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Nepravidelná tiskovina o životě v naší obci
O obsahu a charakteru
Občasník vyjadřuje pouze
skutečnosti a informace získané na
reálném základě. Mapuje události v
obci a jejího blízkého okolí. Je
apolitický a maximálně vyvážený.
Neobsahuje žádnou reklamu a
nikdy nebude. Je nedílnou přílohou
kroniky obce. Obsah lze volně šířit a
citovat za předpokladu, že bude
uveden zdroj a autor.
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Co nového v naší obci . . .

11. zasedání Zastupitelstva obce proběhlo 14.
října 2020 – hlavním bodem bylo podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj na podporu budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku. Dále se ZO
věnovalo drobnou agendou.
12. zasedání ZO se konalo dne 18. prosince.
Na programu byly jako každý rok žádosti o
dotace na činnost od různých organizací, které
podporujeme již léta. Například Hospic, Sbor

číslo 8

dobrovolných hasičů ze Světlé, Myslivecké
sdružení, prodejna apod. Hlavním bodem však
bylo schválení rozpočtu obce na rok 2021. Byl
schválen jako schodkový s předpokládanými
příjmy 4,3 mil. Kč a výdaji 6,9 mil. Kč.
Důvodem schodku jsou plánované investice a
bude umořen vlastními přebytky z minulých
let. Nakonec byl schválen plán inventur
obecního majetku.
Stále se něco připravuje, plánuje, buduje. Jako
důkaz toho, že se v naší obci nezahálí budiž
takový malý příklad:
Jednoho podzimního dne se vozidlo
zaparkované opodál zbrojnice v Újezdci
samovolně rozjelo a nacouvalo do obecní
vývěsky u zastávky. Ta měla pak pochroumané
nohy a ohnutý hřbet. Bylo jasné, že již
dosloužila a bude se zde jistě hodit tabule
nová. Úkolu se nadmíru výtečně zhostil
Miroslav Hartman ml. Sami posuďte, jak
dostala zastávka jinou tvář touhle hezkou
dřevěnou stavbou.
V sobotu 30. ledna jsme se přidali k takovému kulturnímu pokusu, neboť
veškerá společenská aktivita v zemi je na bodu mrazu. Tímto ojedinělým
způsobem jsme se připojili k happeningu hudebního tělesa z Police nad
Metují – Police Symphony Orchestra. To na dvacet minut předvedlo
několik skladeb ve svém podání on-line z obecních rozhlasů. V 15.00
bezmála 70 obcí a měst po celé zemi spustilo přímý odkaz na vysílání a
rozezvučelo své tlampače. Sami organizátoři celou akci uvedli tak, že
chtěli do veřejného prostoru vnést něco milého a pozitivního, s veškerým
respektem a bezpečností s ohledem na aktuální situaci. Ukázali, že i přes
všechny těžkosti, a že jich v poslední době je, se musíme snažit hledat
bezpečné cesty k sobě navzájem a nezapomínat na hezké okamžiky. V
neposlední řadě byl také zaslán hudební vzkaz za živou kulturu a
upozornilo se na její důležitost a úlohu ve společnosti. Akce nebyla
realizována za účelem protestu proti vládním nařízením! Připojili jsme se
tímto k iniciativě #kulturunezastavis, která hledá bezpečné cesty pro živou
kulturu. Akce pod názvem „Na slyšenou“ byla zahájena melodií z
Krkonošských pohádek, poté melodie Hladiny a Warwick Avenue. Po
dvaceti minutách bylo vysílání ukončeno instrumentální skladbou Sluneční
hrob. Naše obec se k podobné aktivitě připojila poprvé, takže jsme neměli
„vychytané“ technické možnosti přenosu živého vysílání. I proto docházelo
k výpadkům, jejich příčinou byl jednak přetížený server, internetové
připojení, a nakonec vlastní technika, neboť amplióny jsou primárně
určeny k hlášení zpráv mluveným slovem, nikoliv na hudbu. Nelze u nich
totiž nastavit jak výšku tónů, tak i popřípadě zvýraznit basovou linku.
Přesto si myslíme, že jsme podpořili dobrou věc a pro Vás, občany,
připravili drobný kulturní zážitek.
Snad se nám příští podobná akce vydaří lépe.

