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Motto:
I když se kamení ve zlato promění,
ani pak nejsou lidé spokojení.
čínská moudrost

Vážení občané, milí přátelé,
blíží se komunální volby a proto mi
dovolte několik slov, které chci adresovat všem, kteří jsou rádi, že žijí
ve Lhotě a mají zájem na jejím dalším rozvoji.
Přidejte se všichni, kteří chcete pro
Lhotu pracovat. Vytvořte kandidátky,
„vstupte“ do zastupitelstva. Ale prosím, neorganizujte nic, co by obec
v jejím rozvoji poškodilo, máme s tím
přece svoji zkušenost.
Vést obec není lehké, pracovat s lidmi je složité. Čím vyšší požadavky, tím
více může být problémů. Není možné být s každým „kamarád“. Kdo nic
nedělá, problémy nemá, nic nezkazí,
ale také nic neudělá – takže vlastně
udělá množství škod.
Naučit se spravovat a řídit obec
je dlouhodobý proces a tak, prosím neuvažujte o změnách „za každou cenu“. Obci takové časté změny nikdy neprospěly. Ztrácí se konexe, „hledá se“, tápe, pokusy a omyly
zastavují práci, „rozkoukávání“ trvá
dlouho. Raději zachovejme kontinui-

tu a nechme vedle starostky, která už
„něco ví“ „vyrůst“ další budoucnost.
Proto vás, vážení občané, přímo prosím: volte práci, ne konfrontaci. Určitě se to vyplatí – vždyť Lhota je náš
domov.
Vlasta Čepičková

Plamen 2010
Ve dnech 4.-6.června se družstvo
mladých hasičů SDH Lhota zúčastnilo soutěže Plamen ve Vraném
na Slánsku.
Pro děti jsme vytvořili fantastické zázemí v podobě stanového „městečka“. Letošnímu ročníku přálo nádherné počasí.
Soutěžní klání bylo zahájeno disciplínou Štafeta požárních dvojic, kdy
mají soutěžící rozvinovat a svinovat
hadice. Jakkoli jednoduše tato disciplína vypadá, má velmi tvrdé hodnocení a našim se v ní vůbec nedařilo.
Začalo to problémy s řádným ustrojením, kdy mají mít soutěžící zakryty
lokte a kolena. V tom horku téměř nemyslitelné. Tudíž se narychlo sháněl
kdejaký dlouhý rukáv a dlouhá nohavice. Disciplínu děti pokazily i v průběhu, po jejím skončení byly všechny
velmi smutné a došlo i na slzy. Odpoledne jsme se zabavili hraním ragby,
do něhož se všichni zapojili a rázem
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přišli na jiné myšlenky. Večer už to
byly zase naše veselé lhotecké děti.
A to i přes jedno drobné zranění.
V sobotu, následující den, se pokračovalo disciplínou Štafeta CTIF 400m,
jež se skládá z devíti úseků, překážkových i volných. Lhoťáci si nevedli špatně, i když loňské prvenství neobhájili. V týmu jsou velmi dobří běžci. A ani v následující disciplíně, Štafetě 4x 60m, rozdělené do čtyř úseků s překážkami, nezůstali pozadu.
Děti se ve štafetách potýkají s překážkami jako je příčné břevno, kladina, žebříková stěna, atletická překážka, hasičák nebo hadice s rozdělovačem.
Odpolední disciplínou, mezinárodně
uznávanou a velmi náročnou, byl Požární útok CTIF. Pro Lhotecké Soptíky tato soutěž nedopadla dobře. Přes
zákaz rozhodčího velitel promluvil, polovina obešla překážku, která měla být zdolána a ani závěrečné úkoly se neobešly bez komplikací
– zkrátka nedařilo se podle představ.
Po celodenním náročném fyzickém
i psychickém vypětí si všichni zasloužili řádný odpočinek.
Neděle, den poslední, je vždy korunována nejpopulárnější disciplínou a to
Požárním útokem. Tvrdí se o něm,
že to je disciplína pravdy. Jednotlivá
soutěžní družstva potvrdí svou důslednost v trénincích, raﬁnovanost
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v taktice, hbitost v těle a hlavně bystrost a čistotu mysli.

vý dokument s poetickým popisem
uměleckých scenerií.

