Lhotecký

Výjimečník
Vážení spoluobčané!

LÉTO 2021

Bližší informace se vždy dozvíte obvyklým způsobem. NaMáte před sebou druhé vydání Lhoteckého výjimečníku.
ším cílem je vrátit se k takovému žití, na které jsme byli
První číslo jsme v listopadu loňského roku vydali z důvodu
zvyklí. Snažíme se pro to udělat maximum.
ochromení veškerého kulturního a společenského života
Kromě plánování kulturních akcí Vás chci informovat
v naší obci. Na vině byla všudypřítomná pandemie. Našim
i o práci Obecního úřadu Lhotka. Asi největší letošní akcí
cílem bylo Vám přiblížit informace o dění v obci a o fungoje rekonstrukce budovy lhotecké hospody. Již v minulém
vání našeho obecního úřadu. Nyní se situace lepší. Od jara
vydání jsem Vás informoval o přidělené dotaci. Minulý
dochází k postupnému rozvolňování. Začali jsme se opět
měsíc došlo k výběrovému řízení na zhotovitele a byla vysetkávat, a to např. v komunitním centru nebo na hřišti.
brána stavební firma, která si převzala stavbu a započala
Rozhodli jsme se, že před začátkem prázdnin vydáme další
s pracemi. Připomínám, že dojde ke kompletní rekončíslo. Cíl je jasný: Chceme
strukci vnitřních prostor
Vám přinést nové „čersobchodu, dále bude vytvé“ informace ze Lhotky
měněna střešní krytina,
Vážení spoluobčané,
a z Hleďsebe.
bude zhotovena nová fasáza sebe, ale i za své
A začnu popořádku.
da, dojde k výměně oken
Ještě na podzim jsme
a dveří a na zahrádce bude
kolegy zastupitele Vám
se domnívali, že uspořádápřeji krásné a pohodové přistavěna nová pergola.
me alespoň jedno vánoční
Také dojde ke kompletprožití
léta!
zpívání koled u stromku
ní rekonstrukci systému
na lhotecké návsi. Když
Bc. Miroslav Peltram vytápění. Těmito pracese blížil termín, uvědomistarosta obce mi bude dosažena enerli jsme si, že to nepůjde.
getická náročnost budoHrozilo by veliké zdravotní riziko. Později jsme byli kvůvy. A samozřejmě, opravenou budovu s novým vzhledem
li vládním nařízením nuceni zrušit i další oblíbené akce.
si naše obec více než zaslouží.
Nekonala se valná hromada hasičů, stopnuli jsme vepřové
S realizací této rekonstrukce souvisí to, že obchod byl
hody, dále masopust, pálení čarodějnic a „na buben“ přišly
přesunut do přízemí Komunitního centra a hospoda se přei Velikonoce. V dubnu dostaly červenou přípravy na kostěhovala na lhotecké hřiště. Od 1. června 2021 je novým
nání Country Lhotka 2021. Stáli jsme před rozhodnutím,
provozovatelem pan Lukáš Gádoci ze Lhotky. Role nového
zda potvrdit rezervace vystupujícím kapelám, nebo jejich
hospodského se ujal skvěle.
účinkování zrušit. Vzhledem k tomu, že nemůžeme předBohužel jsme nebyli úspěšní se žádostmi o dotaci na revídat, jaká budou v den konání akce aktuální vládní naříkonstrukci hřišť ve Lhotce a v Hleďsebi. Stejně tak nám
zení, členové obecního zastupitelstva rozhodli, že se akce
Ministerstvo pro místní rozvoj nepřálo s dotací na opravu
i v letošním roce konat nebude. Nechtěli jsme zapříčinit
našich vozovek. S rekonstrukcí hřišť tedy budeme muset
situaci, že budeme kapelám platit stornopoplatky.
ještě nějakou dobu počkat. Více nás tíží stav některých
Ale i tak plánujeme nějaké menší akce. Pokud se situace
našich komunikací. Ale vzhledem k tomu, že si nyní neopět nezhorší, dne 14. srpna proběhne ve Lhotce na hřišti
můžeme dovolit kompletní rekonstrukci dosud ještě neDen radosti. Tradičně chceme potěšit malé i velké. V soboopravených vozovek, v letošním roce plánujeme pouze
tu 28. srpna se můžete těšit na tradiční volejbalový turnaj.
opravu výtluků. S netrpělivostí vyhlížíme další vypsání
A o týden později nás čeká ve spolupráci se Středočeským
dotačních titulů, do kterých se budeme moci přihlásit.
krajem profesionální divadlo (více samostatný příspěvek).
V tomto článku jsem Vás chtěl informovat o zásadObnovit bychom chtěli naše Lhotkotoulky a na podzim
ních bodech fungování naší obce. Pokud byste měli záchystáme výlet pro seniory. V létě mezi námi přivítáme
jem o podání více informací z obecního úřadu, neváhejte
nové občánky. Toto je velmi stručný výčet chystaných akcí.
mne kontaktovat.

