. Také proto vybojovala rezerva
pouhých šest bodů ze stejného počtu utkání. Uvedený zisk stačí na 10. místo.
Faktem je, že utkání s celky ze spodní poloviny tabulky Lhotecké ještě čekají.
SK Lhota B – SK Běleč 5:2 (3:1) Branky Lhoty: Kodria 3x, Zelenka 2x
SK Hřebeč B – SK Lhota B 5:1 (2:1) Branka Lhoty: vlastní
SK Lhota B – AFK Bratronice 1:3 (1:1) Branka Lhoty: Kodria
SK Velké Přítočno B – SK Lhota B 0:4 (0:1) Branky Lhoty: Moc 2x, Šíma,
Havlíček
SK Lhota B – Slavoj Kladno 1:4 (0:2) Branka Lhoty: Drmla
Dorost
U kategorie dorost nikdo s žádnými skvělými výsledky nepočítal. Bohužel
současný stav je ještě za očekáváním. Dva desetigólové příděly jsou opravdu
hodně. Proti rezervě kladenského SK odpadli dorostenci především v druhém
poločase, při debaklu se sehraným Červeným Újezdem vychytal spoustu šancí
brankář Hrnčíř. Jen o branku méně inkasovala Lhota ve Zdicích, což s
průměrným soupeřem mrzí více než v předchozích utkáních. Hlavně když góly
svými lacinými chybami dorostenci soupeři nabízejí. A sami šance neproměňují.
Solidní výkon předvedli dorostenci v utkání proti Tuchlovicím. Na zásah hostů
zareagovala Lhota trefou z penalty. Ale ani tentokrát přes opticky vyrovnanou
hru dorostenci na úspěch pomýšlet nemohli.
Ani bod a 36 inkasovaných branek z pěti zápasů, to je nelichotivá bilance
dorostenců. Nezbývá než doufat v sehrání dorostenců, získání zkušeností,
zapojení opor a případné úspěchy proti slabším celkům.
SK Kladno B – SK Lhota 10:0 (3:0)
SK Lhota – TJ Sokol Červený Újezd 0:10 (0:4)
FK Olympie Zdice – SK Lhota 9:3 (5:2) Branky Lhoty: Kočárek, Adam,
Kopuletý
SK Lhota – AFK Tuchlovice 1:4 (1:2) Branka Lhoty: Zahrádka
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Starší žáci
Po dvou úvodních prohrách se Švermovem a následně v Rakovníku započali žáci
sérii utkání, ve kterých neodešli bez bodu. Lhotečtí další čtyři soupeře přehráli a
přesvědčivě vyhráli. Především jasná výhra proti silnému Hořovicku potěšila. Až
na půdě Povltavské fotbalové akademie ve Štěchovicích žáci „jen“ remizovali.
Ale ani zde nelze hovořit o neúspěchu, protože Lhotečtí dotahovali poločasovou
dvoubrankovou ztrátu. V posledním zářijovém zápasu hostila Lhota do té doby
vedoucí Dobříš. A po dvou slepených gólech a pojistce ze závěru porazila i
tohoto silného soupeře. Zatímco áčku se daří, rezerva spíše umožňuje vytížení
všech hráčů širokého kádru. V zápasech hrají především hráči ročníku 2006. I
přes zjevný hendikep porazilo béčko na penalty Mšec a přestřílelo Zvoleněves.
Hředle, Tuchlovice a Zichovec, které béčko porazily, jsou nejvýše postavené
celky tabulky.
Na krásné čtvrté místo se vyšvihlo áčko starších žáků. Takto vysoké umístění
nikdo nečekal. Rezerva zatím bojuje v dolní polovině tabulky. Nicméně zápasy
se slabšími celky má ještě před sebou.
