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Poslanecká sněmovna
zvolena
Zvítězila pravice. Pan Jiří Paroubek,
Cyril Svoboda, Pavel Liška a Miloš
Zeman odstoupili z čela svých stran.
Ve Lhotě byli k volbám zapsáni 492
voliči.
Volit přišlo 347, tj. 70,53 % – více než
celostátní průměr.
A jak se ve Lhotě volilo?
1. ODS
93 hlasů
2. ČSSD
65 hlasů
3. KSČM
59 hlasů
4. TOP 09
57 hlasů
5. Věci veřejné
22 hlasů
6. Strana práv
Občanů – Zemanovci 21 hlasů
7. Suverenita – blok
Jany Bobošíkové, strana
zdravého rozumu
17 hlasů
8. Strana zelených
6 hlasů
9. Dělnická strana
sociální spravedlnosti
3 hlasy
10. KDU ČSL
2 hlasy
11. Sdružení pro
republiku – Republikánská
strana Československa
1 hlas
12. Strana svobodných
občanů
1 hlas
Děkuji všem, kteří přišli volit a také
děkuji všem členkám volební komise
za čas, který volbám věnovaly.
Jana Nováková
starostka obce

Snad ta střecha nespadne?
To byla otázka, která několikrát
zazněla, když tekla voda proudem
na schodiště Klubu U Splavu.
Můžeme
občany
ubezpečit:
nespadne! Je opravená. Stálo vás to,
občany slušnou a zcela zbytečnou
sumu peněz, která mohla být investována jinam. Aby však bylo zamezeno i protékání do stropu sálu, musela
by se vyměnit střecha celá – a to není
v současných možnostech obce. Třeba ji někdo nechá opravit na vlastní náklady! Střecha Klubu má zcela
chybnou konstrukci. Práce na ní byla
udělána nekvalitně, „úžasný“ topný
kabel byl nesmyslný a záruka byla
sjednána na 2 roky – jako na boty.
Záruka na střechu stodoly je 10 let
na práci a 15 let na materiál.
Kdo ty škody způsobil? No, to přece všichni víme. Špatné stavební
řešení, které navrhl a prosadil k realizaci pan Václav Poddaný a neexistující stavební dozor. Ředitel stavební
divize ﬁrmy ČNES – pan Roman Šilar
před „odborným“ návrhem pana
Václav Poddaného varoval a nabídl jiné řešení vodotěsného podstřeší (viz písemné vyjádření: Roman
Šilar, spisová značka 0/03/17 ŠIL
s přiloženou stavební dokumentací
a dále stavební projekt: Kulturní centrum Lhota, zpracoval Ing. Arch. Alexander Holub, Praha 2001).
Zadavatelem stavby byla obec
Lhota a tak ﬁrmy ani projektanti
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neměli možnost prosadit své, kvalitní řešení. Firma ČNES musela splnit
požadované zadání starosty. Že byla
sjednána jen dvouletá záruční lhůta
na celou stavbu budov U Splavu, je
zcela mimo logiku. Z obecních peněz
„krev neteče“.
Mám pro vás ale i lepší zprávu.
Chodník bude! Fond dopravně bezpečnostních opatření vyhověl naší
žádosti o dotaci na bezbariérové chodníky v obci. Okamžitě jsme
zahájili všechna příslušná jednání
a připravujeme požadované dokumenty: geodetické měření, smlouvu
se Středočeským úřadem o převedení území kolem silnic, které patří kraji, do majetku obce, výběrové řízení,
zpracování projektu. To vše musí být
fondu předloženo do konce listopadu. Stavět se může začít zjara.
Tak si držme palce! Čekají nás
říjnové komunální volby. Chci věřit,
že tentokrát nepůjde o konfrontaci,
ale o kontinuitu práce.
Vlasta Čepičková