Aby odpad
správně „dopad“
Kontejnery na tříděný odpad v centru
obou částí obce jsou takřka každodenně vystaveny velkému náporu. Zbytky zeleně, papír, plasty i sklo však
často končí roztroušené v jejich okolí
a hyzdí nám veřejný prostor. Pokud
jsou nádoby přeplněné, s ukládáním
odpadu vyčkejte na vyprázdnění a neponechávejte jej v jejich okolí. Buďme,
prosím, ještě více ohleduplní a třiďme
a ukládejme beze stop kolem!  JK

Nový
pracovník
údržby
Obec od 1. července přijala dalšího
technického pracovníka, jehož hlavní
náplní bude v letních měsících sečení trávy. V ostatních obdobích bude
mít na starost údržbu obecního majetku a v zimních měsících se postará
o posyp vozovek. 
MP

Společenský život
znovu ožije
Pevně věříme, že společenský život
v obci Lhotka po ústupu koronavirové
epidemie znovu ožije. Pokud to situace umožní, čeká nás na konci léta divadlo pod širým nebem (viz dále). Organizátoři Lhotkotoulek se těší, že vás
budou moci pozvat na další výpravu
za poznáním přírodních a kulturních
zajímavostí širšího okolí obce. Za dodržení bezpečnostních pravidel by se
měl obnovit program Komunitního
centra Lhotka (viz samostatný příspěvek). V delším horizontu se naši dříve
narození vypraví se svou průvodkyní

na další zajímavý výlet. Ve hře jsou lokality Polabí. Věříme, že nic nebude
bránit v návratu tradičních a komunitních akcí jako jsou setkání s Mikulášem a zpívání koled u stromečku.
Těšíme se na společná setkání! JK

Vinnetou. Z příbramské prérie až k nám
První zářijový víkend (5. srpna 2021)
připravuje Regionální muzeum Mělník ve spolupráci s Obecním úřadem
Lhotka divadelní představení Vinnetou. Na pódiu sportovně přírodního areálu hru představí Divadlo

Antonína Dvořáka z Příbrami. Akce
se uskuteční pouze za příznivé epidemiologické situace v souladu s platnými opatřeními a bezpečnostními
pravidly v rámci festivalu Středočeské kulturní léto Středočeského kraje.

