Lhotecký

Výjimečník
Vážení
spoluobčané!
Po dlouhá léta bylo
u nás ve Lhotce
a v Hleďsebi tradicí, že touto dobou jste do svých
domovních schránek dostávali pozvánku na „setkání dříve narozených“, které pro Vás pořádal obecní
úřad. Je mi to moc líto, ale letos takovou pozvánku nedostanete. Právě procházíme takovou hloupou dobou, která není bezpečná. Zabydlel se
u nás velmi nebezpečný vir, se kterým
není radno si zahrávat. Proto jsme se
na jednání obecního zastupitelstva
rozhodli, že letošní ročník setkání
seniorů zrušíme a místo toho Vám
nabídneme informace o dění v obci
zprostředkovaně, a to formou výjimečné tiskoviny, zkrátka Lhoteckého
výjimečníku. Připravili jsme si pro
Vás i malý dáreček. V „novinách“ se
dozvíte informace o realizovaných akcích, které jsme v letošním roce stihli
provést. Moc jich z důvodu následků
jarní pandemie nebylo, ale i tak se část
povedla uskutečnit. Museli jsme zrušit
pálení čarodějnic, stavění májky, konání velké jarní brigády a na lhoteckém hřišti byly zrušeny všechny letní

akce včetně té největší – COUNTRY
LHOTKA 2020. Dále jsme zrušili
plány na pořádání obecního výletu
a návštěvu pražského divadla. Jsem
rád, že se povedlo přesunout termín
a následně uskutečnit Den radosti
a výlet pro Vás, seniory.
Bohužel, už teď je jasné, že se letos
budeme muset obejít bez tradičního
zpívání u stromečku. Samozřejmě budeme sledovat vývoj situace, a když
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to bude jen trochu možné, třeba zvolíme jinou, pro tuto chvíli vhodnější
alternativu. Musíme být ale opatrní,
rychlé rozvolnění situace by se nám
později nemuselo vyplatit.
Velmi doufám, že v příštím roce pominou důvody pro podobné restrikce, kterých jsme letos zažili opravdu
nadbytek, že začne být opět bezpečno
našemu zdraví, a že se vrátíme zpět
k normálnímu žití.

A CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍM ROCE?
Snad budeme moci uspořádat všechny tradiční obecní akce, na které jste zvyk
lí. Čeká nás větší rekonstrukce budovy čp. 48 ve Lhotce, tedy objektu pohos
tinství. Zde plánujeme kompletní vnitřní opravu části, kde se nachází obchod,
a jeho technické zázemí. Zde se vymění stávající elektroinstalace, proběhne
pokládka nové podlahy, rekonstrukce sociálního zařízení a budou pořízeny
nové vybavení, nábytek, lednice, chladící vitríny apod. Později nás čeká kom
pletní rekonstrukce obálky budovy, tedy výměna střešní krytiny, oken a dveří
a následně provedení zateplené fasády. Také dojde k náhradě kotle na uhlí za
ekologičtější tepelné čerpadlo. Na úhradu rekonstrukce budovy pohostinství
máme přidělenou finanční dotaci.
Dále jsme požádali o dotaci na financování oprav místních komunikací, které
ještě nebyly opraveny. Také zažádáme o dotaci na rekonstrukci hřišť ve Lhotce
i v Hleďsebi. Plánů máme více, ale zatím nechceme předbíhat ani nic zakřiknout.
Vážení spoluobčané, opět se připomínám s nabídkou pomoci, například s do
dáním nákupu, léků apod. Neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme pomoci i s vy
řizováním záležitostí na ostatních úřadech. Rádi Vám pomůžeme.
Na závěr Vám za všechny členy Obecního zastupitelstva obce Lhotka přeji
pevné zdraví a osobní pohody. Pevně věřím tomu, že se v příštím roce budeme
potkávat na našich obecních akcích!
Bc. Miroslav Peltram
starosta obce Lhotka

Hoj, to vám
byl masopust!
V únoru se všichni mohli vydovádět na masopustním veselí.
Vyráželo se tentokrát z hleďsebské návsi po staveních s muzikou, smíchem, vtipnými situacemi, hláškami, bohatým
pohoštěním a především spoustou tradičních i nápaditých
masek a maškar. Údiv vyvolal mj. Vojtův chodící mamograf.
Masopustní průvod zakončil svou pouť ve zdejším hostinci.
Výtěžek ve výši 7.288,- byl předán ve prospěch SDH Lhotka.

