8. číslo říjen 2021
Vážení spoluobčané,
vítám vás u vydání dalšího Zpravodaje, máme tu podzim a léto je tak nenávratně pryč. Teplé
dny a noci vystřídalo chladnější počasí, listí opadává a zahrady se chystají na zimní období.
Astronomicky začíná podzim rovnodenností dne třiadvacátého září a končí zimním
slunovratem jednadvacátého prosince. Toto období je opravdovou pastvou pro oči. Není však
čas jen se kochat, čeká na nás i sklizeň zeleniny a ovoce. Věřím, že se vám letos urodilo všeho
dostatek.
Uplynulý víkend jsme volili nové poslance do poslanecké sněmovny. Ti nyní budou dávat
dohromady novou vládu. Jak volby dopadly se dočtete níže. Vám všem, kteří jste se zúčastnili,
velice děkuji. Celkem přišlo 79% voličů, což značí to, že vám stávající politická situace v naší
zemi není lhostejná. A to je určitě dobře. Děkuji také všem členkám volební komise, svoji práci
odvedly skvěle.
Nyní pracujeme na nové obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Vzhledem k tomu, že se změnil zákon o odpadech, jsme nuceni přejít
na úplně nový systém vybírání poplatků za svoz komunálního odpadu. Od nového roku již
nebudeme prodávat známky tak, jak jste byli doposud zvyklí, ale bude stanoven místní poplatek
na osobu, tak jak to již zavedla většina měst a obcí. My jsme se snažili ceny udržet co nejdéle,
ale vydáním nového zákona nám nyní jiná možnost už nezbývá. Ano, zákon umožňuje další tři
varianty, jak poplatek vybírat, ale bohužel nejdou uvést do praxe. Např. v jednom případě lze
poplatek stanovit za objem odpadu a poplatek vybírat zpětně jeden rok, což si nikdo
nedovedeme představit, jak bychom toto realizovali. Nakonec po všech možných úvahách a
konsultacích jsme dospěli k jediné možné zákonné variantě, a tou je místní poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství kdy poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci, vlastník
nemovitosti bez přihlášené osoby (byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci). Výše
tohoto poplatku je ještě předmětem jednání zastupitelů.
Koncem roku by měl být v naší obci u dolní autobusové zastávky instalován Z BOX od
Zásilkovny. Tento výdejní box je samoobslužné bezkontaktní výdejní místo, které vám bude
k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu. Umožňuje tak vyzvednou si zásilku kdykoliv. Jak výdejní
boxy fungují?
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Fungují bez displeje, bez platebního terminálu a jsou napájeny vlastními solárními
panely. K jejich obsluze potřebujete chytrý telefon se staženou aplikací Zásilkovny. Jsou to
plechové skříňky se schránkami různých velikostí. Je v nich umístěn software, který
komunikuje se zákazníkem, e-shopem ale i kurýrem, který do něj vkládá zásilky.
Vy si objednáte zboží v e-shopu, který doručuje se Zásilkovnou, jako výdejní místo doručení
zboží zvolíte daný Z-BOX. Až mu do něj zásilka dorazí, obdržíte informační
email a SMS. Ve svém telefonu zapnete bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna. Pak se
schránka s vaší zásilkou sama otevře. Aplikaci Zásilkovna je naprogramována tak, že uživateli
ukazuje na displeji velmi jednoduché pokyny krok po kroku. Celý výdej zásilky tak trvá ani ne
10 sekund. Zásilku je potřeba mít zaplacenu dopředu. Z-BOXy jsou červeno-bílé v barvách
provozovatele Zásilkovny. Věřím, že umístěním tohoto zařízení v naší obci vám uděláme radost
a také tím odlehčíme okolním přeplněným boxům např. v Žilině a Horním Bezděkově.
Užijte si krásné posvícení, hasičskou zábavu a Pěknou hodinku, já se na vás budu těšit na
dalších nadcházejících akcích.
Vám přeji krásné barevné podzimní dny.
Věra Nedvědová
starostka obce

