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A zase znova
Ten dnešní obrázek zcela vystihuje současnou ﬁnanční situaci státu – nejen v dotační politice. Kdysi
jsme každým rokem získávali dotace
z Programu obnovy venkova ve výši
kolem jednoho milionu korun a ještě dotace na čističku, plyn a dotace
z EU. Pravidla byla stanovena, stačilo jen perfektně zpracovat projekt
a odevzdat jej ve stanoveném termínu. Nemuseli jsme,, pátrat“ po žádných známých, lobistech, poslancích,
známých ﬁrmách. Teď to ale normálně nefunguje. Projekt může být perfektní (dokonce ohodnocen nejvyšším počtem bodů), podmínky můžete

splňovat všechny (např. obec je nositelkou stuh), požadavek může být
sebesmysluplnější – nemáte poslance? nenechali jste projekt zpracovat,,
uznávanou“ ﬁrmou a dovolili jste si
jej zpracovat sami? nemáte žádného lobistu? že na to všechno nemáte
peníze a proto žádáte o dotaci? tak
to máte smůlu!
Můžete se o tom přesvědčit v Unhošti: žádali jsme o dotaci
na chodník ke hřbitovu. Chodí tam
starší lidé a také je to cesta do školy a do školky. No a co? Peníze pro
Lhotu nebyly. Musí se udělat chodníky ve městě: po obou stranách ulice
a ještě s předzahrádkami.
Podobná situace nastala loni
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v létě – už jsem o tom psala. Podmínkou pro dotaci byl počet obyvatel obce a stuhy. Máme dvě, ale dotaci dostala obec bez stuh a s vyšším
počtem obyvatel – což bylo v rozporu
s danými podmínkami. Ale obec má,,
příslušného“ poslance. Když jsem
s ním o tom mluvila – řekl: no a co
se dá dělat? Řekla jsem mu, že mám
návrh: přijmout pravidla, dodržovat
je a nedělat líbivou politiku. Bylo mu
to k smíchu. Jasně!
Na chodníky se nám přece jen
podařilo získat ﬁnance jinde, ale
od krajského úřadu jsme v tomto
„kole“ opět dotaci nedostali. Proč?
Na to se ptám přímo pana hejtmana:
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Vážený pane hejtmane,
zajímá mě, jaká jsou pravidla pro
přidělování dotací z fondu FROM.
Obec Lhota již několikrát žádala o dotaci na rekonstrukci budovy pro Regionální muzeum a galerii Křivoklátsko. Nad muzeem jste při
první žádosti o dotaci převzal, pane
hejtmane, záštitu. Dotaci jsme neobdrželi, záštitu jsme museli zrušit, slavnost se nekonala. Škoda, nemohli
jsme Vás v obci uvítat.
Teď prosím o odpovědi na otázky:
- proč některé obce získávají dotaci
v každém kole?
- proč opakovaně získávají dotace obce, které mají vysoké daňové příjmy a obec s nízkým daňovým příjmem nemůže dotaci získat nikdy?
Děkuji za odpověď
Doc. PhDr. Vlasta Čepičková, CSc
místostarostka obce
Lhota 21. června 2010