Páni, dámy, beseda začíná,
páni dámy, beseda je…
A byla! V sobotu 15. května tančily
děti ze Lhoty Staročeskou besedu.
Kroje dětem slušely a lidé z nich
nemohli spustit oči. Všichni tancovali skvěle, bylo vidět, že je to baví. Nejvíce se asi lidem líbilo první kolečko
– ti nejmladší.
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Lhotecký zvon má
narozeniny

Chodila jsem pravidelně na nacvičování besedy, protože tančila i moje
vnoučata Monička a Davídek. A právě Davídek tančil v prvním kolečku,
nejsou mu ani čtyři roky – rozhodně
nebyl jediný takto „mladý“. A při práci s tak malými dětmi musí být trpělivost!
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Moc děkuji paní Alici Jurkové, která se jich ujala, tolik se jim věnovala,
i to s nimi v sobotu odtancovala. To,
co ty malé děti dokázaly, za to děkujeme právě jí.
Marie Frýdlová
P. S. Jen přidáváme, že Máje se vydařily „vůbec“. Tak zase za rok.

Dne 28. října 1995 se v obci Lhota znovu, po více než čtyřiceti letech,
rozezněl zvon. Zvon má značení
z roku 1805 a zazněl tedy ke svým
190. narozeninám.
Nepodařilo se zjistit, která dílna
zvon vyrobila. Ozdobila jej reliéfem
sv. Jiří na koni v boji s drakem.
Z nové historie zvonu víme, že byl
Němci sňat v době druhé světové války a odvezen. Vlak se železným šrotem, ve kterém byl i lhotecký zvon,
zastavil v železniční stanici Mrákavy
v době, kdy zde měl službu lhotecký
občan pan Kořán. Tajně zvon odvezl
a ukryl. Uvědomil si, že zvon do obce
patří, že téměř 150 let oznamoval
lidem čas, požáry, úmrtí a všechny
výjimečné události. Věděl, že obec –
lidé v ní, se zvonem žili.
Podle vyrytého nápisu na zvonu,
byl znovu zavěšen v roce 1946 místním kovářem panem Šůlou.
V padesátých letech byl opět
sňat a uložen v místním statku čp. 51
u manželů Jiráskových. Po nástupu
nového obecního zastupitelstva byl
zvon v roce 1995 paní Jiráskovou znovu předám obci. Byl zrenovován ﬁrmou Manoušek-Zbraslav. Na budově obecního úřadu byla postavena
malá zvonice a zvon panem Šůlou –
vnukem – opět zavěšen.
Dne 28. října 1995 při oslavě výročí vzniku republiky, byl zvon znovu
vzkříšen.
Letos je zvonu 205 let a nastala situace, kdy by mohl začít znovu
s námi,, žít“.
V upraveném prostoru návsi je
možno postavit zvonici, zvon do ní
zavěsit a těšit se jeho hlasem každý
den. Co tomu říkáte?
Můžeme se do něčeho takového
pustit? S Vaší pomocí určitě! Lhoťáci si už mnohokrát pomohli: sbírkou
na silnice, zakoupením domu U Splavu, při výstavbě čističky, při vydávání
publikací – naposledy hasiči, kteří,,
odpracovali“ část svého auta a předali obci pěkný obnos.
Zkusme to i tentokrát, v době, kdy
téměř není možné získat dotace.
Vyhlašujeme program:,, Lhotecký
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zvon má narozeniny“
A zveme k němu všechny Lhoťáky,
místní podnikatele, příznivce obce
Lhoty, ﬁrmy, které pro obec pracují,
své přátele a známé.
Pomozte nashromáždit částku
na postavení zvonice.
Své
příspěvky
můžete
přinést na Obecní úřad ve Lhotě,
kde je převezmeme proti potvrzení, nebo je můžete zaslat na účet
č.: 388122329/0800.
Zvon by měl znovu zaznít o lhotecké pouti, kterou opět společně oslavíme na návsi.
starostka obce

Věra Kolářová
– Sdružení DOMOV pro všechny
Alice Horáčková
– Sdružení Život v obci
Vladimír Václav Vašíček
– Klub pétanque Lhota
Rudolf Selichar
– Místní sdružení ODS
Dušan Novák
– Sdružení dobrovolných hasičů Lhota
Jana Machulková
– KSČM Lhota
P. S. Jména dárců budou vyvěšena
v renovované stodole se jmény těch
kteří přispěli na její opravu.

