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Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva 
 
se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, 
že bylo plno. Projednávaly se tyto body: 
1. Žádost manželů Mazancových o schválení rozdělení jejich 

pozemku pro výstavbu rodinných domků. Vysloven souhlas, 
2. Obec Lhota může získat dotaci na výstavbu chodníků jen za 

předpokladu, že je postaví na vlastním pozemku. Proto bylo 
schváleno požádat Středočeský krajský úřad, kterému pozemky 
patří, o převod do vlastnictví obce Lhoty, 

3. Úprava položek v rozpočtu 2010 tak, aby účetnictví mohlo být 
předáno novému zastupitelstvu. Jinak se tyto položky upravují 
až koncem kalendářního roku, 

4. Hodnocení volebního období 2006 - 2010. Místostarostka paní 
Dr. Čepičková přečetla zprávu o výsledcích činnosti jednotlivých 
volebních sdružení a popsala aktivitu jejich kandidátů, kteří se 
stali členy komisí zastupitelstva. Dále přečetla dokument 
„Hodnocení volebního období 2006 - 2010“, který na 
konkrétních položkách ukazuje finanční situaci obce na začátku 
mandátního období a jak se podařilo ji stabilizovat. Na 
konkrétních číslech dokument ukazuje, co se podařilo 
vybudovat. 

 
Vyjímáme: 
Po komunálních volbách v roce 2006 byla starostkou obce 
zvolena paní Dr. Čepičková. V roce 2007 předala tuto funkci paní 
Janě Novákové a stala se místostarostkou. 
 
Daňový příjem obce za uplynulé 4 roky byl 15.488.650.- Kč, což 
je v průměru 3.872.162,- Kč ročně. 
 
Sumy,které jsme zaplatili: 
- dluh po minulém zastupitelstvu 3.131.045,- Kč, to je téměř 

roční příjem obce, 
- splátky Státnímu fondu životního prostředí ČR a Ministerstvu 

financí ČR za čističku odpadních vod a kanalizaci 3.076.000-Kč 
což činí také roční příjem obce, 
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- provoz čističky a kanalizace  1.062.300,- Kč, 
- odpady         954.396,- Kč, 
- osvětlení obce       854.428,- Kč, 
- kultura         499.680,- Kč, 
- hasiči      2.825.680,- Kč, 
- sportovci          90.000,- Kč, 
- DOMOV pro všechny        15.000,- Kč. 
 
Členové obecního zastupitelstva, starostka a místostarostka, tím 
že si nevypláceli odměny na které měli zákonný nárok, ušetřili 
obci 1.117.608,- Kč. Dotační politika nebyla příliš příznivá, ale 
tím, že se krutě šetřilo a přísně hospodařilo, může dnes obecní 
zastupitelstvo předat svým nástupcům prakticky „čistý stůl“. Dnes 
je dluh po minulém zastupitelstvu zaplacen a za ty 3.131.045,- Kč 
mohly být rekonstruovány ulice Fučíkova a V Zátiší. 
 
Co se ale i tak podařilo vybudovat: 
- V rámci programu evropských fondů Cesta na náves byl 

zpracován a realizován projekt na chodníky, 
- zpracován projekt na rekonstrukci všech obecních komunikací 

a požádáno o dotace. Splněno, všechny projekty jsou 
připravené, 

- zpracován projekt rekonstrukce návesního prostoru a prostoru 
U Splavu, obou čekáren, zvonice, rybníka a revitalizace zeleně. 
Splněno za 90.000,- Kč. 

- revitalizovat rybník, který byl v roce 2002 nově vybudován z 
požární nádrže za cca 470.000,- Kč a minulým zastupitelstvem 
vrácen v takovém stavu, že byla nutná nová revitalizace. Stálo 
to dalších 230.000,- Kč za které mohly být postaveny nové 
čekárny, 

- rekonstrukce části návesního prostoru, dětského hřiště a 
prostoru U Splavu, splněno za 2.284.457,- Kč, 

- revitalizace skládky na Skalce. Splněno za 390.000,- Kč. Přispěli 
manželé Jiráskovi, 

- rekonstrukce vozovky ulice U Splavu a Na Skalce. Splněno za 
2.300.000.- Kč. Přispěli manželé Jiráskovi, 

- Zahájení rekonstrukce Stodoly. Splněno za 420.000.-Kč. 
Finančně přispěli občané v programu „Kup si metr stodoly“, 

- byla rekonstruována střecha a střešní okna budovy obecního 
úřadu za 340.175.- Kč, 

