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Jak pracuje DOMOV pro všechny
V pondělí 13. července bilancovali členové sdružení DOMOV činnost letošního prvního pololetí a stanovili program práce do konce
roku.
Kromě řady akcí, které DOMOV organizoval, vydal zdařilou publikaci. V malé, fotografiemi bohatě ilustrované knížce, se dozvíte
zajímavosti nejen o sdružení DOMOV, ale také, co vše Lhoťáci dokázali, když chtěli.
Publikaci můžete za 30,- Kč koupit na obecním úřadu ve Lhotě
nebo u paní Zímové.
Občanské sdružení DOMOV bylo původně založeno jako nadace a
později se přetransformovalo na občanské sdružení. Jeho přispěním byly zajištěny finance na asfaltový povrch silnic v ulici Lesní a
Grospičově. Hlavním zdrojem byly příspěvky členů sdružení a dalších občanů a přátel obce Lhoty. Ze sbírky byly zakoupeny i budovy U Splavu, které původně patřily panu Červenému. Sdružení
oslaví v příštím roce 15 let své úspěšné činnosti. V průběhu své
existence „vymyslelo“ a organizuje řadu trvalých aktivit: bály,
oslavy Kaštanky a „její“ jarní a podzimní běžecké závody, Svátek
hudby, Muzejní noci, Čertovské rojení. Ve spolupráci s Regionálním muzeem a galerií Křivoklátsko pořádá výstavy se slavnostními
vernisážemi, koncerty a další úspěšná setkání. Sdružení také v roce 2003 převzalo vydávání Lhoteckého občasníku.
V letošním roce DOMOV pořádá celoroční seminář „Stáří je zisk“.
Velice potěšující je, že do sdružení DOMOV stále přicházejí noví
členové. Jejich aktivita zaručuje další úspěšné pokračování patnáctileté činnosti. Každý zájemce o práci při rozvoji obce je vítán.

Jana Frýdlová
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Kdo zná svou minulost, je ve výhodě
Všechna mandátní období starostky paní dr. Čepičkové znamenala
pro Lhotu rozvoj občanské společnosti i rozvoj výstavby obce.
Změny bylo třeba od začátku dokumentovat, jednak pro potřeby
styku s úřady, státní správou, dodavatelskými firmami, jednak jako přílohy obecní kroniky, hlavně však pro potřeby veřejné dokumentace proměny obce.
Fotografování se, hned od roku 1994, z vlastní iniciativy ujal pan
Ladislav Čepička senior.
Všechny důležité či zajímavé události a kulturně společenské akce
fotografoval zprvu na kinofilmový, posléze na digitální fotoaparát.
Snímky zpracované profesionální laboratoří se řadí do příslušných
alb. Díky jeho neokázalé avšak užitečné práci, má dnes Lhota desítky fotoalb. Jsou uložena na obecním úřadě a na požádání přístupna k nahlédnutí. Z tohoto archivu se snímky, doplněné texty
pro různé příležitosti, instalují na stojany. Na takové výstavce pak
lidé vidí, co se ve Lhotě změnilo. Například při nedávném desetiletí Kaštanky a hlavně narozeninách čističky si mnozí návštěvníci
zavzpomínali, jak se tenkrát angažovali. Viděli i ty, kteří už nás
dnes pozorují z nadhledu. Ještě raději viděli, jak vypadali tehdejší
caparti, jež svým rodičům mezitím přerostli přes hlavu.
Díky mnohaleté vytrvalé práci pana Ladislava Čepičky se dnes
Lhota může pochlubit takto obsáhlou fotodokumentací. To je potěšitelné. Ono prý totiž „jednou vidět je víc, než stokrát slyšet“.