Bližší informace se objeví na webu
a vývěskách. Předprodej vstupenek
zajišťuje muzeum (též ve skalním
obydlí) od 1. července. 
JK

PŘÍRODA NA PLOTĚ
Fotografie zajímavých zástupců flory a fauny vyskytujících se v okolí
naší obce byly během dubna
až června k vidění na plotě skalního
obydlí. Pro místní obyvatele (ale nejen pro ně) je připravilo Regionální
muzeum Mělník za účelem
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dalšího environmentálního rozhledu i potěchy z krásy okolní krajiny.
Zdejší přírodu umně zachytila svým
hledáčkem zooložka Marcela Holubová.JK
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« Lhotecké nádraží trápí
katastrofální stav

Areál lhoteckého
nádraží Na Dole
Obec Lhotka před dvěma roky koupila prostor parkoviště u lhoteckého
nádraží. Další prostory jsou v držení
třetích osob. Konkrétně Správa železnic, státní podnik, vlastní budovu
bývalé výpravny a přilehlé pozemky jsou majetkem společnosti České
dráhy, a.s. Mnoho let se snažíme tyto
nemovitosti získat do vlastnictví naší
obce, abychom mohli bývalé nádraží přebudovat na víceúčelový objekt,
který by sloužil návštěvníkům Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko –
Máchův kraj a především by důstojně reprezentoval naší obec. Současná
situace na nádraží je tristní. Lhotecké
nádraží trápí katastrofální stav. Je neudržované a zanedbané. V prostoru
na pozemcích, které jsou předmětem
našeho zájmu, se tvoří černé skládky,
návštěvníci oblasti na nich zanechávají
nepořádek, nikdo neudržuje zeleň.

Coby vlastníci okolních pozemků
jsme začleněni do územní dimenze
ITI Praha – Pražská metropolitní oblast (Integrované územní investice/
Integrated Territorial Investment),
tedy souboru dotačních procedur
a titulů, do kterých jsme jako potencionální žadatelé grantové žádosti
zapsáni s výše uvedeným projektovým záměrem, na který je alokována předpokládaná investice v řádech
desítek miliónů korun. S jejím čerpáním se počítalo při plánování investic

do regionu a očekává se, že aktivita
může být realizována.
Naším záměrem je vybudovat infocentrum, půjčovnu kol, občerstvení,
důstojné toalety, dále zbudovat ekologicky zabezpečené parkovací plochy,
aby nedocházelo k nežádoucím průsakům motorových tekutin do země
a aby se tak pohyb, pobyt i provoz
v údolí stal bezpečným jak pro místní obyvatele, tak pro návštěvníky.
To vše je promyšleně ve spolupráci
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – a vedením CHKO Kokořínsko – Máchův kraj jakožto zásadními
institucemi dohlížejícími na ochranu
přírody dané lokality.
Doposud se nám nepodařilo dohodnout se s majiteli na převodu předmětných nemovitostí do vlastnictví obce
Lhotka. Po opakované korespondenci mezi námi a druhou stranou jsme
nyní zahájili sérii osobních jednání,
na kterých probíhá naše přesvědčování a prosazování veřejného zájmu.
O výsledcích Vás budeme jistě informovat.MP

V ordinaci na vás
bude čekat nový
elektrokardiograf
Obecní úřad Lhotka pořídil do lhotecké ordinace praktické lékařky
MUDr. Michaely Zilvarové nový měřicí přístroj elektrokardiograf (EKG).
Jeho hodnota činila 30 000,- Kč bez
DPH. Díky tomuto aparátu nebudou
již muset naši občané dojíždět na vyšetření do ostatních ordinací lékařky
ve Vysoké nebo v Nebuželích.  MP