- z darů firem, sdružení, přátel obce a finančních darů místních 
občanů byla postavena zvonice na Návsi. Jména všech kteří 
přispěli, budou zveřejněna a vyvěšena v rekonstruované 
Stodole. Cena zvonice včetně přívodu elektřiny a mechanizmu 
zvonění stála cca 240.000.- Kč. Na opravu zvonu ještě sbírka 
probíhá. 
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V rámci projektu „Jen s druhými něco dokážeš“ probíhá mnoho 
kulturních a společenských akcí. Kromě pravidelných: 
Seniorka,Velikonoce, Čarodějnice, Kaštanka, Máje, Svátek hudby, 
Pouť, Čertovské rojení, Vánoce, byla uspořádána řada setkání dětí 
i dospělých, oslav a výstav. Vzdělávací aktivity organizovalo 
především sdružení DOMOV formou seminářů a besed. Škola 
obnovy křivoklátského venkova uspořádala v roce 2007 - 2008 e-
learningový vzdělávací program „Profesní vzdělávání pro rozvoj 
venkova“. Pracují občanská sdružení, sportovní kluby. Své hřiště 
si vybudoval Klub pétanque za téměř 70.000.-Kč. Záslužná je 
práce hasičů a sportovců s mládeží. 
Poslední velkou aktivitou je ochota obyvatel Zahradní ulice přispět 
vysokou částkou na rekonstrukci tamní vozovky. Věříme, že i nové 
zastupitelstvo přivítá „hlášku“, že „Jen s druhými něco dokážeš“ a 
práce budou zahájeny. 
Referát byl přijat potleskem přítomných. 
Za použití dokumentu „Hodnocení volebního období 2006 – 
2010“ zpracoval 

Gustav Houdek 
 

Skončilo volební období let 2006 – 2010. 
Zhodnoceno bylo na veřejném zasedání dne 22. září 2010. 
Vyjádřili se zastupitelé i občané. 
Dnes vám předkládáme volební programy těch, kteří se o práci 
pro obec ucházejí v období dalším. Jednotlivá volební seskupení 
a jejich programy jsou zařazeny tak, jak jejich pořadí určil 
statistický úřad: 
 

Ve zcela nové sestavě vstupuje do voleb místní sdružení ODS. V čele 
kandidátky je pan Vladimír Václav Vašíček, který řadu let pro obec 
pracuje v rámci občanské společnosti a v současném volebním období 
byl členem obecního zastupitelstva. Další kandidáti jsou v obci 
většinou „noví“, ale ke své obci vstřícní. Jsou ochotni ji podpořit 
finančně i aktivní účastí na společenských akcích. Jsou to: Marta 
Luhanová, Jaroslav Svrček, Ing. Petr Urban, Miloslav Poddaný, Rudolf 
Selichar, Ing. Roman Klíma, Mgr. Zuzana Urbanová, Ing. Karel Holý. 
Jejich program je následující: 
 

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abychom Vás touto formou pozvali ke komunálním volbám, 
které se uskuteční ve dnech 15.- 16. 10. 2010. 
Je to od r. 1994 již 5. volební období, kdy se místní organizace ODS a 
její příznivci ucházejí o Vaši přízeň. Před čtyřmi roky někteří z nás ve 
volbách do obecního zastupitelstva uspěli a mohli tak alespoň částečně 
realizovat náš volební program. Volební období nynějšího 
zastupitelstva končí. Obecnímu zastupitelstvu patří náš dík, protože za 
sebou nechalo nepřehlédnutelný kus dobré práce. 
Začíná však období nové a pokud má být skutečně nové, je třeba 
změnit řadu koncepčních trendů tak, aby směřovaly ke spokojenosti 
široké veřejnosti a ne jednotlivců. Pomozte nám při realizaci těchto 
změn. 
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Děkujeme MS ODS 
Náš návrh programu: 
- zkvalitnit technické infrastruktury obce, zejména místní komunikace, 
- získávat granty a finanční podpory z co nejširšího spektra zdrojů, 
- zvýšit ochranu obecního a soukromého majetku, ke kterému patří i 

právo občanů na ochranu proti nadměrnému hluku, a to zejména ve 
dnech pracovního klidu, také se více soustředit na bezpečnost 
(instalace radarů pro dodržování povolené rychlosti v obci apod.), 

- usilovat o vyšší kulturu jednání mezi zastupiteli a občany na OÚ a v 
rámci navýšení obecní demokracie zavést vedle elektronické úřední 
desky a elektronické podatelny také schránku, kde spoluobčané 
budou moci (i anonymně) vyjadřovat své názory a vůli, 

