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Květen 2011 

Vážení Lhoťané, 

květnové číslo Lhotského zpravodaje se znovu vrací k tématu 
provozu kanalizace. Na březnovém jednání zastupitelstva 
obce byly opět před veřejností diskutovány všechny tři možné 
scénáře – tedy předání provozu společnosti VaK Nymburk, 
a.s., pokračování vlastního provozu obcí nebo svěřit provoz 
společnosti s ručením omezeným, nově pro tento účel 
založenou obcí. 

Obec si nechala dodatečně zpracovat analýzu všech 
uvedených variant. Není v silách tohoto zpravodaje popsat 
všechny argumenty, které zazněly na jednání, nicméně 
věříme, že se nám nakonec podařilo přesvědčit většinu z těch, 
kteří byli přítomni veřejnému projednání. Rozhodně to 
nechápeme jako výhru. Naopak, uvědomujeme si, že 
související nárůst ceny za stočné bude pro nás všechny velmi 
nepříjemné. Naše rozhodnutí proto, prosím, vnímejte jako 
nejméně bolestivou variantu, která v dlouhodobém horizontu 
velmi uleví už tak zatíženému rozpočtu obce, a jde také o 
rozhodnutí, které navíc odpovídá realitě drtivé většiny 
okolních obcí. V případě zájmu jsem kdykoliv připraven 
vysvětlit naše kroky osobně, případně nechat nahlédnout do 
výsledků zpracované analýzy. 

Co se týče následných kroků, velice se omlouváme za to, že 
dosud nedošlo k uzavření smluv na vodné i stočné u 
jednotlivých domácností. Snažili jsme se co nejvíce termín 
podpisů posunout k datu předání kanalizace. Z kapacitních 
důvodů je však VaK schopen vše vyřídit nejdříve v druhé 
polovině měsíce června. V tomto termínu pak dojde 
k hromadným podpisům všech domácností a to nejspíše 
v prostorách OÚ. O přesném harmonogramu Vás budeme 
s předstihem informovat. Kdokoliv z Vás by měl s tímto 
časovým posunem zásadní problém, neváhejte se prosím 
obrátit přímo na mě a s VaKem sjednáme individuální řešení. 

Vedle kanalizace bylo asi nejdůležitějším počinem schválení 
rozpočtu obce na rok 2011. Jeho zkrácenou verzi přinášíme 
rovněž ve zpravodaji.   

Každé zastupitelstvo obce si svorně uvědomuje význam 
existence školy v naší obci. Její zánik by byl velkou ranou pro 
nás všechny a naší identitu. Proto nás velice potěšil 
očekávaný nárůst dětí od září do první třídy. 

Krom toho, sama škola iniciovala podrobení se celostátnímu 
srovnávacímu testu základní škol. Bez váhání a s velkým 
očekáváním jsme škole poskytli prostředky na finanční 
zajištění těchto zkoušek. Výsledky dorazily tento týden a 
naprosto předčily naše očekávání. Více na straně 5. 

Vážení spoluobčané, pohodové jarní dny přeje 

Tomáš Drobný – starosta obce 

V těchto dnech finišují poslední práce na rekonstrukci historické 
budovy fary, která bude od příštího měsíce fungovat jako nový 
obecní úřad naší obce. 

Termín předání je stanoven na přelom měsíce května a června. 
Zbývají nám ještě poslední menší úpravy a nedodělky. Přesto 
věříme, že do 18. června budeme připraveni pozvat i veřejnost. 
V rámci Dne otevřených dveří našeho SDH jsme se totiž 
rozhodli otevřít také dveře našeho úřadu. 

V nově zrestaurované slavnostní místnosti bude možné 
shlédnout a diskutovat veškeré připravované projekty obce. 
Malou expozicí si zde rovněž připomeneme neuvěřitelných 90. 
let sportu v naší obci. Celé oslavy tohoto výročí pak vyvrcholí   
6. srpna celodenním programem pro děti i dospělé. 

 

Aktuáln ě 

Září 2010 
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Rozpočet obce pro rok 2011 
 
 
Příjmy 

   
0 investiční dotace – rekonstrukce fary 3,769.853 

0000 daně  (DPH, daně z příjmu, nemovitostí, aj.) 5,350.130 
0000 poplatky za komunální odpad od občanů 415.000 
0000 poplatky ostatní – psi, automaty aj. 174.000 
0000 dotace ze státního rozpočtu - školství 252.600 
1012 pronájem pozemků - pole 50.650 
1032 poskytování služeb – prodej dřeva 2.500 
2310 pitná voda – příspěvky od občanů 20.000 
2321 odvádění a čistění odpadních vod  (1/4 roku) 295.000 
3639 komunální služby a územní rozvoj 5.000 
3725 využív. a zneškod. kom. odpadu – za třídění odp. 80.000 
3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň 1.000 
6171 činnost místní správy 100 
6310 finanční operace 8.000 
6402 finanční vypořádání min. let  - přísp. na MŠ 112.500 

