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DOMOV pro všechny, občanské sdružení, LHOTA okres Kladno
Ten, kdo nechce podléhat obecné mizérii, musí zároveň pečovat
o trvalou přítomnost určitých hodnot.
Pierre Emmanuele
Původně zapsáno v lednu roku 1995 jako Nadace DOMOV.
Správní rada:
Doc. PhDr. Vlasta Čepičková, CSc – předsedkyně, Jana Hasalová, František
Kohout, Jaroslav Kohout, Bedřich Vosyka, Rudolf Zíma
Dozorčí rada:
Ing. Hana Mejzrová – předsedkyně, Dana Kunová, Ing. Josef Tůma
Nadace úspěšně pracovala do září roku 1997, kdy byl vydán nový zákon o
nadacích a nadačních fondech, který ukládal povinnost nesnížit nadační jmění
na běžném účtu pod 500.000,- Kč. Tomuto zákonu nemohl DOMOV vyhovět
a tak se nadace přetransformovala na občanské sdružení s názvem „DOMOV
pro všechny“.

Cílem nadace bylo obnovit mnohostranný venkovský život v obci, s jeho tradičními
hodnotami, chránit životní prostředí a podpořit celkový rozvoj obce. Nadace
pořádala sbírky, nadační plesy, výstavy, účastnila se republikových programů
pro obnovu veřejných prostranství a obnovu společenského života na venkově.
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Činnost nadace byla velice úspěšná především v budování občanské společnosti a v přípravě projektů na výstavbu čističky odpadních vod a kanalizace
v obci.
Z finančních příspěvků nadace se podařilo zrekonstruovat vozovky v ulici Lesní a Grospičově.
Práce nadace výrazně přispěla k získání Stuh v republikové soutěži Vesnice
roku: Modré za práci s občanskou veřejností a společenský život v obci, Bílé
za práci s dětmi a mládeží.
Nově registrované sdružení DOMOV pro všechny v úspěšné práci nadace
pokračovalo.
První výkonný výbor:
Bedřich Vosyka – předseda, František Kohout, Blanka Mírná, Dagmar Tůmová, Rudolf Zíma.
První kontrolní výbor:
Ing. Hana Mejzrová – předsedkyně, Ladislav Čepička, Dana Kunová.
V roce 2000 byla do čela sdružení zvolena Hana Holá a postupně se změnilo
i několik dalších členů výboru. František Kohout byl zvolen čestným předsedou.
Sdružení DOMOV zorganizovalo v květnu slavnost, při které místní děti a
mládež zasadily na návsi strom milénia – růžový jírovec, jehož list je ve znaku
obce.
Sdružení se podařilo vytvořit několik projektů, které jsou dodnes trvalou součástí společenského života obce Lhoty.
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V květnu se koná „Slavnost rozkvetlé kaštanky“ v době Evropského dne parků.
Místní kaštanová alej byla v roce 1999 ve spolupráci s CHKO Křivoklátsko
revitalizována a členové sdružení DOMOV vytvořili oddechový prostor na staré historické cestě, která v minulosti vedla z Nižboru do Smečna. Byl vztyčen
a vysvěcen nový kříž pod památnou lípou a smírčí kámen, který byl v aleji
nalezen, byl umístěn na návsi.
V červnu DOMOV organizuje „Evropský svátek hudby“, na kterém již dvakrát
přivítal Hudbu Hradní stráže.
Další – dnes již jedenáct let trvající tradicí, je prosincové „Čertovské rojení“ a
„Taneční nejen pro pokročilé věkem“, které byly zahájeny v Roce seniorů a v
posledních letech při nich každý měsíc hraje „Seniorka“ pana Jana Slavíka.
V roce 2009 byla obnovena tradice nadačních bálů. Velice oblíbenou slavností bylo od roku 1997 do roku 2003 „Plnění manských povinností na hradě
Křivoklátě“. Škoda, že tato slavnost s odchodem kastelánky Marie Šindelkové
ve své původní podobě zanikla. Bylo to půvabné lidové divadlo, kterého se
účastnili „poddaní“ celého bývalého Fürstenberského panství.
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Sdružení DOMOV je trvale úspěšné ve své spolupráci s nadacemi ADRA,
Pomoc bez hranic, MARANATHA. Trvalým „styčným důstojníkem“ je pan
Rudolf Reitz (nadace MARANATHA), který ve spolupráci se sdružením
DOMOV dokázal ve Lhotě zorganizovat úžasnou práci s dětmi a mládeží,
která vyústila účastí lhoteckých dětí v televizním pořadu „Pomáháme“ v roce
2002.