Vedení vysokého napětí po letech zrekonstruováno
Pro toto vydání Lhoteckého Občasníku jsem spojil
aktuální rekonstrukční akci se vzpomínkou na
počátky elektrifikace obce v minulém století.
Investorem loňské rekonstrukce byla sice
společnost ČEZ Distribuce, ale na okamžik to
zasáhlo i do našich životů.

V druhé polovině roku došlo na dlouho avizovanou
rekonstrukci elektrického vedení vysokého napětí v
trasách od Nového Dvoru do Lhoty a odtamtud do
Světlé. Všechny sloupy byly vyměněny, jistě jste si
všimli, že některé z nich dosti nakloněné. Z důvodu
výměny vedení několik dní ani elektřina
nefungovala od rána do večera. O to bezpečnější a
lepší je stav tohoto vedení nyní. Sloupy jsou
13metrové, ty v blízkosti obytných domů pak až 16
metrů vysoké. Jistě budou sloužit několik dalších
desítek let.
Na prvním snímku jsou ještě staré zkorodované a vykloněné sloupy, na druhém příprava/rozvoz
materiálu. Třetí obrázek ukazuje již dokončovací práce na nových sloupech v Újezdci. Celou
rekonstrukci prováděla českoskalická firma Electrocomp.
Nyní se vraťme o století zpět. O elektrifikaci naší obce se významně zasloužil tehdejší starosta František
Morávek. První žárovky se v naší obci rozsvítily 21. října 1930. Ovšem samotná kolaudace proběhla až
po kompletní dostavbě včetně
trafostanice v části obce u
příjezdové cesty k Duškům.
Schválení „díla všeužitečného
podniku“ se datuje na 25.
června 1931. Naše primární
přípojka 10kV včetně
sekundárního vedení a
trafostanice byla vybudována
i schválena současně s
primární přípojkou a trafostanicí hronovské elektrárny ve Velkém Poříčí,
jakožto i s primární přípojkou a trafostanicí k firmě "Theodor Kejzlar –
barevna a tiskárna v Červeném Kostelci". Jak vidíte, vůbec nevadilo, že se
jednalo o stavby v jiných lokalitách náchodského regionu, prostě se vše
spojilo v jeden administrativní úkon, což je pro nás poněkud
nepochopitelné, ale účinné. Místní šetření funkční stavby proběhlo 20.
dubna 1931.
Proti projektovanému elektrorozvodu neučinil nikdo z obecního vedení
námitek, jen pan Antonín Hofman č.p. 8 (dnes V. Plíšek) požadoval, aby
při nejbližší výměně sloupů byly tyto přeloženy na druhou stranu silnice,
a aby tyto nevadily při eventuální stavbě na jeho pozemku. Přestože je v
kolaudačním
protokolu uvedeno
doslova „žádosti
budiž vyhověno“,
nikdy se tak nestalo
a dodnes jsou
sloupy na pravé
straně ve směru z
návsi dolů k
hospodě (u dílny
pana Plíška)…
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Ještě citace několika faktů z Technické zprávy k
ediktálnímu řízení na primární přípojku, sekundární
síť a transformační stanici ve Lhotě pod Hořičkami,
okres Česká Skalice ze dne 20. 4. 1931 (digitální
kopie v archivu autora):
1 . Primární síť pro katastrální obec Lhota pod

