
Lhotský zpravodaj – vydává zastupitelstvo obce Kostelní Lhota; Kostelní Lhota 6, Sadská 289 12. 
Redakce - Drobný, Martínek, Palečková, email: ou@kostelni-lhota.cz.                                                                          Stránka - 1 - 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

občasník zastupitelstva obce Kostelní Lhota                                                  květen 2021 
    
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vážení Lhoťané,  

neustálý vítr a chladné počasí, jako by nechtěli nechat zapomenout na sněhově nadprůměrnou zimu. Sluneční paprsky se už ale 
pomalu hlásí o slovo, a to se stejnou silou, jakou pomalu mizí nekonečně dlouhá a smutná doba plná omezení. Kostelka byla vždy 
velice aktivní obcí, s bohatým kulturním a spolkovým životem. O to těžší pro nás všechny bylo se na čas nepotkávat, nehrát, 
netancovat, nezpívat nebo spolu jen tak nemluvit. Uvědomili jsme si, jak moc je pro naši vnitřní pohodu důležitá společnost, 
kultura nebo i sport. Vše se ale, věřme, zase pomalu vrací do normálu a my všichni jsme plni očekávání léta, které jako by bylo to 
světlo na konci tunelu. I my v to věříme.  

A věříme, že budeme moci uskutečnit některé tradiční akce. Folk a country festival (3.7.), Lhotské pivní slavnosti (24.7.) nebo  
v srpnu Oslavy 100 let sportu v naší obci (14.8.). Je opravdu potřeba mezi sebou zase začít komunikovat.  

V aktuálním čísle zpravodaje se vám snažíme sdělit několik důležitých informací. Tou možná nejzásadnější je skutečnost, že 
došlo ke schvální nového zákona o odpadech. To bude mít vliv především na cenu, kterou budete muset v příštích letech platit za 
komunální odpad. Omezení zimních svozů (1x14 dní, nádoby na separovaný odpad až k vám domů, to všechno můžou být 
způsoby, jak vám ušetřit náklady. Více se dočtete v obvyklé sekci – Odpadové hospodářství.  

Intenzivně dokončujeme stavbu komunitního centra v místě bývalého obecního úřadu. V současné době vybíráme interiérové 
vybavení a řešíme náročná akustická opatření. Těšit se už můžete třeba na nově zřízenou knihovnu obce, umístěnou právě v jedné 
z částí komunitního centra. Tu obnovujeme po dlouhých 22 letech. Role knihovnice se od podzimu zhostí paní Květa Šlemínová. 
Tak jí držme palce. 

Pevně věříme, že během podzimu bude vše hotovo, následně budeme moci i slavnostně otevřít, vás všechny pozvat na prohlídku 
a především na pravidelnou návštěvu. Komunitní centrum tu bude hlavně pro vás, protože vy jste společensky velmi aktivní. 

 

První páťáci založili svůj Školní lesopark 

Závěrem bych chtěl 
poděkovat všem, kteří 
se aktivně podíleli na 
přípravě 
Strategického plánu 
rozvoje obce na 
příštích 10 let.  

Výsledný dokument 
bude již brzy 
schválen 
zastupitelstvem  
a následně zveřejněn 
na webu obce. 

 
Veselé a slunné léto 
vám všem přeje 
  
  
   

Tomáš Drobný,  
starosta obce 
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Připomínáme - ukončení používání starých kotlů se blíží!   
 
Nezadržitelně se blíží termín povinného ukončení provozu starých ručně přikládaných kotlů na pevná paliva, tedy 1. září 2022. 
Středočeský kraj od 15. 3. 2021 již pozastavil příjem žádostí na výměny zastaralých nevyhovujících kotlů na tuhá paliva, a to z 
důvodu vyčerpání přislíbených finančních prostředků od SFŽP a MŽP. Část z vás této možnosti využila. 
 
Nicméně, zdá se, že i ti z vás, kteří to nestihli, přeci jen budou mít ještě možnost si případně požádat o finanční příspěvek formou 
kotlíkové dotace.  
 
Kotlíkové dotace budou v unijním rozpočtu nově rozděleny do dvou skupin. První skupinou by měli být nízkopříjmové domácnosti 
a senioři, kteří by měli získat celkem 5 miliard z fondů EU. Dotace by mohla dosáhnout částky až 133 tis. a získalo by ji několik 
desítek tisíc domácností. Ty tak uniknou pokutě, která hrozí za provoz zastaralého zdroje tepla od roku 2022.  
 