Veřejné zasedání obecního
zastupitelstva
proběhlo U Splavu ve středu
23.června 2010.
Na začátku paní starostka „předala“ občanům opravený pomník, který
stojí na návsi a připomíná oběti první i druhé světové války. Připomněla,
že jej obci věnovali v roce 1922 Sokolové. Tato – dnes již v obci neexistující organizace, slaví v příštím roce 100
let svého založení a obec míní toto
výročí oslavit.
Dalším bodem jednání bylo schválení hospodaření obce za rok 2009.
Auditorská zpráva ing. Křepinské byla schválena všemi hlasy přítomných zastupitelů – závěr zprávy
totiž zněl: kontrola hospodaření bez
výhrad.
Projednána byla i žádost manželů
Pastrňákových,
kteří
požádali
o odkoupení 10 m2 obecního pozemku u svého domu. Prodej byl schválen. Cena pozemku: 5 000 Kč.
Dále zastupitelé schválili počet
zastupitelů budoucího zastupitelstva.
Zůstává stejné číslo – devět. Zpráva
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o výsledku hlasování bude předána
Magistrátu města Kladna.
Paní místostarostka pak podala informaci o hospodaření obce za uplynulou část volebního období. Jen některé položky: splácení dluhu za minulé
zastupitelstvo 3 131 045 Kč, splácení
půjček SFŽP a MF ČR 3 076 000 Kč,
investice do stavebních akcí v obci
7 307 643 Kč.
Členové zastupitelstva, předsedové
výborů a starostka s místostarostkou
ušetřili obci částku 1 117 608 Kč tím,
že si nevypláceli odměny, na které
mají ze zákona nárok.
Při příležitosti nadcházejících komunálních voleb paní místostarostka
požádala občany, aby při vytváření
volebních seskupení jednali konsensuálně a nikoli konfrontačně, což už
se jednou stalo a Lhotě ani Lhoťákům
to nic dobrého nepřineslo.
Posledním bodem jednání veřejného zasedání byla iniciativa obyvatel
a majitelů pozemků v Zahradní ulici. Průběh debaty je součástí zápisu
z jednání a je k přečtení na internetu či ve veřejné skříňce. Dalším jednáním s obyvateli ulice Zahradní byl
pověřen pan Ing. Luboš Jirásek, předseda ﬁnančního výboru obce.
V závěru paní starostka popřála
všem hezké léto, pěknou dovolenou
a radostné prázdniny.
Gustav Houdek

Lidé přírodě – příroda lidem.
V sobotu 12. května se opět konal
běh „Rozkvetlou Kaštankou“.
Sdružení Domov a Maratónský klub
Kladno uspořádal šestnáctý běh lhoteckou Kaštankou. Lhotečtí občané a kladenští sportovci se tak přihlašují k myšlence ochrany přírody
a návratu člověka k ní. Běh se koná
dvakrát za rok: zjara, při příležitosti Evropského dne parků (24.května)
jako běh „Rozkvetlou Kaštankou“. Na
sklonku roku se běží „Zimní Kaštankou“, při příležitosti Dne stromů. Den
stromů (20. října) byl obnoven v roce
2000 z iniciativy Ministerstva životního prostředí ČR a navazuje na tradici stromových slavností z počátku 20.
století.