Příjmy celkem 10,536.333 
 
 

Výdaje 
 
1032 podpora ostat. prod. čin. - zalesňování 11.900 
2212 silnice – opravy a zimní údržba 88.000 
2219 příspěvek- cyklostezka 220.485 
2221 provoz veřejné silniční dopravy – přísp. na bus 122.000 
2310 pitná voda – hlavně úrok na úvěr a ekovoda 208.100 
2321 odvádění a čištění odpadních vod – ¼ roku 269.200 

2341 
vodní díla v zemědělské krajin ě – zpět. klapka 
Výrovka a čištění příkopů 

67.400 

3111 předškolní zařízení 425.600 
3113 ZŠ – platby za naše děti do jiných škol 190.000 
3117 první stupeň základních škol – naše škola 306.500 
3319 ostatní záležitosti kultury – kronikář aj. 7.000 
3341 rozhlas a televize – opravy a poplatky 13.800 

3399 
ostatní záležitosti kultury, církví – akce v obci, 
Komise pro občanské záležitosti 

28.500 

3419 ostatní tělovýchovná činnost – fotbal, volejbal 50.000 
3429 ostatní zájmová činnost - myslivci 5.000 
3631 veřejné osvětlení – elektřina a opravy 179.500 
3632 pohřebnictví – dočíslování hrobů, údržba 23.000 
3639 komunální služby a územní rozvoj 5,772.254 
3722 sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice 557.900 
3725 využ. a zneškod. kom. odpadů – tříděný odpad 185.000 
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 83.000 
4319 svaz tělesně postižených - příspěvek 1.000 
4351 osobní asist., pečovatel. služba – rozvoz obědů 8.200 

4356 
denní stacionáře a centra denních služeb – 
služby pro seniory 

112.050 

5512 požární ochrana 43.000 
6112 činnost zastupitelstva obcí 1,030.000 
6171 činnost místní správy – provozní výdaje 921.340 
6310 obecné příjmy a výdaje z finanč. oper. 15.000 
6399 ostatní finanční operace  5.130 

 Výdaje celkem: 10,949.859 

8224 splátka úvěru za vodovod 464.652 
 

Komentář k rozpočtu 
 
Rozpočet pro letošní rok schválilo zastupitelstvo obce 
na svém březnovém jednání. Celkově je rozpočet 
deficitní ve výši více než 413.000 Kč. Krom toho je 
třeba do výdajové části přidat i každoroční splátku za 
vodovod 465.000 Kč. 

Výdajovou stránku tvoří zejména náklady na položce 
3639 – komunální služby a územní rozvoj. Sem 
zařazujeme veškeré náklady včetně našeho nutného 
spolupodílu přidělené dotace, ale také i vícenáklady za 
rekonstrukci fary na obecní úřad. Krom toho 
významnou část tvoří výdaj za nákup hospodářského 
stavení mezi školou a kostelem včetně pozemku 
celého nádvoří s plochou 750 m2. Celková cena 
objektu s pozemkem byla ve výši 353.000 Kč a jeho 
nákup byl rozhodně dobrým počinem předchozího 
zastupitelstva, neboť Římskokatolická farnost přiznala 
zájem více subjektů privátního sektoru o koupi této 
nemovitosti. To by mohlo znamenat i zamezení 
průchodnosti celého mezibloku budov včetně 
nemožnosti přístupu do budovy nového obecního 
úřadu. 

Další velká část výdajů této položky je určena na 
veškeré projektové práce v obci. Jedná se zejména o 
projektovou dokumentaci na místní komunikace 
v nových rozvojových lokalitách obce či na projekt 
sjezdu a odvodnění slepé uličky na Vrškách nebo také 
na výkupy pozemků. 

Příjmy rozpočtu jsou pak zvýšeny o dotaci na 
rekonstrukci fary. Celkové příjmy jsou pak 
kalkulovány dle roku předchozího. Oproti roku 2010 
ovšem čekáme mírné přilepšení v poplatcích za 
komunální odpad. To je dáno hlavně ochotou většiny 
větších podnikatelů v obci přispět vyšší částkou než 
v letech předchozích i na minimální odpad, který 
vzniká jejich činností. I tak je možné z rozpočtu 
vysledovat, že na svoz odpadu obec stále výrazně 
doplácí. Přesto, nebo možná právě proto, si ochoty 
těchto podnikatelů velice vážíme.  

I letos očekáváme v rozpočtu mírný pokles příspěvku 
ze státního rozpočtového určení daní. A bohužel, 
daňová výtěžnost přepočtená na jednoho obyvatele 
každý rok dále klesá. Jestliže ještě v roce 2008 byl 
příjem na obyvatele více než 7 tis. Kč, loni činil náš 
příjem na jednoho občana už o 700 Kč méně. Pakliže 
se daňová výtěžnost státu nezlepší, bude to limitovat i 
rozvojové možnosti obce. 