Ve druhé skupině by měla být dotace až 80 tis. Kč. Financování je z prostředků unijního 
Fondu obnovy s celkovou alokací přibližně 9 miliard korun. Tyto prostředky nebude 
poskytovat Středočeský kraj, ale přímo Státní fond životního prostředí. 
 
Dle informací, které poskytla dotační kancelář Dekama Trade s.r.o., se s posunutím 
termínu zákazu používání kotlů 1. a 2. emisní třídy nepočítá. Pokud žadatel podá žádost 
o podporu před termínem 1. 9. 2022 a samotnou realizaci provede až po 1. 9. 2022, může 
být k podání žádosti přihlédnuto v rámci případného přestupkového řízení. 

 

Kotlíkové dotace 2021 
 

Veřejně prospěšné práce 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský 
sociální fond naší obci? 

 
Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247 

 
V letech 2020 - 2021 jsou vytvářena pracovní místa veřejně 
prospěšných prací (VPP) také z projektu „Podpora 
zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů  
o zaměstnání“, který je realizován v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost, financován je z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 
 
V období od 1.4.2020 do 31.3.2021 byla v obci Kostelní 
Lhota v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP 
částkou 315 000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského 
sociálního fondu činila 82,38 %, tj. 259 497,- Kč  
a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62 %,  
tj. 55 503,- Kč.  
 
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena 
zejména na pomocné práce s cílem zaměstnání obtížně 
umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především 
o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou 
nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním 
postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno 
zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní 
místa jsou zejména přínosem naší obci a v neposlední řadě  
i významnou finanční pomocí. 

 
PANÍ DÁŠE JSME POMOHLI SE SNÍŽENÍM 

SPLÁTEK 
 

Po úmrtí manžela se paní Dáše výrazně zhoršila 
její životní situace. Věci, které brala dříve jako 
samozřejmost, si nemůže nyní dovolit. Navíc jí  
po manželovi zůstal společný dluh na hypotéce, 
který sama nebyla schopna zvládnout. Dostala se 
do prodlení se splátkami, neměla dost financí  
na úhradu služeb.  
Hrozilo, že se dostane do exekuce. Za pomoci 
našeho poradce se jí podařilo spojit se 
s věřitelem a domluvit snížení splátek a 
stabilizovat rodinnou finanční situaci. 

Člověk v tísni nabízí bezplatné dluhové 
poradenství také v obci Kostelní Lhota 
 
Organizace Člověk v tísni se dluhovému poradenství věnuje 
více než 13 let, nyní své služby rozšiřuje i do regionu 
Nymburska. Reaguje tím zejména na situaci způsobenou 
pandemií covidu 19. „Počet exekucí v ČR dlouhodobě 
atakuje hranici 5 milionů. Přibližně 20 % lidí žije  
v domácnostech dotčených exekucí, a to včetně statisíců 
malých dětí. A důsledky koronakrize celou situaci ještě 
zhorší,“ říká Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství 
organizace.  
 
Dluhová poradkyně Šárka Lauko již dnes u nás pomáhá 
občanům mapovat jejich závazky, vyjednávat s věřiteli, 
exekutory či inkasními agenturami, zastavovat nezákonné 
exekuce, sepisovat návrhy na odvolání, zastavovat hrozící 
dražby či sepisovat insolvenční návrh. Bezplatnou konzultaci 
si můžete sjednat na tel. čísle: 739 320 341. 

 

Dluhová poradna 
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Tradiční úklidová akce pořádanou ve spolupráci s MAS Podlipansko proběhla v sobotu 10.4.2021. 
Dobrovolníci uklízeli nepořádek kolem silnic a cest a na dalších místech v obci. Pytle a ochranné 
prostředky byly zajištěny a zúčastnění měli před zahájením možnost projít si zdarma na OÚ testem  
na COVID ze slin. 

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Kostelku 

Upozornění pro občany 

 Jak všichni víme, stav našich lesů se za poslední roky výrazně zhoršil. Prakticky vždy, když trochu více zafouká, řešíme my 
nebo státní hasiči nějaké spadlé borovice přes silnici nebo další cesty. Naštěstí se zatím nikomu nic nestalo. Velmi tímto ale 
apelujeme na všechny vlastníky lesa, aby co nejdříve odstranili všechny nahnuté i suché stromy v blízkosti silnice, 
cyklostezek i lesních přístupových cest, které ohrožují kolemjdoucí. Buďte zodpovědní, ať se opravdu nic vážného 
nepřihodí. 
 