SK Rakovník – SK Lhota 3:2 (2:1) Branky Lhoty: Křiváček, Štoncner
SK Lhota – SK Slaný 3:0 (3:0) Branky Lhoty: Čermák 2x, Štoncner
TJ Unhošť – SK Lhota 2:5 (1:2) Branky Lhoty: Čermák 2x, Horák 2x, Křiváček
SK Lhota – FK Hořovicko 7:2 (5:1) Branky Lhoty: Křiváček 3x, Čermák 2x,
Pašek, Lukášek
SK Lhota – TJ Tatran Sedlčany 3:1 (1:1) Branky Lhoty: Čermák, Lukášek,
Křiváček
Povltavská FA – SK Lhota 2:2 (2:0) Branky Lhoty: Lukášek, Přibyl
SK Lhota –MFK Dobříš 3:1 (2:1) Branky Lhoty: Štoncner, Vydra, Čermák
Lhota B – Sokol Mšec 3:2 na p. k. (1:1) Branky Lhoty: Hes, Povalač
SK Zichovec – SK Lhota B 7:0 (5:0)
FK Hředle – SK Lhota B 3:0 (1:0)
Slavoj Zvoleněves – SK Lhota B 3:5 (1:5) Branky Lhoty: Křiváček 2x,
Horešovský, Firtas, Adam
SK Lhota B – Tuchlovice 2:10 (0:4) Branky Lhoty: Čermák, Donynets
Mladší žáci
Zatímco starší žáci hrají nad očekávání, mladší zatím mají s vyšší soutěží
problémy. Důležitá je také absence kvalitního gólmana. Přesto zápasy proti
lepším soupeřům budou pro hráče přínosem. I zde rezerva pomáhá k lepšímu
vytížení hráčů a také k začlenění fotbalistů z nižší věkové kategorie. Výsledky
rezervy jsou dosti výrazné.
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V tabulce krajského přeboru mají mladší žáci za sebou pouze dva celky. Určitě
pozitivně lze vidět, že dokážou hrát vyrovnané partie i s celky z nejvyšších pater
tabulky (Švermov a Slaný). Proto můžeme očekávat, že přijde zlepšení. B tým
mladších žáků se drží ve středu tabulky s nepříliš velkou ztrátou na nejlepší
celky. ale jak bylo napsáno již mnohokrát, výsledky nejsou v mládežnických
kategoriích tak důležité.
SK Rakovník – SK Lhota 5:1 (2:1) Branka Lhoty: Znamenáček
SK Lhota – SK Slaný 5:6 (2:4) Branky Lhoty: Hanáček 2x, Šumný, Klempíř,
Šašek M.
TJ Unhošť – SK Lhota 2:3 (1:1) Branky Lhoty: Znamenáček, Hanáček, Šašek M.
SK Lhota – FK Hořovicko 1:1 (0:1) Branka Lhoty: Diviš
SK Lhota – TJ Tatran Sedlčany 1:7 (0:2) Branka Lhoty: Šašek J.
Povltavská FA – SK Lhota 6:2 (3:1) Branky Lhoty: Bacílek, Šumný
SK Lhota –MFK Dobříš 1:3 (1:1) Branka Lhoty: Hůla
Čechie Velká Dobrá – SK Lhota B 1:3 (1:0)
SK Lhota B – SK Doksy 6:1 (4:1)
TJ Unhošť – SK Lhota B 4:5 na p. k. (2.2)
SK Lhota B – AFK Tuchlovice 1:6 (1:3)
Slavoj Kladno – SK Lhota 2:13 (0:5)
SK Lhota B – SK Kladno B 1:8 (0:4)
Přípravky
Tradičně divoké výsledky přinášejí klání přípravek. Starší přípravka ve své
skupině nemůže podcenit žádného soupeře. Například proti Doksům vyhrála 19:2
a jen o týden později se stejným soupeřem padla 3:5. To jen ukazuje, jak
nevyrovnané jsou výkony v nejnižších kategoriích a jak několik málo absencí
může ovlivnit výsledky.
Mladší z přípravek se zatím daří jak herně, tak výsledkově. Zatím se ve skupině
nenašel celek, který by Lhotecké pořádně prověřil. V jarní části dojde k
přerozdělení podle podzimních výsledků, a i mladší přípravka se dočká
vyrovnanějších zápasů.
Jan Dolejš
SK Lhota
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