VÁNOČNÍ STROM
Ve Lhotce na návsi byl pokácen vánoční strom. Svou výškou již přesahoval naše
možnosti zdobení vánočními ozdobami a osvětlením. Technika, kterou používáme, na statný smrk již nedosáhla a navíc začal být nebezpečný sousednímu
domu a drátům vysokého napětí. Koncem léta bude vysazen nový jehličnan.
MP
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„Kácéčko“ je připraveno obnovit program
Po rozvolnění opatření by se měla
plynule rozběhnout činnost Komunitního centra Lhotka. Jeho vedoucí
Simona Fraňková připravuje zajímavý program. Termíny se včas dozvíte
prostřednictvím webu, informačních
sms zpráv, či vývěsek.
V květnu se otázce lidského zdraví
věnoval opět Jan Hrabík společně s týmem odborníků z FTVS UK Praha.
Nadšence brzy čeká pletení z pedigu
se Sylvou Šporkovou i samovýroba
kreativní tašky (stačí si ji i s návodem vyzvednout v centru). V červnu
se chystá výlet s Lhoteckými cykloveterány vedený Václavem Pokorným,
muzikoterapie pro děti s Janou Laubovou a další den plný zdraví s Janem Hrabíkem. Těšit se můžeme
i na malování na hedvábí s Aidou
Legnerovou‑Líhovou.
O prázdninách se s centrem lze
vypravit na výlet lodí, další cykloveteránskou výpravu a relaxační procházku za levandulí a Lucií Petržílkovou.
Chybět nebude procházka za vínem
a prázdninové tvoření pro děti. S příchodem září zájemci vyzkouší trénink
paměti s Aničkou Horákovou, háčkovací workshop s Táňou Stránskou
a shlédneme zajímavý snímek v Klubu
náročného diváka.
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Že počítač může být vaším
kamarádem, vás přesvědčí v říjnu Michal Káva Horák. Podzimní
dny zpestří výroba domácí bylinkové
kosmetiky se Sylvou Šporkovou i nácvik asertivní komunikace s psychologem Janem Martínkem. Vyrazíme
také s místními cestovateli poznávat
svět. S příchodem adventu vyzkoušíme aranžování z čerstvých květin
i zhotovování věnce s p. Záhoranskou,
patchwork s Ilonou Jiřičkovou, nebo
se potěšíme dětským jarmarkem.

rodých žen Lhotkotáčky. Jóga s Eliškou Nekvindovou, možná cvičení
s Martinou Kesnerovou, tvoření pro
děti s Martinou Eklovou, Martinou
Novákovou a Simonou Fraňkovou.
Komunitní pracovnice také již aktuálně nabízí hojně využívané základní
i odborné sociální poradenství.
JK

V příznivých podmínkách
by se obnovila činnost pravidelných
zájmových útvarů jako herna Sovička
pro nejmenší vedená Barborou Svobodovou, stolní tenis, setkání čino-

L h o t e c k ý V ý j i m e č n í k – l é t o 2 0 21

Letos probíhaly
intenzívně
technické práce
Provozovatel místní železniční dráhy
vyzval obec, aby v zadních prostorách
lhoteckého hřiště odstranila vzrostlé jasany, a to z důvodu, že zasahují
do drážního pásma a svým vzrůstem
ohrožují dopravu. Následně jsme přizvali odborníka, který zjistil, že v celém tomto prostoru jsou i ostatní stromy ve velmi špatném stavu. Celkem
u 95 % stromů hrozil pád. Vzhledem
k lokalitě navazující na dětské hřiště
jsme vydali rozhodnutí o pokácení
stromů. Koncem února byla zahájena
těžba. Vytěžené dřevo obec prodala
a z výtěžku pokryla náklady provedení těžby. O dřevo měli zájem i někteří
naši občané. Těm jsme zajistili odvoz
před dům. Těžba nebyla kvůli nemoci jednoho pracovníka bohužel ještě
dokončena. Jakmile to situace dovolí,
těžba se dokončí. Počítáme s tím, že na
podzim tohoto roku dojde na tomto
místě k samotěžbě zbylého dřeva.

S obdobným problémem se potýkáme i v lese, který je nad silnicí při
výjezdu ze Lhotky směrem na Důl.
I v těchto místech počítáme s těžbou.
V zimních měsících jsme vlastními silami zajišťovali pluhování místních vozovek. Zima byla letos bohatá na sníh. Přestože nevlastníme
žádné profesionální stroje a vybavení,
domnívám se, že situaci jsme zvládli
dobře. Nemile nás však překvapila
ledovka na vozovkách. Od mělnických technických služeb jsme měli

slíbeny tři termíny, kdy měl za úplatu
do Lhotky a Hleďsebe dorazit sypací
vůz. Bohužel byla objednaná služba
vždy na poslední chvíli odřeknuta.
Vzali jsme si z tohoto ponaučení a pro
příští zimy chystáme opatření, abychom byli v tomto směru soběstační.
S pomocí místních hasičů byly
ve Lhotce prořezány a zabezpečeny
okrasné stromy, spálena hromada
větví a dříví na čarodějnicích. Dále
se realizovala větší brigáda na lhoteckém hřišti a také byl vyčištěn potok