 Brzy bude ukončena možnost odevzdávat větve na hromadu ke spálení u rybníka Myslivečák. Jakmile bude hromada 
odstraněna, prosíme větve již dále nenosit. S letními horky je obtížné větve zlikvidovat. Navíc vás velmi prosíme, abyste 
tam nosili pouze větve a nikoliv trámy, dveře, okna, desky aj. 
 

 Velmi prosíme o to, abyste neparkovali v zeleni obce. Nejen že tím dochází k ničení prostranství, které musíme udržovat, 
ale také nám to zejména v této době, kdy tráva opravdu roste, komplikuje pravidelné sečení. 
 

 S tím souvisí i upozornění pro pejskaře. Věřte, že není nic příjemného, když při sečení narazíte na psí lejno. Ať už při 
čištění traktůrku nebo ještě lépe při sečení křovinořezem. Je to pak skutečný zážitek, který opravdu, ale opravdu nechcete 
zažít. Prosím, buďte shovívaví k našim zaměstnancům.   

Děkujeme! 
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Odpadové hospodářství 

Chystané změny v odpadovém hospodářství 

Určitě jste v poslední době zaznamenali, že se v médiích hodně řeší odpady a způsoby, jak s nimi efektivně nakládat.  
Od 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech a s postupnou přípravou prováděcích předpisů se už diskutuje  
o konkrétních dopadech pro obce a jejich občany. Pro vás bude klíčové především postupné, ale velmi razantní zvyšování ceny. 
 
Směsný komunální odpad, tedy odpad, který zůstane po vytřídění všech složek, nyní odkládáme do černých popelnic. Vzhledem 
k plánované výstavbě spalovny a omezení skládkování na území České republiky aktuálně dochází a bude docházek  
k postupnému navyšování ceny za likvidaci tohoto odpadu. Zároveň každá obec musí dle zákona o odpadech splnit určité 
procento vytříděnosti. 
 

Spalovna odpadů – již několik let se připravuje projekt spalovny pro Středočeský kraj, spalovna by měla být vybudovaná 
u města Mělník a veškeré odpady ze Středočeského kraje se mají navážet na tuto spalovnu => dojde k navýšení nákladů na 
přepravu, navýší se i samotná likvidace směsného komunálního odpadu 

 
Navyšování základního poplatku – za likvidaci každé tuny směsného komunálního odpadu, tedy odpadu z černých 
nádob platíme částku okolo 1500,- Kč – tato částka je složena ze svou položek: 

 
a) likvidace samotného odpadu na skládce 
b) základní poplatek nastavený státem, a právě tento základní poplatek bude v následujících letech raketově navýšen,  
viz. graf níže   
 

 

 
 Pozn: nejedná se o vývoj poplatku, který platíte za osobu, ale o cenu za 1 tunu odpadu. 
 
Abychom od vás, občanů nemuseli vybírat tisíce na svoz a likvidaci odpadů, jsme nuceni přistupovat k ještě důslednějšímu 
třídění a snižovat počty svozů.  
Aktuálně ve většině obcí na území Středočeského kraje dochází ke svozu tohoto odpadu v intervalu 1 x 14 dní. Některé obce již 
teď přistupují k ještě razantnějšímu prodloužení intervalů (1 x 3 týdny), do budoucna se dokonce odhaduje, že některé obce 
využijí i možnosti 1 x 30 dní. Aby tohoto bylo možné dosáhnout, musí mít občané možnost maximálně vytřídit všechny druhy 
odpadů. 
 
V Kostelní Lhotě chceme jít cestou postupných změn, a proto plánujeme počínaje touto zimou zavést svoz 1 x 14 dní i v zimním 
období. Pokud ovšem doma topíte pevnými palivy (uhlí, dřevo) a tím pádem můžete mít se čtrnáctidenním svozem problém, 
budete si moci pro zimní období pořídit nádobu navíc. Na ní od nás dostanete speciální svozovou známku „VLOČKA“ určenou 
právě jen na topnou sezónu. Je to běžná praxe i z řady okolních obcí. Vše bude dohadováno individuálně na obecním úřadě. 
 
Ze zkušenosti je stanoveno, že jedna nádoba o velikost 120 litrů dostačuje rodině se čtyřmi členy, a to při četnosti svozu 1 x 14 
dní. 
 
