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4. ROČNÍK 

Vážení spoluobčané naší obce ,

rok se s rokem sešel a máme tu nový rok a také nové vydání našeho zpravodaje. Nejprve nám dovolte

Vám popřát ze srdce ať Váš nový rok je šťastný, zdravý a hlavně úspěšný. Věříme, že do čeho všeho se

v příštích 365 dnech pustíte, tak Vám přinese radost a úsměv na tváři. Rok 2021 byl v naší obci plný práce,

ale také zábavy a radosti. Velké poděkování mířím k Vám všem, kteří jste se podíleli na důležitých akcích

a přispěli tak k rozvoji naší obce.

Nyní nám dovolte zhodnotit velké akce, které se v naší obci odehrály a vy jste se na nich svojí prací

nebo účastí podíleli. Začátek roku opět poznamenala pandemie a kulturní život byl pozastaven. V naší obci

jsme se nedali a zapojili se tak do projektu Kulturu nezastavíš. V únoru se tak naším rozhlasem rozeznělo

trochu písní a básní od Cirk La Putyka z Prahy. Březen byl ve znamení úklidu a zapojení do projektu Ukliďme

Česko, kde se skupiny zapojili do úklidu v okolí naší obce. Zde patří poděkování našim hasičům za organizaci.

Hasiči také zorganizovali tradiční pálení čarodějnic, které proběhlo na konci dubna.

Květen byl ve znamení úpravy okolo naší vodní nádrže. Našimi občany byla položena nová dlažba

okolo celé nádrže, byl vysázen nový trávník, který byl po celou dobu vzorně zaléván a přihnojován. Pod

pergolou u naší hasičské zbrojnice byla položena také nová dlažba. Za květen se zvládlo hodně práce, ale

stále nemáme všechno v okolí nádrže opraveno. Do budoucna bychom chtěli zrekonstruovat brouzdaliště

a hřiště pro naši mládež. Koncem května se také uskutečnilo vítání občánků, kdy jsme slavnostně přivítali

Klárku a Tadeáška. Vzpomínkou na vítání občánků bude vysazená lípa srdčitá v parku naproti obecnímu

úřadu.

V červnu se konal tradiční „Lhotecký blešák“, který byl kvůli nepříznivému počasí v naší kulturní hale.

Tento měsíc také proběhlo první veřejné jednání ohledně nového územního plánu, kde jsme projednali

možnosti výstavby. Začátek prázdnin patřil Srazu Lhot a Lehot, který se letos konal v malém provedení v naší

obci. Srazu se zúčastnilo celkem 26 českých Lhot a 4 Lehoty ze Slovenska. Zde patří velké poděkování všem za

přípravu a celkovou organizaci. Tento měsíc také naši hasiči pořádali tradiční cyklovýlet tentokrát na přehradu

Seč.

Srpen patřil velkému úklidu a velkým přípravám na 5. setkání rodáků a přátel naší obce. Díky Vám

všem jsme naši vesničku připravili na 4. září, kdy proběhlo naše malé a přitom velké setkání rodáků. Na

setkání byla představena nová kniha o obci Suchá Lhota-cestou proměny, která je stále k prodeji v úředních

hodinách. Dále jsou také v prodeji pohledy a propagační předměty. Věříme, že kniha a propagační předměty

budou krásnou vzpomínkou na Suchou Lhotu. Svoji premiéru zde měl také náš divadelní spolek se svoji hrou

Tvrdé české palice. Setkání rodáku přijel také podpořit hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Vážíme

si jeho návštěvy a jsme rádi, že Pardubický kraj podporuje naše investice. V loňském roce nám kraj přispěl

250 000 Kč z Programu obnovy venkova na dokončení III. etapy veřejného osvětlení na Posekanec. Dále byl

finančně podpořen vznik dokumentace pro nový územní plán v celkové výši 67 760 Kč. Vraťme se zpět na

setkání rodáků. Byla to krásná akce, na kterou všichni stále vzpomínáme. Pokud máte zájem o fotografie ze

setkání, tak Vám je během úředních hodin rádi předáme na flashdisk.
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Konec září patřil zlaté svatbě, kde jsme obnovili manželský slib manželům Bělohlávkovým. Ještě jednou

gratulujeme a přejeme další spokojené roky manželství. V říjnu jsme se vydali na malý výlet do Příluky, kde se

konal Sportovní den pomoci pro naši Klárku. Děkujeme Oblastní Charitě Nové Hrady za uspořádání této krásné

akce. Finanční prostředky již pomáhají naší Klárce v jejím vývoji. Na začátku října se naši hasiči zúčastnili tradiční

hasičské soutěže, která se konala v Cerekvici nad Loučnou.