která jest na primární straně opatřena dveřmi na
visací zámek uzavíratelnými a na straně sekundární
uzavíratelným oknem, jsou namontovány všechny
ochranné, pojišťovací a vypínací přístroje. V
transformační stanici jest umístěn transformátor s
olejovým chlazením pro transformaci vysokého
Hořičkami napájena střídavým třífázovým proudem napětí 10kV na napětí provozní 380/220V.
o napětí 10kV o 50 kmitech z podružné stanice v
Na snímku technického nákresu primárního vedení
Náchodě povolené zemskou správou politickou v
vidíme, že nevedlo jako dnes přímo z trafostanice na
Praze výměrem ze dne 28. července 1925… Síť
provedena jest dle projektu na jednoduchých dřev. Nový Dvůr, ale rovnoběžně s cestou Lhota-Újezdec.
sloupech 10-11 m dlouhých, řádně impregnovaných, Následně křižovala silnici Újezdec-Hořičky v
místech současného domu Tomáše Mádra. Takto je
o rozpětí 60-80 m. Vodiče měděné o průřezu 3x16
vedení v mapách ještě v roce 1963. Dnes je v
mm2 jsou namontovány na železných konsolách,
trafostanici transformátor, který pracuje s
hácích s natmelenými porculánovými isolátory.
přívodnými 35kV, tedy s třiapůlkrát větším napětím.
Zemnící železné pozinkované lano taženo jest na
Ještě připomenu jednu kuriózní záležitost z roku
vrcholech sloupů na zvláštních konsolách se zemí
2011, patřící spíše do rubriky krimi. Počátkem
spojených. Pro postavení sloupů použity jsou
pozemky soukromé, s jejichž majiteli byly sjednány dubna se nějaký nenechavec vloupal právě do
zvláštní smlouvy a v nutných případech i pozemky trafostanice ve Lhotě. Zloděj šel po drahých kovech,
tedy hlavně po mědi, která je jako druhotná surovina
veřejných komunikací.
ve sběrnách dobře ceněná. Zloděj vypnul po
2. Sekundární síť na proud střídavý, třífázový o
napětí 380/220 voltů a 50 kmitech postavena jest na vlámání se dovnitř proud, ukradl měděné vinutí i
dřevěných řádně impregnovaných sloupech 8 až 10 podpůrné vodiče. Musel se dobře vyznat v
m dlouhých, o rozpětí 25-45 m. Vodiče jsou měděné, elektrotechnice, neboť si počínal tak, aby ho proud
různých průřezů (6, 10, 16, 25, 35 a 50mm2), a jsou nezabil. Trafo
je, jak víme z
namontovány na porculánových isolátorech,
technické
natmelených na železných hácích, konsolách do
sloupu zašroubovaných. Veškeré rohové a koncové zprávy,
chlazeno
sloupy jsou opatřeny vzpěrou nebo kotvou. Na
olejem, ten
rozbočných sloupech jsou použity konsoly rovné
nebo rámové. Jako podpěrných bodů kromě sloupů vinou zásahu
použito jest obytných objektů pro umístění střešníku lupiče vytekl
nebo zedních konsol. Délky sítě 500 m opatřeny jsou ven a způsobil
ještě druhotné
pojistkami na přepětí řádně uzemněnými.
škody na
Sloupy jsou postaveny na pozemcích obecních,
životním
okresních a státních i pozemcích soukromých, s
prostředí.
jejichž majiteli sjednány byly zvláštní smlouvy.
Elektrický proud dodáván jest z podružné stanice v Celková škoda
byla odhadnuta
Náchodě.
Policií na
3. Transformační stanice jest zděná pro vrchní
300.000,- Kč.
přívod normálního typu. V transformační stanici,
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Lhotecké posvícení jsme zachránili

Lhotecké posvícení bylo prakticky jedinou akcí, která mohla proběhnout v druhé polovině minulého
roku relativně normálně. Lehká omezení personálu v podobě roušky byla jen drobným nekomfortem.
Vše ostatní však můžeme ohodnotit jedničkou. Jídlo, pití, zábava, počasí… prostě nádherné sousedské
sobotní posezení na lhoteckém hřišti.
K baště se podávala vynikající knedlíčková polévka,
takřka svatební. Jako druhý chod byla letos k výběru
buď klasická svíčková se smetanovou omáčkou a
knedlíkem, nebo vepřové výpečky se zelím a
houskovým knedlíkem. No a k doražení byl ještě
zákusek v podobě tradičních koláčků. Sousedé zaplnili v
několika vlnách veškerá volná místa, aby se „jídelna“
odpoledne nakrátko vylidnila. To už si ale své
nádobíčko připravovala místní hudební skupina
COMEBACK. Kdo přišel pobejt, nebyl rozhodně
zklamaný.
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Mikuláš přijel k Vám

Ani taková místní tradiční akce, jako bývá čertí rej s
mikulášskou nadílkou, nemohla na sklonku roku proběhnout
jako obvykle v hospodě pod Větrníkem. Starostka ovšem včas
povolala z pekla dva čerty, z nebe byl seslán anděl a Mikuláš
tak měl práci, ovšem velmi časově náročnou. V sobotu 5.
prosince, za nezvyklého oteplení, hned po setmění, vyrazila
družina štědrého Mikuláše po vesnici. Anděl v bělostných
šatech s košíkem plným nadílky a dva rohatí čerti doprovázeli
jeho kroky od stavení ke stavení. Řinčení pekelných řetězů bylo
slyšet už zdaleka. Děti s připravenými básničkami a se
zatajeným dechem bázlivě nahlížely ze dveří. Družina
tentokráte obcházela děti od stavení ke stavení. Tu a tam slzy,
jinde nebojsové, básničky a písničky téměř všude zazněly.
Odměnou dětem byl balíček sladkostí i jiných dobrot.

