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Číslo 14    Ročník XVI         22. října 2010 
 

 

V komunálních volbách, 

 

které se konaly 15. a 16. října 2010 v celé České republice získa-

la ODS ve Lhotě jeden mandát, sdružení „Lhota 2010“ čtyři man-

dáty, sdružení „Život v obci“ jeden mandát a sdružení „Lhota ak-

tivní“ tři mandáty. Zvoleni byli: 

Doc. PhDr. Vlasta Čepičková, CSc – 133 hlasy – Lhota aktivní 

Mgr. Ivan Horák    171 hlas –  Lhota 2010 

Radka Janoušová    162 hlasy - Lhota 2010  

Ing. Luboš Jirásek     154 hlasy - Lhota aktivní 

Ing. Alice Jurková    177 hlasů - Lhota 2010 

Jan Kohout     192 hlasy - Lhota 2010 

Věra Nedvědová    124 hlasy - Lhota aktivní 

Jana Nováková     121 hlas -  Život v obci 

Miloslav Poddaný    112 hlasů - ODS 

 

Na listopadovém veřejném zasedání bude zvolen starosta, mís-

tostarosta, předseda kontrolního a finančního výboru. 
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Poděkování dnes patří: 

- panu Jaroslavu Frýdlovi, který se více než deset let staral o naši 

čističku – dnes a denně, 24 hodin, bez dovolené a – PERFEKT-

NĚ. Poděkování patří i jeho ženě Janě, která mu to nejen trpě-

la, ale pomáhala „s kytičkami“, aby byl areál čističky „hodně 

pěkný“. Tak Frýdlovi – díky moc!, 

- všem občanům, kteří přispívají do sbírky oděvů pro nadaci 

„Pomoc bez hranic“. V tomto měsíci proběhla velká sbírka pro 

Zakarpatskou Ukrajinu a Lhota byla opět na „jedničku s hvěz-

dičkou“. Pan Rudolf Reitz všem dárcům děkuje a těší se na dal-

ší spolupráci při seminářích a besedách, 

- těm, kteří přispěli na zvon: manželé Gruberovi, manželé Žižkovi 

st., paní Jitka Tůmová – Herclová, paní Ing. Eva Stolařová – 

Herclová, pan Jan Framberk, sdružení DOMOV pro všechny, 

firma ACCON. Sbírka pokračuje. 

 

Věra Nedvědová informuje: 

- v listopadu slaví narozeniny paní Věra Čížková, paní Jiřina 

Frýdlová, paní Marie Hamouzová a paní Libuše Šůlová. Všechno 

jsou to „hodně pěkné kulatiny“. Tak hodně zdraví, dobrou náladu 

a veselé písničky na Seniorce, 

Seniorka začíná ve 14:00 hodin U Splavu již 6. listopadu, 

adventní výstavu připravujeme od 22. listopadu do 26. listopadu 

2010. Ještě budeme informovat. 

 

A POZOR: 

 

28. října 2010 začíná ve 14:00 hodin na Návsi 

„Slavnost zvonu“ 

Slavnost pokračuje vernisáží výstavy 

„Zeleným okem“ 

Své fotografie představí paní Kateřina Zelená 
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Přijďte všichni – je to Váš zvon 

 

V dnešním článku 

 

se ještě vracíme k zářijové módní přehlídce. 

Dne 4. září se konala v sále Klubu U Splavu již 9. show Hanky 

Poddané. Zaplněný sál do posledního místa doslova praskal ve 

švech. 

Hned na uvítanou dostali všichni malý dárek. Velice dobrý nápad v 

pojetí na známou pohádku „Tři oříšky pro Popelku“. Večerem nás 

provázel Honza Lukavský – neboli hloupý Honza s moderátorkou 

Luckou Palkovičovou. Modely se velice líbily, svědčí tomu i neuti-

chající potlesk všeho publika. 

Nesmíme také zapomenout na naše nejmenší. Do krásných mode-

lů nám je oblékla paní Jana Kleinmondová. Všichni byli kouzelní a 

i když byli na molu prvně, chovali se jako opravdoví manekýni. 