Čteme z kroniky,
opět z roku 1990
Na základě schválení okresního
národního výboru v Kladně k dezintegraci obcí Žilina – Lhota k 1. červenci, bylo 28. června 1990 svoláno ustavující plenární zasedání MNV Lhota.
Zde byla provedena volba předsedy
MNV, tajemníka, členů rady a příslušných komisí.
Zvoleni byli: Václav Šnábl – předseda, Jana Hasalová – tajemnice, Václav Valenta – místopředseda. Členové rady: Ing. Hana Mejzro-

vá, Marie Černá, Ing. Luboš Jirásek,
Josef Verbík.

Šárka Čermáková
– Občanské forum

Od července tedy opět zahájil svoji
činnost MNV ve Lhotě. Stěžejním úkolem bylo připravit listopadové volby
Obecního zastupitelstva. Rada stanovila počet členů na 15 a byla svolána schůze zástupců MNV, Občanského fóra a KSČ. Byla jmenována
volební komise, vylosováno bylo jméno předsedkyně – Jiřina Dvořáková.
Samotné volby proběhly 24. listopadu 1990. Zvoleni byli:

Dne 30. listopadu 1990 se Šárka
Čermáková vzdala svého mandátu
a na její místo postoupil další kandidát OF, František Císař. Dne 8. prosince se konalo plenární zasedání,
kde bylo přítomno 49 občanů. Starostou obce byl zvolen PhDr. Vladimír Hříbal, jeho zástupcem Václav
Šnábl. Do rady byli zvoleni: František Císař, Ing. Luboš Jirásek, Bedřich
Vosyka. První schůze rady se konala
27. prosince 1990.
Pracoval oddíl kopané a požárníků. Oslavy 1. máje proběhly na našem
sportovním hřišti a před odchodem
průvodu byla zástupci OF zasazena
u pomníku „Masarykova lípa”.
V roce 1990 se v obci narodili:
Veronika Žabová, Tereza Hejduková,
Petra Jánská, Martin Linc
Sňatky uzavřeli: Hana Jirkovská
a Václav Bečvář, Hana Kožená a ing.
Miloš Slánský, Ilona Andělová a Václav Němeček, Jana Kučerová a Jaromír Jirák, Terezie Nožinová a Robert
Vencl, Miroslava Šímová a Ivan
Šulek, Jindra Lexová a Tomáš Vlach
Životní jubilea oslavili: Josefa Pinknerová čp. 106 – 90let, Marie a Václav Poddaných čp. 91 – Zlatá svatba, Marie a František Kolářovi čp. 38
a Ladislav a Jarmila Čepičkovi čp.
183 – Diamantové svatby.
Zemřeli:
Blažena
Kořánová
čp. 145, Miloslav Poddaný čp. 4, Zdeňka Albrechtová čp. 87, Jaroslav Vlach
čp. 67, Josef Šíma čp. 114, Marie Junková čp. 87, Jaroslav Vlach čp. 67,
Josef Šíma čp. 114, Marie Junková
čp. 96, Karel Pergl čp. 70, František
Kolář čp. 38, Josef Gebhart čp. 113,
Anna Kohoutová čp. 88
zapsala Marie Černá