Sdružení DOMOV však „nesbírá“ jen pro nadace, které podporují potřebné
lidi v zahraničí. Sdružení dokázalo ve spolupráci s obcí Lhota zorganizovat
sbírku, ze které byly zakoupeny budovy U Splavu. Členové sdružení v nich
dobrovolnou prací dokázali vybudovat úžasné klubové prostředí pro práci dětí,
mládeže a občanských sdružení. A ze staré stodoly – ve spolupráci s Regionálním muzeem a galerií Křivoklátsko – vytvořit „široko – daleko“ vyhlášenou
výstavní galerii a koncertní „halu“, která uvítala i koncertního mistra Matouška,
Adamce a amerického zpěváka který je veden v síni slávy v Nashwille – Jima
Mac Donalda. Mezi výjimečné výstavy patřila v roce 2001 výstava „Devadesát
let Sokola ve Lhotě“ a „Pojďte s námi do Betléma“. Výstavy obrazů, grafiky, fotografií, keramiky a rukodělných prací se ovšem konaly každý měsíc a
všechny byly hojně navštíveny místními i zájemci z regionu. Až do dneška se
těch výstav uskutečnilo padesát osm.
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V roce 2002 byl zvolen nový výbor:
Hana Holá – předsedkyně, Monika Kříčková, Jana Machulková.
Práce sdružení úspěšně pokračovala a po komunálních volbách v listopadu
2002 převedlo sdružení část své činnosti do okolních obcí regionu. V roce
2003 převzalo sdružení od obce vydávání místních novin – Lhotecký občasník.
Z obecního zastupitelstva odstoupili členové, kteří byli do tohoto orgánu zvoleni na kandidátce sdružení DOMOV pro všechny. Odstoupili i členové obecního
zastupitelstva, kteří byli zvoleni za ODS. Práce té části zastupitelstva, které ve
své činnosti pokračovalo, byla velice nekvalitní a nekvalifikovaná. Pro obec to
byla tíživá situace.
Přesto se sdružení DOMOV podařilo během roku uspořádat 27 společenských
akcí. Vznikla i nová tradice – Jarní a Podzimní běh lhoteckou Kaštankou. S
DOMOVEM je organizuje pan Karel Kozel, předseda Maratón Klubu Kladno.
Ve stejné spolupráci vznikly i další sportovní aktivity: „Turistický pochod rozkvetlou Kaštankou“ a „Lhotecké cyklistické okruhy“.
V roce 2004 se lhotecké obecní zastupitelstvo rozhodlo zlikvidovat kulisy bývalého spolku místních ochotníků, které byly „objeveny“ při rekonstrukci tanečního sálu. Iniciativou členů sdružení DOMOV se je podařilo zachránit a dnes
je můžete obdivovat v muzeu ochotnického divadla v Miletíně. Ještě předtím
však byly předvedeny na skvělé vernisáži v Horním Bezděkově, kde v režii
Jiřího Jankovce „ochotníci“ DOMOVA sehráli část Jiráskovy Lucerny.
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DOMOV nadále sbíral pro „spřátelené“ nadace, spolupracoval s Regionálním
sdružením Křivoklátsko a Školou obnovy křivoklátského venkova.
V roce 2005 byl zvolen „košatý“ výbor, protože sdružení vlastně suplovalo část
práce obecního zastupitelstva.
Do výboru a komisí byli zvoleni:
Hana Holá – předsedkyně, Marie Bendlová, Ladislav Čepička, Jana Frýdlová,
Gustav Houdek, Ivana Jiříkovská, Monika Kříčková, František Kohout, Jana
Machulková, Dagmar Princlíková, Dagmar Tůmová, Bedřich Vosyka, Miloslava Zímová.
Členové sdružení se aktivně zúčastňovali veřejných zasedání obecního
zastupitelstva a svými připomínkami zabránili např. uzavření některých nezákonných smluv, uzavření neuvážených úvěrů a převedení části katastrálního
území obce Lhoty do majetku obce Žiliny.
V závěru roku 2006 vytvořil DOMOV volební seskupení pro komunální volby
– „Sdružení za Lhotu aktivní“. Stali se vítězem těchto voleb a aktivními členy
obecního zastupitelstva.
Rok 2007 byl v obci vyhlášen jako „Rok spolkové slávy ve Lhotě“, protože
řada spolků a sdružení slavila „kulatá výročí“. Sdružení DOMOV se stalo spoluorganizátorem všech akcí, které vyvrcholily slavností „Nový život na lhotecké
návsi“, která otevřela novou tradici.