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR u nás v obci

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 V měsíci říjnu slaví své životní jubileum pan Josef Kofent, mezi listopadové oslavence
patří pan Jaroslav Kobera a pan Václav Kučera. Přejeme všem hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí a vůbec vše nej .
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ODPADY
V neděli 17. října mezi 8. a 11. hodinou bude před hasičskou zbrojnicí ve Lhotě opět sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Je to služba pro občany a stojí obec nemalé peníze. Letos na jaře jsme za likvidaci zaplatili
téměř 40 tisíc Kč.
Nevozte odpady vzniklé při podnikatelské činnosti, stavební odpad ani materiály obsahující
asbest. Pneumatiky, prosím, přivážejte v rozumném množství (max. 4 kusy na rodinu).
Chtěl bych vás požádat o kázeň, trpělivost a ohleduplnost při přivážení a vykládání odpadů.
Tomáš Luhan
místostarosta obce

KULTURA

 Dne 23. 10. od 20:00 pořádá JSDH Posvícenskou zábavu, která se bude konat na sále
hospody U Splavu. Čeká vás bohatá tombola a k poslechu i tanci zahraje skupina Černý
brejle.
 V pondělí 25. 10. se pánové mohou těšit na Pěknou hodinku, která bude provázena
tóny tahací harmoniky a konat se bude v hospodě U Splavu.
 Říjnová Seniorka se uskuteční v sobotu 30. 10. od 14:00 na sále hospody U Splavu.
 Nejen děti jistě potěší opět Strašidelný les, který se bude konat 6. 11. pořádaný obecní
knihovnou (viz Knihovna).
 Tradiční Martinská slavnost letos vychází na čtvrtek 11. 11. Sejdeme se jako vždy
v 17:30 před obecním úřadem. Společně půjdeme ke Splavu a na cestu si budeme svítit
lampiony. Děti si kromě lampionů také mohou přinést z domova napečené martinské
rohlíčky. U Splavu si potom společně připomeneme příběh svatého Martina, děti se
rozdělí s ostatními o své rohlíčky a dostanou je také ochutnat od svých kamarádů.

Recept na martinské rohlíčky
40 dkg hladké mouky, 1 šlehačka a 1 Hera, špetka soli. Vše zpracujeme dohromady,
těsto necháme alespoň hodinu odpočinout v lednici, můžeme i do druhého dne. Poté ho
rozdělíme na čtyři díly, z každého dílu vyválíme kruhovou placku, kterou rozdělíme na
čtyři díly a pak ještě každý napůl, vznikne tedy 8 trojúhelníkových dílů (celkem 32
rohlíčků). Jednotlivé trojúhelníky plníme mákem, ořechy, povidly, tvarohem podle
toho, co máte rádi, rolujeme od širšího konce ke špičce a mírně zahneme. Potřeme
rozšlehaným vajíčkem a pečeme dorůžova při teplotě 150-170°C. Ještě teplé obalíme
ve vanilkovém nebo skořicovém cukru. Rohlíčky dáme do košíčku a vezmeme je na
Martinskou slavnost. Rohlíčky jsou opravdu velmi jednoduché, nejtěžší na nich je
odolat pokušení začít ochutnávat, ochutnáte-li, jste ztraceni. Jsou tak dobré, že se po
nich jen zapráší.
 Držíme si palce a doufáme, že vás letos budeme moci pozvat na Adventní výstavu,
která bude probíhat opět v zasedací místnosti obecního úřadu ve dnech 20. – 24. 11.
Přijďte si nakoupit nebo si jen tak prohlédnout krásné výrobky nejen s vánoční
tématikou. Otevřeno bude so + ne: 10 – 18:00, po – st: 8 – 17:00

DOMOV PRO VŠECHNY
Léto i začátek školního roku máme za sebou, a čeká nás období plné barev, podzimních
radovánek a posvícenského veselí.
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I letos se můžete těšit na další ročník oblíbené akce podzimní Běh Kaštankou, která se bude
konat v sobotu 6. listopadu. Většina z Vás tuto akci už moc dobře zná. Bude se konat hlavní
závod v délce 15 km (dva okruhy), která se letos z organizačních důvodů uskuteční bez
dětských závodů.
Brzy se společně uvidíme na Čertovském rojení, které nás čeká 28. listopadu a bude, jako
každoročně, spojené s rozsvícením našeho lhoteckého vánočního stromu.
Hezké podzimní dny Vám přejí za Domov pro všechny, z.s.
Irena Houžvičková a Veronika Mantlíková