- aktivně podporovat činnost obecních sdružení a spolků, 
- podporovat zapojení obyvatel Lhoty nejen do občanských aktivit 

obce, ale snažit se o jejich úspěšné začlenění do sportovních, 
společenských a kulturních aktivit v rámci celého regionu – 
návaznost na folklór a tradice, 

- pokračovat a dále rozvíjet organizaci akcí pro děti i jejich rodiče, 
vytvářet programy pro seniory a více se soustředit na volnočasové 
aktivity mládeže, 

- podporovat využití nových technologií v obci – bezdrátový internet, 
kabelová televize apod., 

- při zadávání zakázek vždy oslovovat místní podnikatelské subjekty. 
Jsme plně otevřeni všem Vašim návrhům a přáním, která mohou 
pomoci i nadále zkvalitňovat společné žití všech našich spoluobčanů v 
naší krásné Lhotě nejen pro lepší dnešek, ale i pro časy a generace 
příští. 
 
Sdružení „Lhota 2010“ se uchází o přízeň voličů již potřetí, tentokrát 
také v pozměněném „vydání“. Při své první účasti se stali vítězi. Pan 
Václav Poddaný se stal starostou a pan Jan Kohout předsedou 
kontrolního výboru. Tentokrát pan Kohout kandidátku „vede“. Jsou na 
ní i ti, kteří v současném volebním období práci v zastupitelstvu 
odmítli, i když se o ni ve volbách ucházeli. Za sdružení kandidují: Za 
sdružení kandidují: Jan Kohout, Ing. Alice Jurková, Robert Horáček, 
Radka Janoušová, Vladimír Čurda, Ivana Poddaná, Mgr. Ivan Horák, 
Alena Prokopová, Věra Oličová. Nabízejí následující program: 
 

Volební program pro komunální volby v obci Lhota 
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LHOTA 2010 

 

Jsme si vědomi, že finanční situace obce je komplikovaná. Proto se jí 
budeme snažit vylepšit prostřednictvím žádostí o příspěvky, dotace a 
granty. 
Zároveň jsou pro nás prioritou: 
- šetrné nakládání s majetkem a prostředím obce, jeho průběžné 

udržování. V této souvislosti se chceme snažit o širší využití 
obecních budov a vytvoření prostoru pro práci s mládeží a ostatní 
veřejností, 

- komunikace s občany, 
- spolupráce s ostatními obcemi a institucemi (např. školy, školky), 
- podpora a dodržování místních zvyků, slavností a tradic, 
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- oslovení široké veřejnosti k organizaci, práci a pomoci s 
pravidelnými kulturními akcemi a kroužky (zábavy, Seniorky, atd.), 

- spolupráce s obecními hasiči, 
- podpora sportovců a dalších neziskových sdružení. 
 

Budeme dodržovat a ctít morální hodnoty. Jde nám o spolupráci, ne o 
konfrontaci. 
 

Sdružení „Život v obci“ vede do voleb již podruhé paní Jana Nováková 
– současná starostka obce. Stojí v čele mladých lidí, kteří se již v tomto 
volebním období věnovali práci s dětmi, mládeží i mladými rodinami. 
Projekt „Nový život na lhotecké návsi“, v jehož rámci vzniklo na návsi 
pěkné hřiště, se 100% vydařil. Dále kandidují: Bc. Pavel Dědoch, 
Martina Vondrová, Luboš Mach, Petra Novotná, Romana Gaidošová, 
Zdeněk Chochola ml., Ing. Daniela Kunová, Stanislav Chudoba. 
Stanovili si následující volební program: 
- rekonstrukce vozovek v obci, 
- dokončení rekonstrukce návsi a stodoly, 
- práce s dětmi a mládeží při realizaci volnočasových aktivit, 
- práce s občanskou veřejností při kulturních akcích. 
 