GustavHoudek

Čteme v kronice
V roce 1978 bylo zajímavé počasí na přelomu roku. O Silvestra v
poledne bylo na teploměru +10o C a pršelo. V podvečer se začalo
ochlazovat a o Nový rok ráno byl mráz – 18o C. Napadlo 10 cm
sněhu a toto počasí se udrželo až do 8. ledna 1979, kdy napadlo
množství sněhu. Oteplilo se až začátkem února. Jaro bylo velmi
suché a celý červen pršelo.
Důsledky mrazů se projevily v elektrárnách, kdy nastala úplná kalamita v dodávce proudu. Práce v některých podnicích byla úplně
zastavena, přísun elektřiny do domácností byl omezen a od 8. do
29. ledna byly vyhlášeny uhelné prázdniny na školách. V obci bylo
vypnuto elektrické osvětlení, uzavřeno místní pohostinství a jeden
den v týdnu od 15:00 do 17:00 hodin bylo prodáváno lahvové pivo a limonády. Protože zamrzalo uhlí na skládkách, byla potíž i s
topením v kamnech – uhlí se do domácností nerozváželo.
Pro špatné dodávky energie byl od 29. ledna 1979 posunut začátek pracovní doby. Vyvolalo to značné zmatky v dopravě a trvalo
delší dobu, než se vše znormalizovalo.
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Sňatky uzavřeli: Ivana Švejcarová a Ivan Horák, Jiřina Macíková a
Václav Minařík, Jaroslava Hamouzová a Pavel Hladký, Dana Oktábcová a Ivo Kohout, Jana Švejcarová a Ing. Josef Kofent, Eva
Mansfeldová a Ing. Luboš Jirásek, Jana Jirásková a Jiří Železný,
Miroslava Filipová a Martin Paprčka, Božena Drapáková a Miroslav
Králík.
V roce 1979 se ve Lhotě narodili: Dana Hamplová, Miroslav Vilt,
Marcela Churánková, Ondřej Fiala, Kateřina Plesnivá, Ivan Horák,
Jaroslav Vršek, Jan Kohout, Luboš Jirásek a Barbora Železná.
Zlaté svatby oslavili manželé Herclovi a manželé Sajnerovi.
Zemřeli: Božena Lébrová, Josefa Kohoutová, Václav Melen, Marie
Vodičková, Bohumil Frýdl, Anežka Podaná, František Švejcar, Božena Karasová, Jaroslav Pichner, Barbora Chocholová, Božena Burešová.

V pátek auta startují
do Liblína na Kobylku
(nejen) Lhoťáci se radují,
že prožijou krásnou chvilku
k večeru se nám to smálo
vtipy se jen sršelo
mráčků bylo zatím málo
ale ráno pršelo
voda tekla celý den
ze shora i po vodě
pomalu mizel náš sen
plout při slunci na vodě
přesto dvacet kilometrů
jsme pádlováním řešili
rafty byly plné svetrů
do cíle se těšili
ve Zvíkovci u hospůdky
bouchlo teplo do hlavy
měli tam asi tři schůdky
a dřevěný podlahy
nebýt toho stavění
neuschly nám kalhoty
všichni hodně znavení
chtěli zpátky do Lhoty
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v neděli počasí přálo
v řece teklo hodně vody
sluníčko na cestu hřálo
nám s kytarou do pohody
sklouzli jsme se po vlnkách
všechny jezy šly nám lehce
někteří však měli strach
jeli skoro po prdelce
nestalo se zlého nic
mohli jsme být veselí
i když nebyl zrovna hic
do Roztok jsme dojeli
a tak nashle řeko zrádná
těšíme se na přesrok
jen Berounka jiná žádná
rok uplyne jako skok.

Martina Machová

Věra Nedvědová informuje
 upozorňujeme občany, kteří nemají posekanou trávu kolem
svých nemovitostí, že porušují obecní vyhlášku a může jim být
udělena pokuta.To se týká i restaurací a všech provozoven. Zároveň děkujeme všem, kteří své povinnosti plní. Jsou to ti občané, kteří by trávu jistě sekali i bez obecních vyhlášek, protože
milují pořádek a hezké prostředí kolem sebe.

Přečetli jsme na www.novinky.cz/ekonomika
„Podle analýzy, kterou si ministerstvo financí nechalo zpracovat
od Vysoké školy ekonomické. Obce dotují náklady na státní správu zhruba čtyřmi miliardami korun.
Výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR Jaromír Jech v neděli řekl, že propad hospodářství odhadovaný v nové makroekonomické prognóze ministerstva financí připraví letos obce o 20
miliard korun, daňové příjmy se sníží ze 140 na 120 miliard korun.
Ministerstvo financí ještě v dubnu předpokládalo pokles tuzemského hospodářství letos o 2,3 procenta, nynější odhad počítá s
propadem o 4,3 procenta“.
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Lhotecký občasník vydává občanské sdružení „DOMOV pro všechny“,
Lhota. Povoleno MK ČR E 14377. oulhota@seznam.cz, www.lhotaukladna.cz
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