Letos k nám kladenští maratónci přijíždějí už osmý rok.
Co je na té Kaštance tak zajímavého? Vraťme se do poslední čtvrtiny
devadesátých let.
Vnímavým lhoteckým občanům tehdy utkvěla v pozornosti přírodní partie Na Hrázce u Ploskova, zvláště pak
alej téměř 400 většinou mohutných
kaštanů jírovců, ale i dalších letitých
stromů. Je to místo od pohledu krásné a má svou historii a je též opředeno legendami. Pátráním v archivech
se objevila pravděpodobnost obydlení místa, snad keltskými kmeny. Alej
zde vysázeli Fürstenbergové počátkem XIX. století. Měli v „držení“ křivoklátsko od roku 1753 do roku 1929.
Za středověku prý tudy vedla obchodní kupecká cesta a k místu se pojí
další místní pověsti. Lhotečtí zde pod
starou lípou objevili „smírčí“ kámen
a prastarý vetchý kříž. To podle
pověsti mělo svědčit o jakémsi místním dramatu. Lhoťáci kámen očistili a umístili na náves. Kříž nechali
sanovat a v roce 2007 jej s popisem
umístili na stěnu „Stodoly“ U Splavu.
Na místě původního nálezu postavili
nový kříž. Unhošťského děkana pana
Jaroslava Ptáčka požádali, aby oba
kříže slavnostně vysvětil. Alej pojmenovali Kaštanka. Na horním rozcestí postavili několik přírodních stolků a laviček, aby si zde turisté mohli odpočinout a přečíst si popis historicky památného stromořadí. Místo pravidelně kultivují a udržují turistická značení. Dnes je Kaštanka součástí CHKO Křivoklátsko. Od roku
1997 se Správa této oblasti stará
o pěstění a ochranu aleje. Regionální sdružení Křivoklátsko zde umístilo tabulku se stručnou historií místa
a popisem zdejší ﬂóry.
Při návštěvě kladenských sportovců
v roce 2001 ve Lhotě jim jejich lhotečtí
přátelé ukázali tyto překrásné přírodní partie na okraji křivoklátských
lesů. Sportovcům z Kladna se zde
zalíbilo nejen pro krásnou přírodu
a zdravý vzduch, ale i z praktických
důvodů. Vertikálně členitá asfaltka
lesní správy ze Lhoty přes Žilinský
vrch zůstává relativně čistá i za vlhka. Je odolná proti eventuálnímu rozbahnění. Cesta pak navazuje na sil-
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nici Lány–Běleč. Vybraná trasa pro
závod ale záhy odbočuje kolem Hůrky (lesním pahorku s někdejšími keltskými mohylami) a skanzenu Cyrus,
zpět ke Lhotě. Větší část trati vede
lesem a mimo dopravní ruch. Okruh
měří 7,5 km.
To vše kladenští sportovci uvítali a od roku 2002 zde každoročně
dvakrát pořádají závodní (kondiční) běhy. Start i cíl je na návsi u autobusové zastávky. Zázemí závodu
je v Klubu U Splavu. Předávání cen
vítězům probíhá za dobrého počasí
pod slunečníky na terase. Svatý Petr
jim zpravidla přeje. Letos bylo počasí
jaksepatří. Startovalo 40 běžců. Trať
se běží dvakrát, to je celkem 15km.
Vítězem celého závodu v kategorii
mužů se stal Josef Poduška (40 – 49
let) z Maratón klubu Kladno s časem
53: 55 minut
V kategorii do 39 let zvítězil Pavel
Ježek z Černošic s časem 59: 5min.
V kategorii 50-59 let byl nejrychlejší Václav Klos z MK Kladno za 1h:
02min,09s.
V kategorii nad 60 let doběhl první
Stanislav Kovařík z AC obora Hvězda za 1h: 04m.09s.
V kategorii žen do 34 let patřilo vítězství Soně Rybáčkvé z MK Kladno
za čas 1h: 12m.50sec.
V kategorii nad 35 let těch 15 km
zaběhla Ivana Jedličková z MK Kladno za 1h: 07m.41sec.
Z každé kategorie první tři obdrželi
cenu. Láhev lhoteckého likéru nebo
šampusu či knihu.
Vše řídil ředitel MK Kladno Karel
Kozel. Pomáhal mu organizační tým
z Kladna a Lhoty.
Pohoštění pro závodníky zdarma, jako
pokaždé, připravily členky Domova: Jana Frýdlová, Jiřina Hamouzová, Hana Holá, Alena Machová, Jana Machulková, Stáňa Kohoutová, Věra Kolářová, Dagmar Princlíková, Ludmila Vosyková a Milena Zímová. Pokaždé se tak vlastně
stávají sponzorkyněmi závodu. Sluší se dodat, že Maratón klub Kladno
přispěl do sbírky na výstavbu lhotecké zvonice částkou 1.200,- Kč. Poděkování za spolupráci patří také personálu restaurace U Splavu.
Spolupracoval i svatý Petr, přidělil

nám jeden z nemnoha pěkných dnů
tohoto, poněkud zvláštního, způsobu
jara. Protože větru-dešti neporučíme,
nezbývá než doufat, že tím neskončilo letošní léto dříve než mohlo začít.
Gustav Houdek

Modlitba:
Svatej Petře, patrone meteorologů,
doporuč sv. Martinovi, ať letos nechá
ve stáji bělouše i grošáka a přijede na vraníkovi se „zlatou hřívou“.
Poruč větru-dešti ať nefouká a neprší (nesněží) 13.listopadu; to se poběží
„Podzimní Kaštanka“. Jó, a uspi
nadlouho Eyjafjallajökull ať už nezaclání sluníčko popelem a ucpi taky
to potrubí, ať už nechrlí ropu, když to
nedokáže spravit B. P.
O to Tě prosíme jménem těch nevinných tvorů v Mexickém zálivu.
Všichni.

Brass Band ve Lhotě
Hezké letní odpoledne prožili účastnícina koncertu rakovnického Brass Bandu v sobotu 19. června
na terase U Splavu. Obec Lhota již
popáté uspořádala koncert této dixielandové kapely. Bylo to tedy malé
výročí a paní Martina Machová připravila pro kapelu krásná batikovaná trička. Předala je paní starostka
a muzikanti neváhali – okamžitě si je
oblékli a „ozdobili“ se lhoteckým erbem.