VEPŘOVÉ HODY
SE VYDAŘILY

Druhou únorovou sobotu se obcí nesly vůně linoucí se z tra
dičních vepřových hodů. Až do pozdních hodin se pilně
pracovalo, peklo, smažilo, vařilo a ochutnávalo. Druhý
den na příchozí čekala výslužka.

SDH Lhotka v průběhu
roku rozhodně
nezahálelo
Sbor dobrovolných hasičů Lhotka pod
vedením místostarosty obce Davida
Srba vyvíjel celoročně intenzívní práci i přes ztížená proti epidemiologická
opatření. V lednu se místní dobrovolní
hasiči sešli na tradiční valné hromadě
v KC Lhotka. Zhodnotili dosavadní
aktivity včetně brigád, bezpečnostních
zásahů, podpory tradičních akcí, renovace hasičské zbrojnice, či plánů na
nadcházející rok. Došlo k přijetí nových členů a slavnostnímu udělování vyznamenání zasloužilým členům.
V únoru proběhla brigáda na komunikaci mezi Lhotkou a Dolem za účelem odstranění popadaných stromů
po zimní bouři. Jarní činnost a akce,
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na nichž sbor participoval, přerušilo
vyhlášení nouzového stavu. Za dodržení bezpečnostních limitů se však
musela zvládnout realizace oázy klidu
za hřištěm, tedy
úprava plochy,
výsadba stromů,
stavba oplocenky,
výsadba luční květeny a pravidelné
zálivky. V květnu
proběhla brigáda
na posečení trávy v okolí hřiště,
v červnu dále štípání a úklid dřeva
pro obecní účely a

v červenci pak akce na odstranění větví z hřiště ve štěpkovači. V září a říjnu
hasiči odstraňovali popadané stromy,
ty hrozící pádem se budou i nadále
odstraňovat. Na konci října bylo třeba
vyčistit říčku Pšovku, která měla tendenci zaplavovat hřiště. SDH Lhotka
má vlastní hokejový klub. Tento započal velmi slibně sezónu (tři zápasy – tři
výhry), avšak díky nouzovým stavům
byla soutěž přerušena.
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„Kácéčko“ žije!
Velmi aktivní a různorodá i s ohledem na koronavirovou pandemii byla činnost Komunitního centra Lhotka. Jeho vedoucí Simona Fraňková připravila
zajímavý program.
Leden nabídl různé pohledy na
zdravý životní styl Jana Hrabíka, trénink dlouhodobé i krátkodobé paměti
s Annou Horákovou a rukodělnou
dílnu košíkáře Petra Davida s výrobou
malého proutěného košíku. O měsíc
později si mohli zájemci na setkáních
uháčkovat polštářek s Alenou Bláhovou, dozvědět se užitečné informace
o osteoporóze z úst fyzioterapeutky
Ivany Slavíkové, nebo fandit hráčům
na dětském turnaji ve stolním tenise.
V březnu archeoložka mělnického
muzea Lucie Hylmarová představila
obor archeologie, profesi archeologa

a zajímavé nálezy z naší lokality. Jarní
dekorace ze sena se vyráběly s Janou
Císařovou. Následně nouzový stav
zastavil činnost až do konce května.
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V červnu se opět trénovala paměť
s Annou Horákovou a drátkovalo se
se Sylvou Šporkovou. Lhotecký Open
Mic přinesl večer plný folku mj. s Liborem a Vítkem Bradáčkovými a děti
čekalo zábavné odpoledne s poznáváním okolní přírody.
V aktivitách se pokračovalo i v průběhu letních měsíců. Lhotečtí cykloveteráni v čele s Václavem
Pokorným vyrazili na historických
kolech v dobovém ošacení až do Veltrus. Zručné čekala výroba zdobeného
zápisníku se Sylvou Šporkovou. Vý-

pravou za hranice všedních dnů byla
návštěva Vinařského střediska České
zemědělské univerzity v Mělníku –
Chloumku s degustací místních vín,