Luboš Kohout
– nezávislý

220 hlasů

Josef Verbík
– nezávislý

216 hlasů

Václav Šnábl
– KSČ

212 hlasů

PhDr. Vladimír Hříbal
– nezávislý

196 hlasů

Ing. Luboš Jirásek
– nezávislý

194 hlasů

Ing. Josef Kofent
– KSČ

188 hlasů

František Hasal
– KSČ

184 hlasů

Vladimír Čurda
– KSČ

183 hlasů

Bedřich Vosyka
– Občanské fórum

181 hlasů

Jaromír Čermák
– Občanské fórum

177 hlasů

Antonín Dvořák
– Občanské forum

175 hlasů

150 hlasů

Věra Nedvědová informuje
František Švejcar
– KSČ

172 hlasů

Jiřina Hamouzová
– Občanské forum

157 hlasů

Ing. Hana Mejzrová
– Občanské forum

155 hlasů
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– řada e-mailových adres už funguje. Pokud mají i další občané zájem
o informace, mohou nám své adresy
oznámit,
– Czech – Point je velice využívaným
prostředkem informací. Necestujte za informacemi po okolních insti-
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tucích, informace máte teď přímo
v obci.

9 před čp. 34 zmizela hromada písku
a místo ní se objevil pěkný záhon.
Díky!,

Všimli jste si:

9 problém znečišťování silnic povozy pana Berky jsme předali k řešení majiteli vozovek – správě silnic
a nadřízenému úřadu – Magistrátu města Kladna. Budeme vás
informovat,

9 že máme perfektní a velice aktuální www stránky? To pan Luboš
Mach pro vás skvěle pracuje. Tak si
klikněte na: www.lhotaukladna.cz.
Čekáme ještě na zpracování textu
o hasičích
9 naše pracovní skupina měla
v uplynulých dnech hodně práce
a zaslouží si pochvalu za přípravu a úklid sálu při Májích a Seniorce, ale především za krásně
posekané trávníky a upravenou
obec. Škoda, že někde musí pracovat i za „domácí“. V ulici U Splavu obec upravila záhony a zasadila keře a někteří majitelé domů
nejsou ochotni vytrhnout ani těch
pár pampelišek a bodláků, které
v těchto záhonech narostly,
9 U domu čp. 16 téměř denně uklízíme nepořádek. Nájemci klidně
přejedou hromadu, kterou z jejich
nepořádku naši pracovníci zametou a přejedou k restauraci Pod
lipami, kde mají další stanoviště. Z čp. 16 se pomalu stává „pastouška“. Škoda!,
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9 poděkování patří všem majitelům
nemovitostí, kteří se o ně pečlivě
starají a uklízejí i okolní veřejná
prostranství,
9 rozhodnutí Krajského úřadu Středních Čech o biostanici na Borku, jsme informovali všechny, kteří nám předali e-mailové adresy.
Ostatní se mohou s rozhodnutím
seznámit na www.stránkách obce
nebo na obecním úřadě. Na základě nových informací je možno,
jako občanskou iniciativu, ustavit petiční výbor a celou záležitost
dále řešit

- v sobotu 5. června v 19.30 můžete
posedět s country hudbou v Klubu U Splavu. Všechny Lhoťáky zve
Renata a Pavel,
- 12. června oslaví rozkvetlou Kaštanku maratónci svým tradičním
závodem. Start je v 11.00 hodin
U Splavu,
- 12. června od 14.00 hodin můžete
tančit se Seniorkou
- 19. června v 15.00 hodin zazní
na terase U Splavu jazz. Opět nás
navštíví Brass – Band Rakovník.

A kdo má důvod k oslavě?
• paní Soňa Jirásková a paní Božena Junková – přejeme pevné zdraví, radost, pohodu,
• velkou událostí jsou devadesátiny paní Aloisie Frydrychové a paní
Boženy Kouglové. Přejeme oběma
vydařenou oslavu a hodně, hodně
pěkných chvil mezi svými milými.

Co nás čeká:
- 4. a 5. června soutěží hasičská
mládež na hřišti v obci Vraný. Přijeďte fandit a držte palce,

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva se uskuteční ve středu 23. června v 18.00 hodin v Klubu U Splavu.
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