exceloval na 37. mezinárodním dixielandovém festivalu v Drážďanech.
V roce 2008 byl pozván na 15. celosvětový festival do španělské Tarragony. O rok později byl opět pozván
do Drážďan.
Charakteristickým znakem kapely je vzrušující a velmi živé pojetí vystoupení, humorně laděné texty a především neutuchající dobrá nálada. Ta provázela přítomné
po celé vystoupení kapely. Humorné texty si zazpívali i všichni posluchači. Publikum bylo pozorné, vnímavé a nešetřilo potleskem. Zájemcům o historii kapely a její hudební
nástroje se věnoval pan Pavel Sklenička – drums /bicí/ a to za pouhých
5 Kč. Tak jsme se dozvěděli, odkud
který nástroj pochází a kolik je mu
již let. Humorem proložený výklad
byl velmi detailní a tudíž zajímavý.
Kdo měl zájem, mohl si zakoupit CD
i s podpisy.
U příležitosti oslav svého dvacetiletého výročí Brass Band uskuteční
dne 1. 7. 2010 od 19.00 hodin vernisáž
výstavy – „20 let dixielandu z Rakovníka“ – v Muzeu T. G. M. v Rakovníku.
Kdo přišel ke Splavu, neprohloupil.
Počasí bylo příjemné, ani teplo, ani
zima, déšť nás také minul. Snad to
tak bude i příště.
Věra Kolářová

Věra Nedvědová informuje:
- v červenci oslaví své „kulaté“ narozeniny paní Anna Kunová a pan
Václav Kohout z čp. 58. Přejeme
hodně zdraví, radosti a dobrou
pohodu
- Kaštanku letos opět uklidili pánové: Jaroslav Frýdl, Ladislav Čepička, Jaroslav Hanzal a Gustav Houdek. Díky!
Článek o soutěži hasičské mládeže
v obci Vraný, nedorazil. Škoda!

Brass Band Rakovník vznikl 1.května 1999. Hraje ortodoxní dixieland,
nebo-li neworleánský jazz ve stylu 20. a 30. let minulého století. Má
za sebou stovky úspěšných vystoupení doma i v zahraničí. V roce 2007
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Zpráva o Základní škole
v Žilině.
Naše děti ze třetí třídy se zúčastnily
projektu STONOŽKA. Co to je?
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STONOŽKA je jednoduchý evaluační
nástroj a nabízí
• sledování výsledků vzdělávání –
testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a studijních
předpokladů
• rychlou zpětnou vazbu pro vedení školy, učitele, ale i žáky a jejich
rodiče
• porovnání výsledků vaší školy
s ostatními v celé republice
A jak naše děti dopadly? Nadprůměrně dobře v porovnání s ostatními
školami. A to jak v porovnání s malotřídkami, ale i s „velkými
školami“ v republice. Nejlepší ve středočeském kraji byla „naše“
Karolínka Hašková ze Žiliny.
Celkově dopadly malotřídky lépe než
velké ZŠ!!!
Pro bližší informace se podívejte na webové stránky školy
www.zs.zilina-obec.cz
Za to patří velký dík naší paní učitelce Radce Janoušové. Osobně si myslím, že úroveň „naší“ školy nástupem
paní učitelek Radky
Janoušové a Romany Ludvichové
stoupla a neustále stoupá. Konečně
tedy máme o naše děti dobře postaráno. Od září nastupuje nová paní
ředitelka Mgr. Martina Sochnová.
Připravuje spoustu novinek jak pro
školáky, tak i pro předškoláky. Věříme jí a přejeme jí tímto trpělivost
a chuť do práce.
Za rodiče dětí ze třetích tříd
Renata Andělová

Firma ESTA
opět nezklamala. V úterý 1. června
„nastoupila“ s elektro-ﬁrmou Jermon
a odpoledne už byl ve stodole zavedený elektrický proud, vykopaný přívod zaházený, zakrytý drny, uklizeno. Jako první se tak ESTA přihlásila
k programu „Lhotecký zvon má narozeniny“.
Druhými v pořadí jsou „maratónci. Při svém závodu, který se konal
na počest naší Kaštanky, „vhodili“
do sbírky 1 200 Kč. Díky!
Na zvonici již přispěli: manželé Grubnerovi, Frýdlovi ze Skalky, Kolářovi,
pánové Ladislav Prošek, Mgr. Viktor
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Kolář, Stanislav Matyáš. Také díky!