Krom toho, již v minulosti jsme avizovali, že chceme, abyste měli možnost třídit plast a papír přímo z domova. Každá 
domácnost tedy dostane zdarma kvalitní nádoby 240 l právě na tyto komodity. V tuto chvíli probíhá výběrové řízení. Počítáme, 
že v průběhu léta bychom nádoby začali rozdávat. 
 
Intenzitu svozu budeme nejspíše ladit podle potřeby, ale očekáváme, že bude probíhat 1 x měsíc nebo 1 x 3 týdny. 
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Kostelka, pošli to dál… zavádí  
elektronickou evidenci  
s možností rezervace 
 
 
Již druhým rokem máte možnost využívat našeho RE-USE centra v hale na sběrném dvoře. Projekt má za cíl především snižování 
odpadu, ale zároveň funguje jako další důležité místo potkávání obyvatel naší obce. Celý tento oběh jsme pojmenovali 
KOSTELKA, pošli to dál, aneb dejme věcem druhou šanci. 

Re-use centrum je tedy místem, kde mohou občané odevzdávat zdarma nepotřebné, ale stále plně funkční věci, které si někdo jiný 
může zase zdarma vzít a dále používat 

Nově teď zavádíme i elektronickou evidenci všech větších věcí. Každý zájemce tak má unikátní možnost si z domova od počítače 
prohlížet aktuální nabídku všeho, co se v re-use centru objevilo. Cokoliv by se vám tedy hodilo, si odteď můžete i rezervovat 
pouhým kliknutím. 

Obsluha re-use centra bude vámi odevzdávané předměty přebírat a následně jim i přiřazovat příslušný QR kód. Automaticky se tak 
převzatá věc objeví na webu obce v sekci – Služby – Kostelka, pošli to dál... Tam si následně můžete rezervovat na jméno. 

Jedeme zatím ve zkušebním režimu, tak prosím buďte k obsluze shovívaví. I ta si musí na nový systém zvyknout. 

Přijímáme: 
 

• nábytek  
• kuchyňské nádobí a potřeby 
• nářadí 
• sportovní potřeby 
• hračky 
• knihy 
• CD a gramodesky 

• umělecké předměty 
• hudební nástroje 
• hodiny a budíky 
• kočárky 
• autosedačky 
• houpačky 
• kufry a tašky 

  •   další předměty pro domácnost (mimo elektrospotřebiče) 

 

Takže, dejme věcem druhou šanci… a zmenšeme naše odpady   

Stanoviště s kontejnery na 1 100 litrů po obci máme v úmyslu zcela zrušit. Neřešeno tím zůstane sklo a textil, které zatím od domu 
sváženy nebudou. Ty bude třeba nosit na sběrný dvůr. Pokud by vám ovšem domácí nádoby na papír a sklo nestačily, nadále 
budete mít možnost vytříděný odpad odvézt na sběrný dvůr. Zároveň tím očekáváme, že tím odpadne pravidelný úklid 
neskutečného nepořádku a odpadu, který na separačním místech nemá co dělat. Opravdu je to poslední dobou síla. 
 

  
 

Biologicky rozložitelný odpad  

Co se týče bioodpadu, i zde jsme se na změny v odpadové legislativě připravovali v minulosti. Již v roce 2014 jsme vám poprvé 
začali rozdávat zdarma kompostéry. Díky tomu, že trávu ze zahrady, ale také odpady z kuchyně (slupky od pomerančů, brambor, 
odřezky ovoce a zeleniny, kávová sedlina, či skořápky od vajec aj.) ukládáte do svých kompostérů, daří se nám tento druh 
odpadu výrazně minimalizovat. 

-TD- 
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V mateřské školce to stále žije  
  
Školku nám na jaře opět uzavřeli, ale přesto se v ní nezahálelo. Učitelky se snažily tento čas dětem i rodičům zpříjemnit 
zábavnými úkoly, které měly připravené na internetu v programu „Škola v pyžamu“. Např. pečení bábovky podle obrázkového 
receptu, společné cvičení doma nebo v přírodě, tvoření a vyrábění na dané téma. Před Velikonocemi vyzvaly učitelky děti, aby 
poslaly kamarádům vzkaz. Ten měly zavěsit na plot naší školky. Před školkou také zdobily strom „vajíčkovník“ velikonočními 
kraslicemi. Bylo nám líto, že nebudeme společně s dětmi slavit Velikonoce, tak jsme jim vyrobily velikonoční zajíčky, přidaly 
čokoládové vajíčko, přestrojily se za velikonoční zajíčky a po předchozí domluvě s rodiči jsme každé dítko navštívily doma a 
předaly mu koledu. Bylo to moc příjemné a fajn setkání. Projely jsme celou Kostelní Lhotu, Pískovou Lhotu, potom naše cesta 
mířila do Sadské, Třebestovic, Poříčan a Plaňan. 