Příběhy jedno starého domu - Lhota č. p. 40

Pro toto - už osmé - vydání Občasníku mám oproti předcházejícímu povídání o starých lhoteckých
domech historii poněkud strohou. Tím, že má tento dům vysoké popisné číslo, je poměrně mladým
stavením. Ovšem samotná stavba ne tak docela. Č. p. 40 ve Lhotě na návsi bylo postaveno až na
počátku 19. století. V mapách stabilního katastru je označené jako spalné, přesto ale nikdy nebylo
přestavěno do zděné podoby. Zůstalo tak roubené dodnes a jeho proměna z původní podoby prakticky
vůbec neproběhla. Prvním známým majitelem byl kolem roku 1840 František Hofmann, syn
chalupníka Jana Hofmanna. Na konci 19. století zde přebýval tkadlec Josef Syrovátka. A konečně v
minulém století zde sídlila rodina Špatenků. Pan Antonín Špatenka byl před druhou světovou válkou
výkupce másla a vajec, po ní strážníkem. Pro Vás jsem si připravil snímek datovaný ke dni 16. února
1965. Na pavlači tothoto domu stojí
paní Špatenková (druhou osobu
bohužel neznám). Samozřejmě
můžete porovnat podobu domku s
dnešním stavem.
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Aktuální statistika obce:
Počet obyvatel.... 302
Lhota. . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Světlá. . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Újezdec. . . . . . . . . . . . . . . 59

Stav na obecních účtech k 31.12.2020:
Účet u České národní banky: 1,080.000,- Kč
Běžný účet obce: 9,600.000,- Kč

Nový obecní web

25. února byly spuštěny nové internetové
stránky obce. Abychom dostáli zákonným
parametrům stránek, bylo potřeba je
zmodernizovat. Jsou obsahem i formou
podobné původním, změnila se ale grafika,
možnosti zobrazování na různých platformách a
v neposlední řadě možnosti obohatit je o mnoho
zajímavostí. Doufáme, že se Vám budou líbit.
www. lhotapodhorickami. cz

Krása Vánoc 2020

Obecní zastupitelstvo již před více než rokem
uvažovalo, že by bylo dobré nějak okrášlit naši ves v
adventním čase. Loni se nápad zrealizoval. Odborná
firma nám zapůjčila vánoční výzdobu s možností
výběru z různých motivů. Vybrali jsme takové
decentní, ale zároveň dobře podkreslující atmosféru
Vánoc. Po „sezóně“ si osvětlení pronajímatel
odvezl, uskladnil a před příštím adventem provede
jejich revizi či opravu. S příchodem adventu nám je
zase nainstaluje. Navíc si budeme moci vybrat i jiné
motivy, aby to nebylo každý rok stejné. Ve Světlé
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jsme k tomu zatím nepřistoupili, neboť společnost
ČEZ bude dávat v nejbližší době svoje vedení do
země. Stalo by se to, že držáky vánočního osvětlení
by šly do šrotu a museli bychom kupovat nové (ty
nejsou součástí pronájmu - máme je zakoupené).
Jakmile ČEZ práce ukončí, dočká se své adventní
výzdoby i Světlá. Společně s dekorací před obecním
úřadem byla naše vesnička v těchto krásných časech
malebnější. Se soukromými výzdobami na domcích,
které jsou též vesměs vkusně ozdobeny, navodily
příjemnou atmosféru Vánoc.

Biologické čištění rybníčku
Naše „obecní jezero“, jak lhotecký rybníček Prádlo nazývá
místostarosta Jiří Hanuš, bylo už roky zanesené různými
vodními rostlinami, a tak jsme se v Zastupitelstvu obce
rozhodovali, co s tím uděláme. Vzpomínalo se na časy, kdy
se bagříkem vybíralo bahno. Když jsme připravovali Prádlo
na poslední rybářské závody, vytahali jsme mnoho
„žabince“ a jiného zeleného odpadu, ale nepozorovali jsme,
že by byl rybníček zanesen bahnem. Myšlenka od
místostarosty přišla záhy: nasadíme ryby, které Prádlo
vyčistí. A tak se 12. prosince minulého roku sebral, vzal
svoje děvčata, kluky Zvarovy a vyrazili na nákup do
rybářství v Holohlavech. Několik dospělých amurů vybrali