Všem to moc slušelo, však si také vysloužili bouřlivý potlesk. Ně-

kteří to brali doslova vážně a kdo ví… 

Na programu nechyběla ani soutěž, výherce dostal pěkný dort. Na 

závěr následovala bohatá tombola. Vyhrál snad každý a když ne, 

tak určitě prožil příjemně strávený večer. Kdo se zúčastnil, nepro-

hloupil a všichni odcházeli s pěkným zážitkem. Už teď se těšíme 

na příští, již desátou výroční módní show. 

Komu se ještě nechtělo domů, mohl si zatančit s hudební skupi-

nou DJ Jirka „Juha“ Juhasz. 

Nakonec nezbývá než popřát všeho dobrého paní Hance Poddané 

za pěkně připravený večer. A všem účinkujícím ještě jednou dík, 

ať se daří. 

Přeji krásný podzim. 

Jiřina Hamouzová 
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Ze Všetat do Skřivaně a zpátky 
Na jaře roku 2009 podalo Regionální sdružení Křivoklátsko ve 
spolupráci s Obcí Všetaty žádost o příspěvek (70 tisíc Kč) z 
grantového programu ČSOB a uspělo ve výběrovém řízení 
organizovaném nadací VIA. Cílem předkládaného projektu bylo 
obnovení staré polní cesty z vesnice Všetaty, která původně vedla 
až do Tyter a nyní končí na silnici do obce Skřivaň. Další část k 
Tytrám je dnes už rozoraná. 
Na křižovatce mezi obcemi Skřivaň, Tytry a Všetaty byla v roce 
2008 osazena na původní sloup kopie sochy sv. Isidora za přispě-
ní obyvatel Všetat i Skřivaně. Ujala se tu i pěkná a občany vřele 
vítaná tradice - na Boží hod vánoční přijíždějí Všetatští zahrát Skři-
vaňským do zdejšího kostela. Tak vznikla i myšlenka přispět k ob-
novení tradice pěších procházek občanů mezi Všetaty a Skřivaní. 
Dříve sice mezi obcemi existovalo polní cestou kratší a přímější 
spojení, ale tato cesta je už taky rozoraná a na její případné ob-
novení by prostředky grantu, o který byla možnost se ucházet, ne-
stačily. Toto je kompromis, který určitě potěší nejen milovníky pě-
ších procházek, ale i cyklisty. 
V loňském roce byly odstraněny náletové dřeviny a šípkové a 
trnkové houští, které cestu zarůstalo, a prořezány stromy. Co bylo 
vyřezáno, bylo svezeno dílem k silnici do Skřivaně, dílem k ústí 
cesty ze Všetat, aby roští mohlo být štěpkováním zpracováno. 
Cestu jsme dočistili ručně na několika brigádách, kterých se 
zúčastnili všetatští i skřivaňští občané. 
Po zimě bylo v letošním roce v úpravách pokračováno a protože 
je cesta na hřebeni a je odtud krásný výhled na všechny strany, 
byly zde osazeny lavičky. 
Záměr se zdařil, cesta je v celé délce krásně průchodná a pro 
cyklisty průjezdná, lavičky jsou pohodlné a je z nich krásný výhled 
po krajině, ke Skřivani i Pavlíkovu. Slavnostní předání obnovené 
cesty do užívání občanů se konalo 4. října 2010 u příležitosti 
posvícení ve Všetatech, přijeli milí hosté i novináři. Pásku přestřihl 
pan starosta, zahrála muzika, bylo to milé a veselé. 
Děkujeme ČSOB, že vytvořila grantový program, který slouží a pře-
je venkovským lokalitám a drobnějším projektům, nadaci Via za 
vstřícný přístup, Obci Všetaty, Františkovi Matějovskému, správě 
CHKO a všem ze Všetat i Skřivaně, kteří přiložili ruku k dílu. 
Podařilo se nám pořídit levnější lavičky, než jsme měli v rozpočtu, 
takže jsme ušetřili 8.400,- Kč a díky vstřícnosti nadace Via je mů-
žeme využít. Naše práce na zvelebování cesty tedy ještě nekončí a 
pojedete-li kolem příští rok o Velikonocích nebo po nich, projděte 
se. Věřím, že se nám podaří pěší mile překvapit.  

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


	Občasník
	Číslo 14    Ročník XVI         22. října 2010