Čteme z kroniky – rok 2000
Zápis začíná hodnocením volebního období od roku 1995 do roku 2000.
V té době byl pro obec získán majetek ve výši 22 049 418 Kč:
- rekonstrukce budovy obecního
úřadu a okolí
549 018 Kč
- pozemek pro výstavbu ČOV – dar
rodiny Fr. Kohouta
260 000 Kč
- stavební pozemek
516 800 Kč
- budova a technologie ČOV
6 127 800 Kč
- část vybudované kanalizace
9 495 800 Kč
- vybudované komunikace
3 700 000 Kč
- projekty:
územní plán
400 000 Kč
návesní prostor
150 000 Kč
plynoﬁkace
500 000 Kč
kanalizace
350 000 Kč
Obec k 1. 1. 2000 dluží:
- SFŽP – půjčka na čističku a kanalizaci
4 640 000 Kč
- půjčka občanů na čističku
490 000 Kč
Kromě půjčky SFŽP byla většina
ﬁnancí získána z dotací a grantů. Oﬁciální příjem obce z daní se v letech
1995–2000
pohyboval
ve
výši
740 000 Kč až 1 200 000 Kč ročně. Pro
rok 2000 nebyl včas schválen státní rozpočet a tak i obecní rozpočet
byl schválen opožděně – až v březnu 2000. Předtím proběhl audit hospodaření roku 1999, jehož závěr zněl
– bez výhrad.
V dubnu ze zastupitelstva odstoupil pan Vladimír Čurda, zvolený
za KSČM. Na základě volebních
výsledků byl osloven pan František Švejcar a paní Jarmila Andělová. Oba práci v zastupitelstvu odmítli. Další oslovený – pan Jaroslav Hanzal práci zastupitele přijal a vzdal
se nároku na zákonnou odměnu.
V dubnu se čistil obecní les a bylo
vysázeno 280 smrkových sazenic.
Práce se zúčastnili: Jaroslav Frýdl,
Ladislav Čepička, Jaroslav Hanzal
Gustav Houdek, Ing. Karel Holý, Vác-

lav Kohout, Radek Kohout, Ing. Josef
Kofent, Vladimír Kolář, Martin Šíma,
Bedřich Vosyka, Jaroslav Vršek a lhotečtí kluci Ondřej Hejduk, Jára Kříček
a Jan Pokorný.
V květnu byl schválen projekt plynoﬁkace a pan místostarosta Jaroslav Kohout zahájil jednání s občany
o přípojkách. Již v červnu byly uzavírány smlouvy na platby.
V červnu byly také na katastrálním
úřadě pro obec zapsány nemovitosti U Splavu, které obec získala soudním jednáním. Firmě Kohout bylo
zaplaceno 395 000 Kč. Okamžitě byly
zahájeny úpravy a „patronát“ nad
Klubem převzalo sdružení DOMOV
pro všechny.
Budovy, které původně patřily panu
Červenému a úředně byly převedeny na obec, prodali začátkem devadesátých let – v rozporu se zákonem
– tehdejší funkcionáři MNV pan Václav Šnábl a paní Jana Hasalová. Současnému vedení obce se intenzivním jednáním se všemi zúčastněnými institucemi podařilo získat majetek zpět do vlastnictví obce.
V září už byly prostory Klubu U Splavu upraveny tak, že se zde mohly
konat výstavy, přednášky a především se tu mohly k různým aktivitám
setkávat děti. Nadace ADRA pro ně
každý pátek připravila „odpoledne
malování, hudby a etické výchovy“.
Ve druhé místnosti Klubu – s krbem –
vznikla příjemná čajovna.
Slavnostní otevření se konalo 23. září.
Paní starostka poděkovala všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli s úklidem uvnitř i v okolí domu. Rovněž
poděkovala občanům, kteří věnovali do čajovny nábytek, ubrusy, nádobí
a obrázky. Do velké klubové místnosti zakoupili nábytek členové sdružení
DOMOV (pozn.: používáme jej při
akcích na terase Klubu i v současnosti).
V říjnu byl „převeden“ do Evropské
unie lhotecký likér Slzy pytláka Proška. Podle stanovených požadavků
byly změněny etikety.
V listopadu se konaly krajské volby.
Hejtmanem byl zvolen pan Ing. Petr
Bendl za ODS, kdy byl primátorem
města Kladna.
zapsala Šárka Vosyková
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