 šovka, a to v úseku ze Lhotky Důl
P
až po Hleďsebi. Letos jsme nemohli
uspořádat valnou hromadu, ale konala
se alespoň členská výborová schůze.
Velké poděkování patří hasičské jednotce SDH Lhotka za úsilí při odstraňování padlých stromů v obou částech
naší obce. Všem hasičkám a hasičům,
kteří se akcí (a opravdu jich nebylo
málo) zúčastnili, patří velký dík!
David Srb
místostarosta obce
a starosta SDH Lhotka
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Za řemesly do skalního obydlí
Pokud bude vývoj pandemické situace příznivý, můžete se těšit poslední srpnovou sobotu na komorní
Den s řemesly ve skalním obydlí
Lhotka. Svůj řemeslný um by zde
měli předvádět mj. košíkář, řez-

bář, dráteník, nebo třeba perníkářka. Vyjma komentované prohlídky
čeká návštěvníky menší kulturní
program, vystoupení sokolníka a lidové muziky, či tvořivá dílnička pro
děti a možná tematická výstava „na

plotě“. Akci připravuje Regionální
muzeum Mělník a s aktivní podporou obce Lhotka. Program zaštiťuje
v rámci Středočeského kulturního
léta Středočeský kraj.
JK

NAŠI JUBILANTI

leden

Významná životní jubilea oslavilo od začátku kalendářního roku 2021
do poloviny června deset našich spoluobčanů (2×60 let, 2x65 let,
3x70 let, 3x75 let a 1x 85 let). Z bezpečnostních důvodů museli
zastupitelé obce osobní návštěvy oslavenců za účelem osobní gratulace omezit na telefonické blahopřání. S uvolněním situace v červnu
se k jubilantům vrátili s dárkovým balíčkem a originálním ručně vyráběným blahopřáním od Barbory Svobodové. Srdečně všem ještě jednou gratulujeme a přejeme především pevné zdraví a mnoho životní
pohody. 	
JK

únor

Marie Micková

70 let

březen

Hana Karbusická

70 let

Jiří Vaněček

85 let

Vlasta Frelichová

65 let

Věra Veltruská

70 let

Jan Vašák

65 let

Vladimír Nekvinda

60 let

Josef Rameš

75 let

Jana Bobáková

75 let

duben

červen

Pavel Staněk

60 let

Miroslava Laryšová

75 let

Statistika nuda není,
máme něco k pobavení
Po návratu k běžnému životu by se měla rozběhnout i příprava a realizace oblíbených Lhotkotoulek. Tedy výprav
za poznáváním nejbližšího i lehce vzdálenějšího okolí naší
obce. A jak vlastně vypadaly předchozí cesty v číslech? Celkem se zatím uskutečnilo šest pěších výletů. Při putování
jsme poznali více než pětadvacet hlavních a dílčích cílů
cest (namátkou k nim patřily Gronilka, Holý Vrch, hleďsebská vinice rodiny Ramešových, mlýn Kroužek aj…).
Společně nás sto čtyřicet devět turistů našlapalo přes třicet
kilometrů. A k toulkám byl pro nás nejvhodnější měsíc
prosinec. Tak, brzy na shledanou na další cestě. 
JK

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.

Nahlédnutí do života obce Lhotka připravili: Miroslav Peltram, Jitka Králová, David Srb
Fotografie: Mar tin Svoboda, Jitka Králová, David Srb. Grafické zpracování: Vojtěch Kočí