 

          
 

Před otevřením školky se všichni zaměstnanci postarali o velký jarní úklid a údržbu zahrady. Natřeli také venkovní kuchyňku, 
kterou dětem vyrobil jeden šikovný tatínek. Tímto děkujeme. Je velice oblíbená. Vaří nejen holčičky, ale i kluci. Po návratu dětí 
do školky nás už tradičně navštívil skřítek Jarníček. Společně s ním jsme oslavili Den Země.  

 
 

      
 

      

Zprávičky z naší školičky 
 

  
 



Lhotský zpravodaj – vydává zastupitelstvo obce Kostelní Lhota; Kostelní Lhota 6, Sadská 289 12. 
Redakce – Drobný, Martínek, Palečková, email: ou@kostelni-lhota.cz          Stránka - 7 - 

 
   

Celý další týden jsme vařili lektvary, tancovali, skákali přes „oheň“ a trénovali na pátek létání. V pátek 30.dubna děti očarovaly 
čarodějnice Bludimíra, Metelice, Elvíra a Mňoukalína. Hned ráno jsme se vydali na čarodějnou pouť ke kouzelnému prameni 
Poděbradky. Na hřišti jsme si opekli na ohni „žabí stehýnka“ (buřtíky) a v začarovaném lese plném ježibab děti plnily různé 
úkoly. Létaly na koštěti, házely havětí na cíl, luštily hádanky, vyráběly si škapulíř a na konci cesty se napily z kouzelného 
pramene. Akce se nám moc vydařila, počasí nám přálo a děti byly šťastné. 

 

   
 

Nyní nás čeká společné rozloučení s předškoláky, plno her na zahradě a potom už prázdniny. 

 

Děkujeme moc rodičům, že nám posílali pozdravy, vzkazy, fotky a video nahrávky, jak trávili s dětmi čas, když byla školka 
zavřená.   

        

Kolektiv MŠ Kostelní Lhota 
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Jaro už je v plném proudu a my vám dopřejeme krátké ohlédnutí za naším školním životem, ať už ze školních lavic nebo z výuky z 
našich domovů. Krásné zimní radovánky si děti nenechaly pokazit ani další dávkou online výuky a úkoly z výzev „Ledové hrátky“ 
a „Zábavné učení“ plnily svědomitě a s radostí.  
 

     
 

Sníh nám sloužil k pozorování skupenství, ale také jako stavební materiál a led jsme si užili nejen na rybníce. Děti si připravovaly 
vlastní pokusy a svobodně a bezpečně prozkoumávaly a objevovaly další možnosti použití vody. 
 

S příchodem jara jsme se vrhli na poznávání našich tradic a výrobu krásných  
velikonočních ozdob. Kreativních činností se zúčastnily děti i celé rodiny. 
 
Den Země jsme strávili prací a studiem o přírodě a v přírodě zároveň. Děti plnily  
úkoly spojené se zodpovědným a šetrným chováním k životnímu prostředí, učí se  
řešit reálné problémy, obhajovat své názory a prožít radost ze své práce.  
 
Zimě jsme definitivně zamávali čarovným učením, kouzelným tancem a úžasnou  
módní přehlídkou „Čarodějnic a kouzelných bytostí“. Plnili jsme kouzelné pracovní  
listy, čarovali a četli s pohádkou a samozřejmě nechybělo ani magické pečení buřtů. 
 
Po celý duben probíhal Zápis ke školní docházce ve školním roce 2021/2022.  
Celkem se nám přihlásilo 11 dětí, z toho jsme přijali 9 a 2 mají odloženou školní  
docházku o jeden rok. 
 
V současné době jsme opět všichni ve školních lavicích a jsme tomu moc rádi.  
Pravidelně se testujeme, dodržujeme oddělené homogenní skupiny a používáme  
ochranné pomůcky. Těšíme se na další studijní výzvy, projektové dny a užíváme  
si také nové prostory.  
 
Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za své plnění úkolů a pravidelnou účast  
na on-line výuce v rámci distančního vzdělávání a pokorný a přátelský návrat do  
školy. Rodičům děkujeme za podporu a všem přejeme pevné zdraví a vše dobré  
do dalších slunečných měsíců. 

Za kolektiv ZŠ Kostelní Lhota 
Kateřina Hovorková 

 

Školní zpravodaj 
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Během zimy jsme dokončili půdní vestavbu školy, kde vznikla zbrusu nová učebna, sklad s knihovnou, WC pro chlapce i dívky a 
malá technická místnost. Počítáme, že do začátku léta dokončíme poslední malé interiérové úpravy, které brání řádné kolaudaci 
díla. Následně, někdy na začátku nového školního roku, bychom vám všem rádi umožnili se do budovy přijít podívat. 

Rekonstrukce naší školy 

Školní lesopark za rybníkem Myslivečák 

V loňském roce jsme s naší školou založili tzv. Školní lesopark. Naší snahou je, aby si každý odcházející žák naší malotřídky 
vysadil svůj vlastní strom jako vzpomínku na místo, kde získal své první vzdělání. Věříme, že tak pomůžeme upevnit vztah 
žáka k místu, kde jeho studium skutečně započalo. 

V tuto chvíli je na místě vysazeno 6 stromů za 6 - aktuálně již šesťáků. Ve čtvrtek 27.5. přibydou další čtyři stromy. Opět si je 
vysadí čtveřice současných páťáků, a to společně s učiteli a rodiči.  

Uprostřed lesoparku jsme navíc zkusili založit květnatou louku, která by se měla postupem let rozšiřovat do všech částí lokality. 
Uvidíme. 
 

  

Veřejná sbírka na opravu kostela pokračuje 
 

Sbírka je vedena na tzv. transparentním účtu, kde si vy sami můžete kontrolovat pohyb peněz. Pokud si budete přát zůstat 
anonymním dárcem, přineste hotovost na obecní úřad a platbu vložíme jako obec. Peníze můžete posílat v libovolné hodnotě 
převodem nebo hotovostně na bankovní přepážce. Vyjednali jsme vedení účtu i platby zcela zdarma. 
 
Číslo transparentního účtu pro vaše příspěvky je 115-7264100277/0100. 
 
Aktuální zůstatek je necelých 49 tisíc, na opravu varhan bychom potřebovali vybrat ještě minimálně jednou tolik. Do léta 
bychom rádi objednali nový motor, na který už máme a věříme, že už i to zvuk varhan vylepší. 
Předem moc děkujeme za Vaše – jakékoliv - příspěvky!!! 
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Od 30. 4. 2020 do 30. 4. 2021 se v naší obci narodili tito noví 
občánci: 
 
Srpen  Koštýř Jakub 
Září  Zamrazil Antonín 
Říjen  Vejdělek Matěj 
Listopad Lokajíčková Anežka 
Leden   Kotyza Filip 
Březen  Kříž Alex      

Ve stejném období nás navždy opustili  
tito spoluobčané: 
 
Koníčková Marie 
Benešová Marie 
Kvízová Anna 
Zuvačová Jana 
Toušková Jana 
Zradičková Daniela 
Koliščák Jozef    
Roth Václav    
Valíčková Věra 
Lottesová Anna 
 

Naši jubilanti 
 Od minulého vydání oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané: 

 
Květen 2020 Šafránková Marie 
Červenec Dvořák Bohumil 
  Landsgesell Dieter 
Srpen  Kvízová Otilie 
  Marek Jiří 
Září  Potměšil Karel 
   
Naše nejstarší občanka letos oslavila 93 let. 
Všem srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let! 

Narodili se 
 

Opustili nás 
 

*********************************************************************************************************** 

Proběhlo Sčítání lidu, domů a bytů.  
 
Proběhlo sčítání lidu. Velká celonárodní akce se naposledy uskutečnila před deseti lety.  
Její výsledky jsou pro nás mnohem důležitější, než se na první pohled může zdát. Z dat se  
dozvíme nejen to, jak se změnil počet našich obyvatel, ale i to, jaká je jejich bytová situace,  
kolik z nich do práce či školy dojíždí, v jaké oblasti pracují či kolik z nich podniká. To vše  
pomůže státu, ale i nám obcím, třeba v plánování dalšího rozvoje. 
 