Tak excelentní výkon, jenž předvedly
naše děti, jsem v životě neviděl. Bezpochyby to byl jejich nejlepší útok:
32,… vteřiny – to je čas našich Mistrů! V této disciplíně Lhotečtí hasiči zvítězili s dvacetivteřinovým náskokem před ostatními družstvy a to
i ze starší kategorie. Celkově je vynesla na krásné 2.místo. Okamžik to
byl velmi dojemný se slzami radosti.
Jak se již mnohokrát potvrdilo, Lhoťáci jsou v Požárním útoku „profíci“.

Křivoklátsko vyniká jedinečností přírodní krásy, rozmanitostí rostlinné
i živočišné říše, bohatstvím historických památek, speciﬁckou biosférou. Je domovem lidí, kteří ho trvale
obývají, ale také těch, kteří se sem
stále vracejí, protože se stal jejich
velkou láskou, zdrojem radosti, inspirace a přílivu nových sil, neodmyslitelnou součástí života. K takovým patří právě Luděk Švorc, který s fotoaparátem prochodil Křivoklátsko několikrát doslova křížem krážem, aby
svým objektivem zachytil co nejvěrněji půvab krajiny. K napsání textové části si bez váhání vybral dlouholetého kamaráda – novináře a spisovatele Petra Petříčka. Jak sám říká:
„Spojuje nás stejná pokora k přírodě
a kilometry prašných cest.“ Sami autoři Křivoklátsko popisují takto: „Je to
kraj králů i uhlířů, lesníků i pytláků,
ranních červánků, oslnivého slunce
i zeleného příšeří, pyšných skal, malých potůčků a staré řeky. Kraj, kam
se každý rád vrací nabrat sílu z krásna do šedých dnů“.

Všem dětem tímto děkujeme za účast
v soutěži a za výsledky, jimiž hrdě reprezentují naši obec a přejeme krásný zbytek prázdnin.
Za tým vedoucích Honza Novák

Svátek knihy
V pátek 15. července se U Splavu konaly křtiny. Když novorozence rozbalili ukázalo se, že je to kniha. Ovšemže to všichni přítomní věděli. Bylo jich
na stovku a přijeli na pozvání obou
předsedkyň Regionálního sdružení
Křivoklátsko. Ta první, paní dr. Vlasta Čepičková, spolu s panem dr. Ladislavem Čepičkou a dalšími protagonisty sdružení v roce 1996 založila. O tom co sdružení za deset let pro
Lhotu a region vykonalo jsme mnohokrát psali. Po dokončené dekádě
působnosti, předala paní Čepičková předsednictví paní Marii Šindelkové. Paní Čepičková zůstává čestnou předsedkyní a členkou výkonného výboru.
Před časem jsme psali o záměru
sdružení vydat publikaci o současné podobě rychle se měnící přírody
v našem regionu. Fotograf a autor
několika podobných publikací pan
Luděk Švorc nabídl svůj archiv a spolupráci. Projekt měl nejen ideový, ale
i reálný základ. Zbývalo „jen“ opatřit
ﬁnanční prostředky potřebné pro vydání knihy. Po dvou létech intenzivního úsilí o získání dotace a sponzorských darů se i toto podařilo a náš
region má svůj umělecký obrazo-
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Knihu, v luxusním provedení na křídovém papíře s barevnými fotograﬁemi, vydalo nakladatelství Olympia a bude v síti knihkupectví za 398
Kč. Přednostně je možno ji zakoupit
na lhoteckém obecním úřadě.
Gustav Houdek

Čteme z kroniky
Jak se v roce 2000 dařilo společenským aktivitám?
V únoru proběhl v Praze několikadenní seminář „30 dnů pro neziskový sektor“. Záštitu nad ním přijal prezident republiky a jedna část jednání
byla věnována i práci Regionálního
sdružení Křivoklátsko a Lhotě. Na semináři přednášela dr. Čepičková.