Svátek 28. října jsme se setkali v naší kulturní hale a společně jsme si vychutnali předsvatomartinskou

husičku spojenou s degustací regionálních piv. Odpoledne patřilo turnaji v pexesu, kde porovnali svoje síly malý

i velcí. Vítězem turnaje se stal Martin Hrubeš. Další svátek a to 17. listopadu jsme oslavili rozezněním Modlitby

pro Martu v našem rozhlase a rozsvícení kapličky ve státních barvách. Podzim byl také ve znamení rekonstrukce

nové kuchyně v naší hale. Kuchyň je sice z bazaru, ale je jako nová a mi tak minimalizovali náklady na

rekonstrukci. V nové kuchyni je také položeno nové lino a nová výmalba. Všechno bylo opět vytvořeno

svépomocí. Děkujeme všem, kteří se podíleli na této rekonstrukci. V podzimních měsících také proběhla údržba

zeleně v našem parku v kulturním areále, kde bylo nutné prořezat některé stromy a také skácet thuji Místo něho

byl vysázen nový strom a to okrasná třešeň.

Prosinec patří tradičně návštěvě Mikuláše a vánoční výstavě, která byla v letošním roce pojata

trochu skromněji, ale přesto se nám povedlo uspořádat dva krásné koncerty. Závěr roku patřil setkání se

svařákem a čočkovou polévkou u naší kapličky a popřání si všeho dobrého do nového roku. To všechno se nám

povedlo v minulém roce v naší malé vesničce, a jaké jsou plány na rok 2022?

Tento rok bud dokončen územní plán. Čeká nás poslední vlna různých schvalování a poté bude územní

plán představen na veřejném zasedání. O termínu Vás budeme informovat. Zde byla také podaná žádost na

finanční podporu z prostředků Pardubického kraje.

Byla podaná žádost na Pardubický kraj z Programu obnovy venkova na opravu komunikace k čp. 47 –

Kašparovi, kde chybí asfaltový povrch. Díky navýšení finančních prostředků v dotačním titulu můžeme žádat

o celou částku tj. 713 000 Kč. Pardubický kraj letos podporuje převážně menší obce a věříme, že nám zanechá

přízeň a projekt podpoří. Celková částka na projekt je zhruba polovina našeho rozpočtu. Dále byla požádaná

dotace z Ministerstva kultury na zlepšení vybavení knihovny. Věříme, že tak zatraktivníme knihovnu a bude větší

návštěvnost.

Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání rozhodlo pronajmout prostory prodejny firmě Bioflek.

Malé rodinné firmě, která vyrábí bio produkty. Pronájem prostoru bude pro naši obec jistým příjmem do našeho

rozpočtu, a také jsme rádi, že obecní prostory nebudou ležet ladem a bude do nich opět vdechnut život.

Vzhledem k zvyšujícím cenám jsme také museli rozhodnout o vyšším poplatku za komunální odpad.

V letošním roce to bude 600 Kč na osobu s trvalým pobytem, předškolní děti, žáci a studenti žijící mimo obce

zaplatí 300 Kč. Poplatek ze psů je 50 Kč za jednoho psa a 100 Kč za každého dalšího psa. Poplatky je možné

uhradit každou středu v úředních hodinách. Nejpozději do 31. března 2022. Dále byla zvýšena cena vodného a to

47,26 Kč/m3 bez DPH. Cena s DPH 51,98 Kč/m3.

Bohužel nás také delší dobu trápí les, a proto v letošním roce doufáme, že část lesa obnovíme. Věříme, že

se najdou dobrovolníci, kteří by nám pomohli s částečnou obnovou. Je to běh na dlouhou trať, ale obnova lesa je

velmi důležitá z hlediska klimatu a erozní činnosti půdy. Pomozme tak navrátit naší obci krajinu.

Plánu je mnoho, ale bez Vaší pomoci bychom to nezvládli. Věříme, že se nám v letošním roce zase podaří

zvelebit další části naší obce a bude se nám tady i nadále pěkně žít.

S přátelským pozdravem Lenka Drahošová a Matěj Doležal



LHOTA POD HORAMI 

ZE ŽIVOTA OBCE

KULTURU NEZASTAVÍŠ UKLIĎME ČESKO 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC ÚPRAVA OKOLÍ NÁDRŽE 

LHOTECKÝ BLEŠÁK 

SRAZ LHOT A LEHOT



VYDALA OBEC SUCHÁ LHOTA V NÁKLADU 40 KS PRO OBČANY OBCE ZDARMA. 

ZE ŽIVOTA OBCE

5. SETKÁNÍ RODÁKŮ 
A PŘÁTEL OBCE SUCHÁ LHOTA 

PŘÍPRAVA SETKÁNÍ 

TISK PUBLIKACE 

ČINNOST SDH SUCHÁ LHOTA 

ČINNOST DIVADELNÍHO SOUBORU 

TURNAJ PEXESO 

MIKULÁŠ A JEHO DRUŽINA 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
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