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Je výsledkem spolupráce obce, sdružení DOMOV, sdružení Život v obci,
Regionálního sdružení Křivoklátsko, Klubu pétanque a celé aktivní občanské
veřejnosti i spolupracujících stavebních firem Silnice Slaný, ESTA Kladno a
zahradnických firem ROZA Mšec a STROMEKO Bratronice.
Celá náves byla zrekonstruovaná, byl revitalizován rybník, vybudováno dětské
hřiště, vysazena nová zeleň. V současnosti má v obci opět „zelenou“ občanská společnost, která je platným pomocníkem velice aktivní práce současného
obecního zastupitelstva. Výborná je spolupráce s Komisí rozvoje občanské
společnosti, která pracuje pod vedením Věry Nedvědové. Sdružení DOMOV
spolupracuje i s novým sdružením Život v obci, kterému předsedá Alice Horáčková a které své aktivity zaměřuje na práci s dětmi, mládeží a mladými rodinami.
Úspěšná spolupráce je i s mladými hasiči pod vedením starostky obce Jany
Novákové a týmu zkušených instruktorů.
V současné době je nám v obci fajn!
Obec má v roce 2009 celkem 592 obyvatel a 222 domů. Je nositelkou Modré
a Bílé stuhy z republikové soutěže Vesnice roku.
Parlament české republiky udělil obci právo užívat erb a vlajku se stříbrným
kaštanovým listem v zeleném poli.
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Současné zastupitelstvo obce Lhoty:
Jana Nováková – starostka obce, Doc. PhDr. Vlasta Čepičková, CSc – místostarostka, Jaroslav Frýdl – předseda kontrolního výboru, Ing. Luboš Jirásek
– předseda finančního výboru, Markéta Čermáková, Jiřina Černá, Jan Kohout,
Jana Machulková, Vladimír Václav Vašíček – členové zastupitelstva.
Současný výkonný výbor občanského sdružení DOMOV pro všechny:
Věra Kolářová – předsedkyně, Alena Machová, Miloslava Zímová
Kontrolní výbor:
Jana Frýdlová – předsedkyně, Jana Machulková, Dagmar Tůmová
Hejtman Středočeského kraje: MUDr. David Rath
Předseda vlády ČR: Ing. Miroslav Topolánek
Předseda Parlamentu ČR: Miroslav Vlček
Předseda Senátu ČR: MUDr. Přemysl Sobotka
President ČR: Prof. Ing. Václav Klaus
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Na vydání publikace přispěli:
Autoservis Frýdl, Lhota
Marie a Jaroslav Bendlovi, Lhota
Vlasta a Ladislav Čepičkovi, Lhota
Pavlína a Ladislav Čepičkovi, Praha
firma ESTA, s.r.o. Kladno
Hedvika a Miroslav Frýdlovi, Lhota
Jana a Jaroslav Frýdlovi, Lhota
Jiřina a Miroslav Hamouzovi, Lhota
Jiřina Hasalová, Lhota
Jaroslav Hanzal, Lhota
Hana a Karel Holých, Lhota
Helena a Gustav Houdkovi, Lhota
Instalatérství Hejda, Lhota
Eva a Luboš Jiráskovi, Lhota
Stanislava a František Kohoutovi, Lhota
Firma K+H auto, Lhota
Věra a Vladimír Kolářovi, Lhota,
Helena a Josef Křečkovi, Lhota
Marta a Tomáš Luhanovi, Lhota
Alena a Jiří Machovi, Lhota
Truhlářství Mach, Lhota
Jana Machulková, Lhota
Dana a Antonín Matajovi, Lhota
Hana a Jaroslav Mejzrovi, Lhota
Ing. Jiří Mikuláš, Paha
Money Bank, Kladno
Věra a Jaroslav Nedvědovi, Lhota
Jana Nováková, Lhota
MUDr. Jiřina Plesnivá, Lhota
Dagmar a Václav Princlíkovi, Lhota
Natalie a Rudolf Selicharovi, Lhota
firma Silnice Slaný, s.r.o., Slaný
Iveta Skalická, Lhota
firma Stromeko, Bratronice
Veronika a Jan Švecovi, Žilina
Karel Tomas, Praha
Jitka a Vladimír Vašíčkovi, Lhota
Ing. Jana Vintrová, Praha
Miloslava Zímová, Lhota
Zámečnictví Šůla, Lhota
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Pro občanské sdružení DOMOV pro všechny vydalo
© nakladatelství Bílý lev v roce 2009