či výstup na jeden z vrcholů Českého
středohoří, Lovoš, s využitím přívozu
přes Labe. Děti čekalo opět tvoření.
V září se stihly ještě setkání s geologem Jiřím Adamovičem (Kokořínsko
– bludištěm skal), zábavné odpoledne
pro děti a kurz malby na hedvábí s výtvarnicí Aidou Legnerovou Líhovou.
Poté s další vlnou koronavirové pandemie činnost ustala.
V příznivých podmínkách během roku pokračovaly v pravidelné
práci též zájmové útvary. Patří k nim
herna Sovička pro nejmenší vedená
Barborou Svobodovou, stolní tenis,
setkání činorodých žen Lhotkotáčky. Místní ženy a dívky se věnovaly
józe s Eliškou Nekvindovou a cvičení
s Martinou Kesnerovou. Školáci tvořili s Dovedy Martiny Eklové a Martiny Novákové. Komunitní pracovnice
také nabízela občanům základní i odborné sociální poradenství.
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Volejbalový turnaj
Začátkem záři se konal na hřišti ve Lhotce tradiční volejbalový turnaj
s účastí čtyř družstev z Prahy, Mělníka, Dolních Beřkovic a Lhotky. Některá družstva se kvůli pandemii z turnaje odhlásila těsně před víkendem.
Zápasy byly vyrovnané a plné zvratů. Na celé dopoledne přinesl začínající podzim hezké počasí. To se nakonec změnilo po dohrání základní
skupiny a finálové zápasy se nakonec kvůli průvalu mračen nedohrály.
O pořadí týmů nakonec tedy rozhodly zápasy v základní skupině, kde
se o umístění hrálo až do posledního zápasu. Na prvním místě skončila
Hudradla TD, na druhém místě K-Lhotka, třetí místo obsadili Junioři
mělnického volejbalu a hráči z Prahy skončili čtvrtí. Jsme rádi, že i v této
nelehké době se turnaj za podpory obce podařilo uspořádat.

Statistika nuda není,
máme něco k pobavení
Naši milí, dříve narození, nesou velmi pěkná křestní jména. Některá jsou méně obvyklá, jiná naopak nese vícero
místních dam a pánů v nejlepších letech. A která jsou ta
nejčetnější? Prvenství v ženských jménech u nás mají Marie.
Usmívá se jich na nás rovných osm. O druhou až čtvrtou
příčku se pak rovným dílem dělí Jany, Věry a Evy (vždy
po čtyřech). Mužům vévodí Václav a to pětkrát. V těsném
závěsu za ním je Josef (v březnu u nás slaví svátek rovnou
čtyři) a pomyslný bronz patří Jaroslavům a Janům (po
třech). A víte, v jakém kalendářním měsíci se narodilo
nejvíce z nich? V tom posledním, v prosinci.

VÍTE, CO SE DĚJE
Všichni občané Lhotky včetně seniorů získávají informace
o dění v obci co nejrychleji prostřednictvím informačních
SMS zpráv. Jsou k dispozici na webových stránkách a také
na dvou vývěskách. Snažíme se, abyste byli stále v obraze.

Lhotecký Výjimečník

strana 4

V červnu jsme
přivítali nové
občánky
V neděli 14. 6. jsme mezi sebou v obřadní místnosti slavnostně přivítali
nové občánky naší obce. Stali se jimi
Klaudinka Stránská, Tobiášek Svoboda a Artík Chotváč. Po zápisu do
pamětní knihy byly dětem předány
pěkné dárky. Nechť rostou v plné síle
a zdraví.

KOZLOVEC BYL
OPĚT DOBYT!
První červencová neděle vybídla zdejší kopcolezce ke kaž
doročnímu zdolání vyvýšeniny Kozlovec. Výstup usnadnil
připravený lanový systém. Na vrcholku věnovali účastníci
tichou vzpomínku dávno již zesnulému kamarádovi a kochali
se pohledem na Lhotku. Tradiční akce se letos zúčastnilo
na tucet kopcolezců. Organizaci zajistili mj. aktivní senioři
Václav Novák, Jaroslav Karbusický, Miloš Pátek.