dost dobře možné, že například při 13.
ročníku rybolovu o Lhoteckého pstruha
jeden z těchto amurů uvízne na háčku
některého malého rybáře. Ovšem pozor, je
všeobecně známo, že je při záběru velký
bojovník, vidím to spíše na přetržení vlasce,
neboť může dorůst až do 20kg hmotnosti!
Už v lednu jsem pozoroval nápadně
průzračnou vodu v rybníku. Ale jak přišla
obleva, došlo patrně ke vtoku vody do
septiku zatím neznámého obyvatele a tato
špinavá voda natekla vpustí do rybníka. Voda
se zakalila a jeden z amurů bohužel leknul.
Odebrali jsme vzorky a původce znečištění
bude snad vypátrán.
(foto: Hanušovi)

Společenská kronika:
15. prosince 2020 se narodila
Vanesa Mádrová (Újezdec)
Opustili nás:
10. října 2020 Jiří Tipelt
19. února 2021 Zdeněk Gottstein
(oba ze Lhoty)
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podle kvality, uložili do
igelitových pytlů a vyrazili k
domovu. Co nejrychleji je pak
pustili do „obecního jezera“.
Proč amur? No právě pro jeho
schopnost „vyprat nám Prádlo“.
Amuru se daří v teplejších
vodách. Nasazuje se do nádrží,
tůní, odstavných ramen, do
velkých řek i do rybníků. Jelikož
požírá makrovegetaci, je využíván
k melioraci zarostlých rybníků.
Náš rybníček je teplejšího
charakteru, pokud jste si všimli,
tak nikdy nezamrzá, přestože jsou
teploty dlouhodobě pod nulou
(pokud však bude silný mráz,
neodolá samozřejmě ani Prádlo).
Amur se dožívá 15-20 let, takže je

Vážení spoluobčané, nabízíme Vám nástroj pro chytrou komunikaci s Obcí
prostřednictvím služby MOBILNÍ ROZHLAS.
Co to je:
- zasílá informace pomocí SMS, e-mailů a zpráv do mobilní aplikace
- informuje o výpadcích energií, kultuře, ale i ztracených zvířatech či lidech
- informuje také efektivně seniory a slabozraké občany
- informuje o nových dokumentech na naší úřední desce
- zapojuje občany do dění pomocí anket a participativních rozpočtů
- . . . a další informace z obce, které by Vám běžně mohly uniknout

Jak se registrovat:

Stačí požádat starostku (603 333 166) nebo místostarostu (602 866 176)
o registraci svého telefonu nebo mailu (dát souhlas se zasíláním informací).

Sněhulákiáda 2021

Tomáš Skuhravý
založil minizoo

Nejvíce
sněhuláků měli
Boekhoutovi

Letošní zima byla velmi bohatá na sníh. Sice se střídaly vlny mrazů a oblev, ale tím spíše to nabádalo k tomu,
aby se projevilo stavitelské umění dětí nebo i jejich pomocníků z řad rodičů. Tak jsme vyhlásili novou soutěž,
která v době vládních uzavírek nijak neporušuje nařízení a může se tak odbýt se vší grácií. Sněhulákiáda (jsme ji
pojmenovali) spočívala v tom, že jednotlivec nebo celá rodina v katastru obce (tedy ve Lhotě, Újezdci nebo
Světlé) měli za úkol postavit sněhuláka, sněhulačku, sněžného muže, medvěda, koně, psa, lišku nebo jakoukoliv
jinou postavu (iglú a bunkry neplatily). Žádný osobní kontakt nebyl potřeba, stačilo jen své dílo vyfotit a poslat
kronikáři. Přestože jsme chtěli původně vyhlásit nejlepší dílo a stavitele prohlásit Sněhulákem roku, tím, že se
jednalo o první ročník soutěže, oceněna byla nakonec všechna díla. Totiž stavby byly tak různorodé, že by
vyhlášením pouze jednoho došlo na křivdu vůči ostatním, což můžete posoudit na přiložených fotografiích.
Soutěže se zúčastnilo několik stavitelů výhradně ze Lhoty a Újezdce. Postavili pěknou řádku sněhuláků a jiných
zvířat, škoda, že díla nevydrží delší dobu. Ale o to více se budeme těšit na následující ročník.
Šafránků čahoun s trpajzlíkem

Vojta Bibrle s krokodýlem
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Slukovi měli miminka

Hanušovi se svým kamarádem

Největší sněhulák u Hartmanů