chymově a Praze.
V obci se uskutečnila řada zajímavých výstav:
Petr Koutecký – Nepál
Vladimír Renčín – Jdeme do Evropy
Jakub Krejčí – Velikonoce a tak
Sdružení Kampa – Keramika
Standa Berkovec – Obrázky, loutky,
graﬁka
Vladimír Gebauer – Obrazy, objekty,
kresby, graﬁka
Co Lhoťáci dovedou – součástí výstavy byl koncert Stanislava Bartoše
Magdalena Michelfeitová – Romantické kouty staré Prahy
Luboš Chudoba – No COMMENT
Stacionář Vendula – Advent
Slavily se čarodějnice, které soutěžily o pohár starostky. První „nejkrásnější“ byla Ivanka Poddaná. Proběhly Máje, Manské povinnosti na Křivoklátě, setkání starostky s prvňáčky, slavil se 5. květen a 28. říjen. rojili
se čertíci a občané se o Štědrém dni
a o Silvestrovské noci setkali na návsi.
V červnu soutěžila hasičská družstva mužů i žen ve Stochově. Delegace obce, kterou vedl pan Miroslav
Junek, se zúčastnila slavnosti Lhota
v Jestřábí Lhotě, kde předala náš likér a keramiku.
Veselo bylo i na parketu. Taneční pro
pokročilé nejen věkem proběhly v zaplněném sále U Konvalinků v únoru,
dubnu, září a listopadu. Mladí tančili na zábavách, které pořádali hasiči
a sportovci.
V červnu také byla ustavena obecně
prospěšná společnost Centrum rozvoje občanské společnosti a českého venkova. Jako hlavní úkol si stanovila získávání dotací z evropských
i jiných fondů pro rozvoj Lhoty a regionu.

Správní rada:
Škola obnovy křivoklátského venkova uspořádala devět seminářů v různých místech regionu: tři se konaly
ve Lhotě, dva ve Velké Bukové, dále
v Bratronicích, Libušíně, Novém Já-

Ing. Josef Bumba – starosta Velká Buková
PhDr. Ladislav Čepička begin_of_
the_skype_highlighting end_of_the_
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skype_highlighting – předseda Regionálního sdružení Křivoklátsko
Michal Faﬂík – předseda sdružení
Rousínov
Ing. Luboš Jirásek – člen zastupitelstva obce Lhoty
Ing. Stanislav Kluc – podnikatel Velké Přítočno
Ing. Tomáš Oliva – ekonom, Kancelář prezidenta republiky
PhDr. Jiří Svítek – ředitel Regionální
rozvojové agentury Střední Čechy
MUDr. Ladislav Svoboda – senátor
Vladimír Václav Vašíček – podnikatel Lhota

Dozorčí rada:
Petra Benešová – Lhota
Gustav Houdek – Lhota
Daniela Kunová – Lhota
Ing. Josef Kofent – Lhota
Bedřich Vosyka – Lhota
Lhota byla v roce 2000 obcí, které
se dařilo. Její významnou práci zhodnotila řada novinářů v regionálním
i celostátním tisku.
Zapsala Šárka Vosyková

Ubohost
je slovo, kterým je možno označit
skutečnost, že někdo odstranil tabulku s názvem humorně označené uličky ke hřišti petanque. Mohl to udělat
jen někdo, kdo trpí komplexem méněcennosti, postrádá dostatek sebevědomí a smysl pro humor. Jen takový člověk není schopen pochopit ten
vtip, který v sobě ta tabulka skrývala,
tu laskavost k místu, kterou ti, co tabulku instalovali, prokázali. Ten, kdo
tabulku odstranil přiznal, že je hlupák – dokonce možná i člověk plný
zloby a nenávisti k tomu, co je mimo
jeho chápání. Prostě UBOHOST.
Redakce

- ﬁrmě ESTA Kladno – která opravila kanalizační vpusť v ulici Fučíkově. Bylo to rychlé a opět „za poděkování“
- panu Ladislavu Šímovi za opravu
můstku u rybníka a kontrolu vybavení dětského hřiště. Také to bylo
hned a bez peněz
- p. Vladimíru V. Vašíčkovi, Jaroslavu Frýdlovi a Ladislavu Čepičkovi
za úpravy na odtoku vody z rybníka. Až ten rybník pan Jirovský vyčistí, neměly by už být problémy
s nečistotou
- ﬁrmě UNIservis Hašek za opravu
světel U Splavu a kontrolu osvětlení v celé síti obce
- těm, kteří v uplynulém období přispěli na zvonici: paní Miloslavě Zímové, manželům Pastrňákovým,
Stanislavě a Františku Kohoutovým, Jarmile a Františku Hasalovým

Věra Nedvědová informuje:
- na základě zprávy kontrolního výboru byly neplatičům odeslány výzvy k zaplacení dlužných částek
- v srpnu slaví narozeniny pan Karel Šídlo. Přejeme pevné zdraví
a všechno dobré
- v sobotu 14. srpna se ve 14.00 hod.
roztáčí U Splavu letní Seniorka

Poděkování dnes patří
- panu
Miloslavu
Poddanému
za „závěrečnou tečku“ u pomníku. Firma darovala obci dlaždice
i práci
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