KNIHOVNA
Dobrý den,
přejeme vám všem krásné podzimní dny z knihovny.
Rádi bychom pozvali všechny odvážné malé i velké bytosti na procházku Strašidelným
lesem, kterou pro vás chystáme na sobotu 6. 11. 2021. Start i cíl je v Caffé Prokopio. Start
bude průběžný: menší a bojácní nechť přijdou při stmívání (před 17.00), větší a odvážní již
za tmy (17.00-17.30). Čeká vás procházka známým lesem, který však za tmy ožívá. Lesem
vás budou provázet hodná i zlá strašidla, duchové a různí skřeti. Na cestu si do lesa vezměte
nějaké malé světýlko či lampion.
Moc se na vás na všechny těšíme.
Tereza a Jiří Šeborovi a všechna lhotecká strašidla

MŠ LHOTA
Vážení spoluobčané,
pomalu se ve školce rozjel druhý měsíc a my zde chystáme spousty akcí a doufáme, že se nám
je podaří všechny uskutečnit a nic nám zábavu nepřekazí.
Ve čtvrtek 7. října k nám dorazil na screening očí zdravotní pracovník společnosti Prima vizus
a vyšetřil zrak zájemcům. V příštím týdnu se starší děti vydají do Divadla Lampion společně
s kamarády z Družce na představení „Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Na vystoupení divadla
Vetři a Sférické kino se vydáme do Družce a užijeme si ho v tamní školce v průběhu listopadu.
Během celého roku připravujeme předškoláky na vstup do první třídy projektem: „Sovičky na
cestě do školy“, dále máme v letošním roce nový projet zaměřený na celkový pohybový rozvoj
„Se Sokolem do života“ - zde se po covidových omezeních děti mohou rychleji dostat do lepší
kondice díky plnění různých úkolů.
Posledním celoročním projektem ve školce bude Aromaterapie, kde se v průběhu 9 setkání
děti dozví více o různých vůních z celého světa, a hravou formou si přiblíží odkud pochází,
vypracují si k danému tématu pracovní list nebo vybarví omalovánku.
Příjemný podzim všem.
Jana a Jitka
učitelky MŠ Lhota

ZŠ ŽILINA
Ve středu 1. 9. 2021 nastoupilo do naší školy 15 nových prvňáčků. Celkem vzdělává naše
škola 66 žáků. Školní rok byl zahájen za přítomnosti starostky obce Lhota paní Věry
Nedvědové a starosty obce Žilina Ing. Petra Melichara, kteří se zúčastnili slavnostního prvního
školního dne.
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V průběhu prázdnin byly vymalovány chodby školy a 1. třída, která byla také vybavena
novými lavicemi a nábytkem. Zbylé třídy byly vybaveny interaktivními tabulemi.
Od 1. 9. 2021 jsme pokročili v digitalizaci naší školy a přešli jsme na elektronické žákovské
knížky a třídní knihy. Díky vstřícnosti a pomoci rodičů bylo zapojení aplikace od DM Software
plynulé a bez větších problémů, moc děkujeme.
Již druhým rokem se někteří žáci zúčastní Logické olympiády, kterou pořádá společnost
Mensa ČR. Základní kolo proběhne ve dnech 1. – 7. 10. 2021. Všem soutěžícím držíme palce!
Žáci 2. ročníku zahájili 6. 9. v rámci Školního vzdělávacího programu povinný plavecký
výcvik v bazénu v Tuchlovicích.
V pátek 24. 9. proběhla teoretická příprava Dopravní výchovy SVČ Labyrint pro žáky 4.
ročníku, na kterou bude navazovat praktická výuka na dopravním hřišti na Kladně.
Kapacita školní družiny byla pro tento školní rok opět naplněna. Pravidelné družinové akce
jsme zahájili vařením kotlíkového guláše ve čtvrtek 23. 9. Ve čtvrtek 30. 9. si děti užily
sportovní den na novém hřišti u Sokolovny a již nyní se těšíme na říjnovou drakiádu.
Krásné podzimní dny přeje Mgr. Martina Sochnová a pedagogický sbor Základní školy