Sdružení „Za Lhotu aktivní“ je skupina lidí, které není nutno 
představovat. „Mohou“ za kanalizaci, čističku, plynofikaci, asfaltky a 
chodníky, za budovy U Splavu i rybník. Většina z nich pracuje pro obec 
od roku 1994. Práci těchto zastupitelů dobře znáte. 
Pro letošní komunální volby předkládá sdružení následující kandidátku: 
Ing. Luboš Jirásek, PhDr. Vlasta Čepičková, Věra Nedvědová, Jaroslav 
Bendl ml., Ing. Alice Horáčková, Jarmila Rysková, Jiřina Hamouzová, 
Dagmar Princlíková, Bedřich Vosyka. 
Sdružení předkládá voličům následují úvahu: 
Vzhledem k tomu, že v uplynulém volebním období byl splacen dluh, 
který obci zanechalo minulé zastupitelstvo – 3.131.045,- Kč a protože 
do roku 2012 bude doplacen úvěr za čističku a kanalizaci, je reálná 
možnost rekonstruovat vozovky z vlastních zdrojů obce, pokud se 
„přidají“ i občané. Stavební projekty pro rekonstrukci všech vozovek již 
máme připravené. Protože neznáme budoucí projekty Evropské unie a 
protože nás v průběhu volebního období čekají krajské volby, 
nemůžeme uvažovat o konkrétních dotacích. Přesto se budeme o 
všechny, které budou k dispozici, ucházet. Další neznámou je 
financování obcí státem v současné finanční krizi státního rozpočtu. 
Navrhujeme proto po volbách vyhlásit pro práci v obci program 
„Společně to dokážeme“. 
Z této úvahy vyplývá následující volební program: 
- využít aktivity obyvatel Zahradní ulice a rekonstruovat vozovku v 

plném rozsahu, 
- vyzvat ke spolupráci obyvatele ulic Fučíkova, V Zátiší, Nová, U Hřiště, 

Pod kovárnou a Fr. Šnobla a také v těchto ulicích vozovky urychleně 
rekonstruovat, 

- dokončit program „Cesta na náves“, který byl úspěšně realizován v 
současném volebním období a dokončit úpravy vjezdů do statků, 
předělat veřejné osvětlení na Návsi, vybudovat chodník a postavit 
nové čekárny, 
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- dokončit kanalizaci u Hamouzů v ulici U hřiště, 
- dokončit úpravu venkovního schodiště U Splavu, změnit zábradlí a 

dlaždice vchodu do Klubu, položit dlažbu na cestě kolem domu 
Drvotových, 

- dokončit rekonstrukci Stodoly, 
- ve spolupráci s občanskou veřejností realizovat bohatý kulturní a 

společenský život v obci. 
 

Říjnové komunální volby roku 2010 zahájí další etapu 
novodobé historie obce Lhoty 
 

Volby se konají ve dnech 15. a 16.října. Volební místnost je ve Lhotě v 
budově obecního úřadu a bude otevřena v pátek 15.října 2010 od 
14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 08:00 do 14:00 
hodin. 
Volební komise byla podle zákona určena zúčastněnými volebními 
seskupeními a starostkou obce. Ta také jmenovala zapisovatelku. 
Předsedkyně byla určena losem. 
Volební komise: Martina Machová - předsedkyně, Kateřina Drábková - 
zapisovatelka, Věra Kolářová, Alena Machová, Dagmar Tůmová a 
Kateřina Poddaná, která je delegována volebním sdružením „Lhota 
2010“. 
 

Věra Nedvědová informuje 
 

- 3. října slaví narozeniny pan Jaroslav Zeman. Přejeme mu 
hodně zdraví, radosti z pravnoučka a dobrou pohodu mezi 
svými milými, 

- 9. října slaví manželé Hana a František Švejcarovi „zlatou“. Tak 
ještě hodně šťastných společných let!, 

- 16. října začíná ve 14.00 hod. Seniorka, 
- zapůjčené kroje (máje) je třeba urychleně vrátit paní Haně 

Poddané, 
- kadeřnice – slečna Iveta Šebková má novou pracovní dobu. V 

sudém týdnu pracuje jen na objednávku (tel. 731 747 241). 
Lichý týden: pondělí 8:00 – 13:00, úterý 13:00 – 17:30, středa 
8:30 – 13:00 hodin, čtvrtek a pátek na objednávku. 

 

Poděkování patří 
 

- těm, kteří přispěli na opravu zvonu: manželé Knížetovi, paní 
Jaruška Jeřábková a Dagmar Tůmová. Sbírka pokračuje, 

- všem, kteří pečují o své domy a udržují kolem nich pořádek, 
- všem dětem, mládeži a dospělým, kteří celé čtyři roky 

uplynulého volebního období s obcí spolupracovali a pomáhali 
tak vytvořit pěkné prostředí obce, dobré vztahy a náladu, obec 
reprezentovali a vytvářeli tak její prestiž. 

________________________________________________________________ 
Lhotecký občasník vydává občanské sdružení „DOMOV pro všechny“, 
Lhota. Povoleno MK ČR E 14377. oulhota@seznam.cz, www.lhotaukladna.cz 
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