Sčítání 2021 organizuje Český statistický úřad a jeho výsledky ovlivní život v České republice 
na dalších deset let. Sčítání nejen zjišťuje počet obyvatel, ale je především nepostradatelné  
k tomu, aby ČSÚ mohl každoročně publikovat informace o změně počtu obyvatel, jejich  
přírůstku a úbytku a jejich rozmístění. Z toho se pak každý rok vychází například při rozpočtovém určení daní. To zajímá 
především obce, protože údaje ze sčítání mohou výrazně ovlivnit život jejich obyvatel. Ministerstvo financí totiž rozděluje výnosy 
z daní právě podle dat Českého statistického úřadu. Pokud se obyvatelé do sčítání nezapojili, můžou kvůli tomu obce (a tedy  
i samotní občané) každoročně přijít o významnou sumu peněz určenou na jejich rozvoj. ČSÚ má také povinnost dělat každých pět 
let prognózy obyvatelstva: pro nastavení důchodového systému nebo kvůli důchodové reformě, pro plánování služeb, jako je 
výstavba  

školek či domovů pro seniory. Ani to by bez údajů ze sčítání nebylo možné. 
Dále je například potřeba vědět, jací v dané lokalitě žijí lidé: jaké mají 
vzdělání, jaká je jejich profese a jak daleko jezdí do práce. Z toho se dá 
poznat, jestli je v určitém regionu potenciální pracovní síla pro určitý typ 
podniků, kam by lidé nemuseli dojíždět dvě hodiny, a směrovat tam 
investice. Kromě toho dojížďka prozrazuje i prostorové územní vztahy – to 
znamená, že lidé sice administrativně mohou spadat pod určitý kraj, ale 
reálně je vidět, že za prací jezdí jinam. Přínos sčítání pro příštích deset let je 
tedy obrovský a bez něj bychom o sobě neměli podstatné informace. 

 
První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu  
let 2021 a 2022.  

 

Sčítání 2021 

Říjen  Černá Květoslava 
  Finková Jiřina 
  Krčilová Vlasta 
  Rulc Jiří 
Prosinec Chocholová Olga 
Duben 2021 Drobná Anna 
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Naše jednotka v covidové době 
 
Od té doby, co se koronavir rozšířil po celém světě, zasáhl život náš všech. Nikdo by na počátku roku 2020 neuvěřil, co nás potká 
a ovlivní. A to nejen jednotlivce, ale celou společnost, kulturu, sport, zábavu, ale bohužel i to nejdůležitější pro nás všechny, 
zdraví. Posledních více než 12 měsíců tak nezažíváme nejlepší období.  
 
Činnost našeho spolku byla rovněž výrazně omezena. Skončily pravidelné brigády, schůze, školení i mnohé kulturní akce. V 
nejtěžším období jsme se zapojili do nakládání a rozvozu hygienických pomůcek, desinfekce a dalšího potřebného materiálu ve 
spolupráci s HZS. Ale to bylo na dlouhé měsíce jediné. 
 
Po částečném rozvolnění v posledních týdnech jsme rádi uspořádali Sběr železného  
šrotu. Tímto děkujeme všem Lhoťákům, kteří se zapojili. Odhadem se letos sebraly  
4 tuny kovového odpadu. 
 
Ve spolupráci s obecním úřadem provádíme v jarním období, kdy mnoho z vás  
upravuje své zahrady, kontrolované pálení větví u rybníka Myslivečák, a jezdíme  
na kácení starých, suchých, zdraví ohrožujících stromů, a to zejména kolem  
cyklostezek směr Hořátev a Písková Lhota. Velkou pomocí nám je nově zakoupená  
motorová pila. 
 

 
 

 
 

Dále pravidelně čistíme stavidlo na Výrovce, především po vydatných deštích.  
Konáme tak preventivně, aby nedošlo k ucpání stavidla a následně vylití Výrovky  
z břehů. 
 
Doufáme, že se celková situace bude i nadále zlepšovat, bude docházet k dalšímu  
rozvolňování a brzy budeme všichni dělat naplno to, co nás baví. 
 

Vaši hasiči 
 

Sbor dobrovolných hasičů 
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 Sportovní klub 

Roman Fink a Jirka Mácha 
 

Fotbal 
 
Letošní fotbalová sezóna skončila stejně předčasně, jako ta loňská. Od půlky října byly zrušeny všechny amatérské soutěže. 
Jediný, komu dlouhá pauza prospěla, je náš trávník. O ten se mezitím výborně staral Jarda Exner a jeho tým. Vzhledem k tomu, 
že většinu práce dělá Jarda bez nároku na honorář, patří mu obrovský dík. 