JSDH LHOTA
Nová sezóna u hasičů
Mladým hasičům ze Lhoty začalo nové tréninkové a závodní období. Všichni si přejeme, aby
bylo co nejdelší.
V průběhu měsíce září reprezentovali naši obec ve dvou soutěžích. 4. 9. tzv. Plchovský dvojboj
pořádal SDH Plchov na Slánsku. Děti zápolily ve štafetách požárních dvojic a požárních
útocích. Lhotečtí mladší A zaútočili na krásné 1. místo, mladší B 6. místo a starší žáci skončili
7.
25. 9. děti vyrazily na tradiční Memoriál v požárních útocích ve Hřebči. Na soutěž jezdí sbory
i z jiných okresů. Na start se celkem postavilo 19 týmů. Mladší A se umístili 6., mladší B 8.,
starším A utekla medailová pozice o desetinky a skončili 4., starší B 8.
Měsíc říjen jsme započali velmi úspěšně. 2. 10. pořádalo OSH Kladno a SDH Lhota podzimní
kolo hry Plamen. Jedná se o Závod požárnické všestrannosti, který se běhá na čas v terénu.
Trať byla volena v lese mezi hřištěm SK Lhota a Žilinou. Mladším hasičům měřila 2,4 km,
starším 3 km a dorost měl navíc ještě orientaci dle azimutu. Na trati bylo 6 stanovišť, kde se
zkouší dovednosti praktické i fyzické a znalosti v oblastech požární ochrany, zdravovědy a
topografie. Mezi jednotlivými sbory okresu Kladno Lhota jednoznačně kralovala. Děti se
pečlivě připravovaly na letním hasičském soustředění, které jsme pořádali v areálu penzionu
U Stromu. Mladší žáci ze Lhoty obsadili 2. příčku a starší byli zlatí. Úspěchy dorostu
v kategoriích ml., stř. a starší jsou také úžasné: Eliška Kohoutová 2., Anastázie Lukášová 3.,
Rudolf Selichar 3., Štěpán Čížek 4., Vendula Andělová 1., Simona Nagyová 3., Kryštof
Horáček 3.
Za dětmi nezůstávají ve sportu pozadu ani dospělí. Na klání žen a mužů v nočních požárních
útocích byli naši hasiči pozváni v létě do Rynholce. A na požární útoky starších pánů zase 11.
9. do Velvar. Ani vedoucí nezaháleli a v sobotu 9. 10. byli řádně proškoleni. Děje se tak
periodicky a metodiku školení vedou zkušení členové Rady mládeže OSH Kladno.
Kdokoli z dětí by chtěl posílit naše řady, může se podívat na naše pravidelné tréninky.
Probíhají pro nováčky a malé děti vždy ve středu od 16:30 před hasičárnou.
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Dále bychom Vás rádi pozvali na Posvícenskou zábavu, kterou pořádáme v sobotu 23. 10. od
20:00 na sále hospody U Splavu.
Krásný podzimní čas přeje za tým vedoucích Barbora Kobersteinová