Den radosti tentokráte
o prázdninách
Obecní úřad nezapomíná také na své nejmenší. Oblíbený
Den radosti se z důvodu bezpečnostních epidemiologických pravidel uskutečnil tentokráte až v polovině srpna.
Děti čekalo plnění nejrůznějších úkolů (střelba, ukázka
práce policistů, hlavolamy, hody na cíl, poznávačky aj.)
se získáváním lhoteckých kulíšků, za něž si mohly pořídit
krásné odměny. S výskotem malí účastníci přivítali i kouzelnické show Pana Kravaty a ukázku hasičské techniky
se zřejmě nejoblíbenější dětskou aktivitou – dováděním
v pěně. Děti dováděly, tančily, mlsaly až do pozdních odpoledních hodin.

Lhotecký Výjimečník
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Prázdninové
Lhotkoutoulky
se vydařily
Již pošesté se v neděli 2. 8. vydali lhotečtí tuláci za poznáním širšího okolí
naší malebné obce. Nejprve vláčkem do
Nebužel za poznáním pestré minulosti
obce a díky ochotě místního pana faráře
také nahlédnutím do historie zdejšího
kostela sv. Jiljí. Turisté pak zamířili na
Kroužek. Po občerstvovací zastávce následoval průzkum místní umělé jeskyně
a pozvání Ing. Šestákové na prohlídku
bývalého objektu mlýna. Trasa pokračovala kolem obdivuhodných skalních

útvarů nad Štampach, kde jsme se zasnili nad starými časy díky úryvku ze
vzpomínek jednoho z jeho dávných
obyvatel. Lesem, podél trati a tábora
jsme zamířili na lhotecké hřiště, kde na
nás čekaly klobásky a chladivé nápoje. Akci v počtu 17 účastníků zaštítily
Obecní úřad Lhotka a SDH Lhotka.
Na přípravě a realizaci se podíleli mj.
i aktivní místní senioři Václav Pokorný (historie obce, literární vzpomínky,
průzkum trasy, průvodce), Josef Rameš (návrh a průzkum trasy, průvodce),
Jaroslav Karbusický (průzkum trasy,
průvodce). Výprava byla realizována
v epidemiologicky příznivější prázdninové době.

Senioři vyrazili za krásami
Lužických hor
Počátkem září (3. 9.) se vydali místní senioři poznávat půvaby míst na úpatí Lužických hor. Nejprve navštívili raně barokní perlu, zámek Lemberk a jeho reprezentační a soukromé prostory včetně kaple seslání Ducha sv., sálu s bajkovým
stropem, či soukromého Clam-Gallasovského apartmánu. Někteří vystoupali
i na zdejší věž s výhledem na pohraniční kopcovitou krajinu. Po svačině následovala komentovaná prohlídka poutní Baziliky minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy
v Jablonném v Podještědí a sestupem k hrobu české patronky rodin, sv. Zdislavy.
Obohaceni o kulturní zážitky výletníci den završili skvělým obědem ve vyhlášené
pivovarské restauraci Sladovna
ve Cvikově. Ochutnávka místního chmelového moku samozřejmě nechyběla. Autobusový
výlet se realizoval za dodržení
všech bezpečnostních pravidel
v počtu 18 účastníků a jedné průvodkyně. Obecní úřad
Lhotka poskytl svým občanům
bezplatnou dopravu a vstupy
do památkových objektů.
Nahlédnutí do života obce Lhotka připravila Jitka Králová

MYSLÍME
NA VAŠI
BEZPEČNOST
V obou vlnách podpořil zvýšená
epidemiologická opatření Obecní
úřad Lhotka. Na jaře zajistil dez
infekci, distribuci roušek a nabíd
ku nákupu, obstarání léků. V říjnu
pak proběhla bezplatná distribu
ce dezinfekčních gelů a prostřed
ků pro místní občany.

Fotografie: Martin Svoboda, Jitka Králová, Miloš Pátek

