
 

Skutečné důvody pro Návrh na odvolání mé osoby                    

z funkce starosty SDH Semínova Lhota „1“. 
 

 

1. V únoru 2014 jste si do čela Sboru zvolili starostu, který není a nikdy nebude „loutkou“ 
Hany Protivné, nenechá se od ní manipulovat ani řídit a nebojí se jí. Jsem zvyklý svěřené 
funkce vykonávat s maximálním nasazením, pracovat poctivě, nic nešidit a mít výsledky... 
 

2. Odmítl jsem Haně Protivné hned na začátku „přizpůsobovat“ své jednání podle toho, zda jde 
o „staré a nové“ zastupitele Obce. Jednal jsem jako starosta SDH se všemi, snažil se 
například svolat „kulatý“ stůl k řešení problematiky původního SDH, hodně se dozvěděl… 
 

3. Za sebe nerozlišuji své spoluobčany na „horní a dolní“ Lhoťáky a zásadně je odmítám dělit  
na „rodáky a náplavy“, jak je „dělí“ pro mě zcela nepochopitelně nejen Hana Protivná! 
Osobně se považuji za Lhoťáka a vítám nové spoluobčany, potenciál oživení dění v Obci… 
 

4. Pozval jsem jako starosta SDH na členskou schůzi 10. června 2016, kde se mělo hlasovat  
o „Přístavbě pergoly ke zbrojnici (obecním majetku z 50 let) i nečleny, spoluobčany. I jim tak 
bylo umožněno projevit svůj názor a spolurozhodnout, že pergola u zbrojnice nebude.  
 

5. Po dohodě s panem starostou Kubištou a paní místostarostkou Steinerovou jsme udělali  
na vsi anketu mezi spoluobčany o změně umístění oplůtky na odpad, pryč od zbrojnice. 
Stávají oplůtka, provizorně řešená i umístěna ještě za Hanky Protivné ve funkci starostky 
Obce, již dosloužila a třeba zbudovat novou. Svůj názor projevilo 92 spoluobčanů a z toho 
74 spoluobčanů (80,43 %) požaduje umístění oplůtky pryč od zbrojnice (Návrh č.1). 
 

6. Inicioval jsem, připravil podklady a odhlasovali jsme si již na členské schůzi 25.4.2015  
brigády na opravy zbrojnice, které jsou potřebné a žel řadu let odkládané. Konečně letos, 
po prázdninách pár z nás členů (Vratislav Brunclík, Luboš Polák a já) začalo s opravami, 
za vydatné pomoci Jiřího Hájka (nečlena SDH), ale i dalších občanu, výsledky jsou vidět!   
 

7. Vyžadoval jsem na členech i výboru SDH, aby si každý sám za sebe plnil své povinnosti…  
 

8. Inicioval jsem jako Občan, z větší části zpracoval a předal na Krajský úřad Petici za 
novou silnici Újezd - SL - Palda, přispěl tak i svým dílem společně se zastupiteli OÚ a 
dalšími spoluobčany, že se stávající silnice částečně opravila a Kraj snad již řeší novou… 

 

atd., atd., atd., kdo zná mě a moji práci pro SDH i Obec, tak ví… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je jen shoda „náhod“, že mé odvolání iniciují stejní členové našeho SDH, kteří byli 
přehlasováni, když chtěli pergolu ke zbrojnici a nechat oplůtku na odpad u zbrojnice? 

 

Nejedná se, přátelé náhodou „jen“ o intriky proti mé (nejen) osobě od Hanky Protivné…, 
která asi neunesla „ztrátu moci“ v Obci i ve Sboru, na kterou byla dlouhé roky zvyklá? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Čemu pomohlo bojkotování letošních oprav zbrojnice a absurdní neodhlasování  
veřejného rozsvěcení stromku u nás na vsi některými členy našeho SDH,  

a pak většinově stejnými občany jeho „utajené“ rozsvícení bez sousedů, dětí? 
 

Čemu pomůže odvolání starosty SDH, pracujícího zcela zřejmě pro rozkvět SDH i Obce?  
Zlepší se plnění povinností členů výboru, docházka a práce pro Sbor od členů SDH? 

Zrychlí se tolik potřebné opravy Obecního majetku v SL (zbrojnice + „Baráček“)? 
 

Uvidíme, uvidíme…, buď se po mém odvolání situace a činnost ve Sboru zlepší nebo zhorší. 
Dnes budete každý za sebe, zcela svobodně hlasovat, jaké to u nás na vsi je a může být.  

 
Přeji příjemný večer, Ing. Václav Lhoták - starosta SDH SL1 dne 21.1.2017 ☺ (přidat do zápisu). 