SK LHOTA
Áčko
Vyrovnaný souboj sehrál A tým proti Povltavské fotbalové akademii. Oba týmy měly šance
na zisk tří bodů. O první lhotecké výhře rozhodl až osm minut před koncem Danylych. Další
domácí zápas opanovala výborně hrající Velim. V prvním poločasu se trefila třikrát, po změně
stran na chvíli přenechala aktivitu Lhotě, jež snížila. Závěr opět patřil hostům z Kolínska.
Dalším celkem z nejvyšších příček tabulky jsou Dobrovice, kde Lhota nepředvedla vůbec nic.
V první půli ještě držela přijatelnou ztrátu, ve druhém mužstvo odpadlo a schytalo vysoký
příděl. Rovněž Kosoř patří k nejlepším týmům. Ve sváteční den se také ujala vedení, na které
Lhota zareagovala už za tři minuty. Oproti předchozím duelům předvedlo áčko dobrý výkon,
své šance ale zahazovalo. A trest přišel brzo. Po půlhodině hry si domácí vzali vedení zpět a
na konci poločasu potrestali Zadinův penaltový faul. Po obrátce hostující snaha o vyrovnání
přinesla jen snížení po nechytatelné hlavičce Novotného. Ale víc už Lhota nevytěžila, přestože
tentokrát na body dosáhnout mohla. Proti rezervě Českého Brodu bylo nutné bodovat. To se
povedlo jen částečně. K prvnímu gólu pomohl hostům zbytečným faulem brankář Tůma.
Vyrovnat Lhota dokázala až po hodině hry., kdy se Kaválek prosadil parádní střelou. V 77.
minutě dostali penaltovou příležitost také domácí. Vedení ale udržela pouhé tři minuty. Český
Brod se prosadil po rychlém protiútoku. Jediný gól rozhodl souboj v Nespekách. Vstřelili ho
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domácí po centru hlavou. Ve druhém poločase zaujalo dvojí přísné vyloučení, po jednom na
každé straně.
Čtyři body znamenají posun na 14. místo. Odstup od dalších celků se ale zvětšuje. Nejbližší
celky před Lhotou mají 9 bodů. Před áčkem jsou nyní zápasy se silnými Klíčany a následně
s celky ze dna tabulky (Vlašim B, Nymburk, Lysá). Z těchto soubojů musí áčko získat co
nejvíce bodů, pokud vůbec chce pomýšlet na záchranu. Situace v divizích je pro středočeské
celky stále velmi špatná. Momentálně by z krajského přeboru sestupovalo osm celků.
SK Lhota – Povltavská FA B 1:0 (0:0) Branka Lhoty: Danylych
SK Lhota – FC Velim 1:6 (0:3) Branka Lhoty: Novotný
FK Dobrovice – SK Lhota 8:0 (2:0)
FK Kosoř – SK Lhota 3:2 (3:1) Branky Lhoty: Kaválek, Novotný
SK Lhota – SK Český Brod B 2:2 (0:1) Branky Lhoty: Kaválek, Danylych z p.k.
TJ Sokol Nespeky – SK Lhota 1:0 (1:0)
Béčko
Hráči zaniklé Sparty Kladno tvoří jádro rezervy Braškova. Proti lhoteckému béčku byli sice
horší, ale přesto měli největší šanci první půle domácí. Po přestávce se po rohu dostali i do
vedení. Lhotečtí rychle srovnali, když si první zásah v kategorii dospělých připsal Štoncner.
Pak už v utkání vládla Lhota. Hlavně trefa Vincence z přímého kopu byla výstavní. Naopak
do Žehrovic nejelo béčko v rokli favorita. Přesto po vyrovnaném průběhu vybojovalo bod.
K němu pomohlo i vyloučení domácího stopera a následné vyrovnání. V penaltovém rozstřelu
neproměnila Lhota žádný ze čtyř pokusů, což je bilance opravdu bídná. V dalších kolech čekali
na B tým soupeři z čela tabulky. Zatím nejkvalitnější zápas se odehrál proti Velké Dobré.
Vedení soupeře dokázal vymazat Langer po akci Kárníka. Po snížení na 2:3 přišla okamžitá
odpověď, která šance domácích zlikvidovala úplně. V Dubí začala Lhota výborně – gólem
Zahrádky už v 5. minutě. Pak už bylo všechno špatně. Domácí hned za minutu srovnali a
v poklidu přidávali další zásahy. Dvouciferný příděl schytalo béčko poprvé ve své historii.
V zatím posledním duelu se střetlo béčko s největším aspirantem na postup. Lhotečtí podali
solidní výkon, soupeř přesto ukázal, že převyšuje III. třídu, a s přehledem vyhrál. Škoda kvůli
faulu neuznaného gólu, dvou nevyužitých šancí. Lhota mohla potrápit favorita více.