V současné době je nám umožněno scházet se na trénincích nebo si domluvit přátelská utkání, čehož se snažíme využít  
u dospělých i dětí. 

V polovině května ukončil svou činnost v hospůdce na hřišti pan Koleček. Na něj navazují pánové Jan Záhora a Michal Bláha, 
kteří by měli naplno začít od 1.7.2021. Touto cestou jim přejeme hodně štěstí. 

Všechny příznivce fotbalu si dovoluji pozvat na odloženou výroční schůzi dne 11.6. od 18 hod., kde se bude volit i nové vedení 
sportovního klubu. 

Letošní rok je pro nás obzvláště významný, neboť slavíme 100 let od doby, kdy byla v naší obce založena sportovní činnost.  
O programu vás budeme průběžně informovat na webu obce. Věříme, že okolnosti nám umožní uspořádat akci zdárně. 

 
Miroslav Štok 

Předseda SK Kostelní Lhota 

 

 

3. července Folk a country ve Lhotě 
Srdečně zveme na 15. ročník festivalu folkové 
a country hudby, který se uskuteční od 15 hod. 
u rybníka Peklo. 

24. července Lhotské pivní slavnosti 
Slavnosti piva letos budou v plné parádě  
a vypuknou předposlední červencovou sobotu 
Opět se můžete těšit na přehlídku menších a 
zejména regionálních pivovarů. 
Samozřejmostí budou soutěže o piva. Hlavní 
hudební hvězdou večera bude Abba a Bee 
Gees revival, ale těšit se můžete i na další 
kapely a na závěrečné skvělé retro disko.  

7. – 8. srpna Lhotecká pouť 
Letos netradičně a zcela výjimečně o týden 
dříve. Ale nešlo jinak :) 

14. srpna Oslavy 100 let sportu v naší obci 
Pevně věříme, že situace s COVID se uklidní 
a my budeme moci uspořádat oslavu 100 let 
sportovní činnosti v naší obci. Těšit se můžete 
na zápas mezi našimi borci a nejslavnějšími 
hvězdami českého fotbalu minulých let. Po 
celý den bude připraven doprovodný program. 
Podrobnosti budou průběžně zveřejňovány. 

Lhotský sedmiboj dvojic 
Již XI. ročník Lhotského sedmiboje smíšených 
dvojic zahájíme již v 9 hod. Soutěží se v 7 
míčových disciplínách a zvládne to opravdu 
každý.  

Krom toho už po několikáté organizujeme i 
sedmiboj v netradičních pivních disciplínách, 
opět s pěknými cenami přímo od pivovaru. 
Přihlášky podávejte až do pátku 13.8. na hřišti 
nebo na ou@kostelni-lhota.cz. Večer bude 
možná zábava na hřišti… 
 

Kde byste neměli chybět 
 

Nedostáváte stále aktuality do emailu nebo do telefonu? Tady 
je návod: 

Emaily: 

I na novém webu si můžete dát nastavit zasílání aktualit 
formou emailu. Stačí se registrovat nebo jen jednoduše zadat 
svůj email po kliknutí na zelenou lištu u každé aktuality. 

Zprávy do telefonu: 

Aplikaci Česká obec si nainstalujte zdarma do svých telefonů 
(Android nebo iPhone) a dejte spustit a vyhledat „Kostelní 
Lhota“. Potom už vám budou automaticky zdarma chodit 
upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty 
telefonu.  

Rychleji než přes email a s více informacemi než přes původní 
SMS Infokanal. Navíc můžete  
sledovat, kolik obcí chcete,  
pokud tento systém využívají. 
 
Aplikaci Česká Obec stahujte  
buď přes GooglePlay nebo  
App Store.  

Nové webové stránky obce 

Po devíti letech jsme letos opět aktualizovali podobu našeho 
webu. Původní verze již nebyla plně funkční a neodpovídala 
požadovaným potřebám.  

Budeme moc rádi, když nám pošlete zpětnou vazbu, 
upozorníte na nedostatky a chyby a třeba navrhnete nějaká 
vylepšení. Zejména pokud máte pocit, že některé informace 
jsou těžko dohledatelné. Můžete emailem na  
ou@kostelni-lhota.cz nebo třeba v diskusním fóru. 

Pomůžete nám tím vylepšit prostor, který je určen hlavně 
vám. 

Zprávy do vašeho telefonu či emailu  