Béčko sehrálo 7 utkání a z nich vybojovalo stejný počet bodů. Ve dvanáctičlenné III. třídě drží
Lhota osmou pozici. Nejtěžší zápasy má ale za sebou a ve zbývajících čtyřech duelech může
bodové konto rozšiřovat.
SK Braškov B – SK Lhota B 2:4 (0:0) Branky Lhoty: Štoncner, Zahrádka, Vincenc, Dolejš
SK Kamenné Žehrovice – SK Lhota 2:1 na p.k. (0:0) Branka Lhoty: Dolejš
SK Lhota B – Čechie Velká Dobrá 2:5 (0:1) Branky Lhoty: Langer, Štoncner
Slovan Dubí – SK Lhota B 10:3 (6:2) Branky Lhoty: Zahrádka 2x, Dolejš
SK Lhota B – Slavoj Kladno 0:4 (0:3)
Mládež
Dorostu se stále daří výborně. Kromě prvního zápasu vyhrál všechny. Potěšující jsou také
výkony týmu. Velmi kvalitní a vyrovnaný zápas odehráli dorostenci proti Rudné. O týden
později porazili přesvědčivě jiný celek z nejvyšších míst tabulky – Velvary. Lhotečtí mají nyní
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na druhém místě stejně bodů jako příští soupeř z Loděnice. Také dorostenecké béčko si
zlepšilo svou pozici. Ve velice nevyrovnané soutěži se drží na osmé příčce s minimální ztrátou
na další tři celky.
Starší žáci budou moct po letošní sezoně napsat cestopis. A hned cesta do Boleslavi znamenala
první letošní prohru. Po třech výhrách narazili žáci podruhé, když prohráli na hřišti vedoucích
Dobrovic. Soutěž je dosti nevyrovnaná a výsledky divoké.
Až příliš hladce procházejí soutěžemi mladší žáci. První tým zatím všechny zápasy vyhrál a
v žádném z nich se o výsledek obávat nemusel. Zajímavý bude další zápas s druhou Unhoští.
Také druhý tým mladších žáků po úvodní porážce ve Hřebči vyhrává. Nabízí se otázka, jestli
účast v okresním přeboru není pro tým málo.
Rovněž s výkony obou přípravek panuje letos spokojenost. Oba celky jsou zařazeny do
nejsilnější skupiny. Starší přípravka ve svých utkáních své soupeře přehrává. Ta mladší
prohrála zatím pouze proti nejsilnějšímu celku SK Slaný. S ostatními soupeři vítězí.
Dorost: SK Lhota – FK Kralupy 1901 6:0 (4:0) Branky Lhoty: Adam F. 2x Křiváček 2x,
Fousek, Horák
Dorost: SK Lhota – FK Rudná 3:2 (2:0) Branky Lhoty. Horák, Štoncner, Křiváček
Dorost: Tatran Rakovník – FK Rudná 0:4 (0:2) Branky Lhoty. Adam F. 2x, Štoncner, Čermák
Dorost: SK Lhota – Slovan Velvary 7:2 (2:0) Branky Lhoty. Křiváček 2x, Čermák, Vydra,
Štoncner, Adam F., Fousek
Dorost: Slovan Kladno – SK Lhota 0:2 (0:0) Branky Lhoty. Fousek, Adam F.
Dorost: SK Zichovec – SK Lhota B 4:3 (2:3) Branky Lhoty. Donynts 3x
Dorost: SK Lhota B – TJ Roztoky 2:3 na p.k (2:2) Branky Lhoty. Donynets 2x
Dorost: SK Lhota B – FK Hředle 1:7 (0:4) Branka Lhoty. Nedvěd
Dorost: SK Vinařice – SK Lhota B 2:1 (1:1) Branka Lhoty. Bán
Dorost: SK Lhota B – FK Brandýsek 4:1 (3:1) Branky Lhoty. Fousek 2x, Valenta, Fousek
Dorost: Sparta Lužná – SK Lhota B 0:7 (0:2) Branky Lhoty. Štoncner 2x, Hanáček 2x,
Znamenáček, Blažek, Adam D.
St. žáci: Sporting Ml. Boleslav - SK Lhota 3:2 (1:2) Branky Lhoty:Hanáček 2x
St. žáci: SK Kročehlavy – SK Lhota 0:5 (0:2) Branky Lhoty: Hanáček 3x, Kozohorský,
Znamenáček
St. žáci: SK Lhota – FC Velim 5:0 (1:0) Branky Lhoty:Hanáček 3x, Znamenáček, vlastní
St. žáci: AFK Sadská – SK Lhota 0:1 (0:0) Branka Lhoty: Moc
St. žáci: FK Dobrovice – SK Lhota 6:1 (2:0) Branka Lhoty: Znamenáček
Ml. žáci: SK Kročehlavy – SK Lhota 2:12 (0:4)
Ml. žáci: SK Lhota – SK Kladno 11:1 (5:0)
Ml. žáci: Baník Libušín – SK Lhota 5:12 (2:8)
Ml. žáci: SK Lhota – SK Buštěhrad 7:0 (2:0)
Ml. žáci: SK Braškov – SK Lhota 0:24 (0:12)
Ml. žáci: SK Lhota – SK Velké Přítočno 5:1 (2:0)
Ml. žáci: SK Lhota B – AFK Tuchlovice 6:5 (2:1)
Ml. žáci: SK Lhota B – SK Stehelčeves 3:1 (2:1)
Ml. žáci: Slavoj Pozdeň – SK Lhota B 0:13 (0:6)
Ml. žáci: SK Lhota B – Baník Šveromv B 12:1 (7:1)
Ml. žáci: SK Lhota B – Sokol Hrdlív 11:0 (4:0)
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