Je třeba také říci, že rozpočet se neustále mění a od 
doby jeho schválení již doznal změn na některých 
položkách. Snahou zastupitelstva je zodpovědný 
přístup k nakládání s našimi penězi a usilovat na konci 
roku o dosažení co nejlepšího výsledku v hospodaření. 
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KONTAKTY NA PROVOZOVATELE  

Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.,  
Bobnická 712,  288 21 Nymburk 

Vedoucí střediska:  Bohuslav Časar 
tel.: 325/513 243, 602/485 770  
(pouze v prac. dnech 6:30 – 14:30) 

FAKTURA ČNÍ ODDĚLENÍ  

Tel.: 325/513 245 (Po a St 6:30 – 16:00) 

HLÁŠENÍ PORUCH KANALIZACE – DISPEČINK  

Tel.:   325/513 804 
Mobil:  602/422 458 

Dispečink je k dispozici nepřetržitě po dobu 24 hodin denně. 
    

 

 

 

Vzhledem k petici, která byla sepsána a podepsána více než stovkou našich spoluobčanů, bylo hlavním tématem březnového jednání 
zastupitelstva vyřešení provozu kanalizace. Veřejnému jednání bylo přítomno asi sedm desítek posluchačů, kteří si vyslechli 
argumenty pro a proti u tří možných variant budoucího provozu. 

Hlavním závěrem z dodatečně zpracované analýzy je skutečnost, že do předchozích kalkulací, týkající se vlastního provozu 
kanalizace obcí, které byly prezentovány v posledním čísle zpravodaje, nebyly zakalkulovány náklady na odpisy, resp. náklady na 
tvorbu rezervního fondu oprav a obnov. Jeho výše byla stanovena jako podíly hodnot jednotlivých částí majetku k době životnosti 
daného materiálu. To znamená, že například v případě domácích technologií v jímkách, jejichž životnost je účetně stanovena na 10 
let (ve skutečnosti ale již rapidně odchází), byla do fondu obnov započtena částka pro jeden kalendářní rok 700 tis. Kč - tedy 1/10 
z celkové pořizovací ceny všech technologií v obci. Podobně bylo postupováno i v případě plastových jímek (životnost 30 let), 
vodovodních řadů (30), ČOV (50) či technologií na ČOV (15). Pokud bychom tyto náklady nezapočítali, nechávali bychom tu dalším 
zastupitelům potencionální obrovské břímě budoucích výdajů. 

Krom toho jsme se snažili co nejvíce zpřesnit 
náklady na svoz kalů, pravidelné revize jímek, 
opravy technologií v jímkách i na ČOV nebo 
náklady na rozšíření ČOV, které nám, za 
předpokladu stávajících nárůstů odtoků, reálně 
hrozí v horizontu 3-5 let. Kalkulace byla 
zpracována s predikcí do roku 2020. Po těchto 
přepočtech a hlavně nutného započtení odpisů 
vzniká částka odpovídající minimálně 65 Kč za 
m3, tedy 245 Kč za měsíc a osobu při paušální 
platbě. Varianta s.r.o. by navíc mohla navíc 
započítat i mírný zisk nad rámec této částky. 
Vedle toho jsme si z výročních zpráv VaKu 
zjistili vývoj cen za vodné a stočné. V roce 2011 
je cena 35,50 Kč za vodné, resp. 33,08 Kč za 
stočné (viz. graf). I s očekávaným pravidelným 
nárůstem v dalších letech se částce 65 Kč budeme 
přibližovat jen velmi pomalu. 

To je z našeho pohledu naprosto nepřijatelná 
částka a to i za předpokladu toho, že nám 
kanalizace zůstane ve vlastních rukou. Přesto 
jsme zjišťovali i další podpůrné informace. Záměr 
jsme diskutovali s některými obcemi s podobnými problémy a především pak s Ministerstvem zemědělství ve snaze zjistit například i 
možnosti dotací na budoucí rozšiřování ČOV, opravy a další související investice. Za významné lze považovat i stanovisko SOVAKu 
– Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, které je neziskovou 
organizací. Ze všech externích doporučení jasně vyplynulo, že 
obce by rozhodně neměly zadlužovat své rozpočty na sanaci 
ztrátového provozu kanalizace. Naopak, jako optimální je být do 
budoucna minoritním akcionářem (v našem případě se staneme 
až poté, co oficiálně požádáme VaK – a to zhruba do 1-2 let od 
naší žádosti; v současné době zůstáváme nadále vlastníky 
kanalizace my) a mít možnost se s dalšími akcionáři podílet na 
tvorbě výše stočného v celém systému. Je třeba říci, že malé 
obce mají již ve VaK Nymburk většinu a díky solidárnímu 
systému dnes de facto města (hlavně Poděbrady a Nymburk) 
dotují dražší provoz v obcích.  

Od 1.4. je tedy provoz již plně pod společností VaK Nymburk a 
veškeré náklady na opravy jdou na vrub nového provozovatele. 
Znamená to tedy, že v případě poruchy je třeba se již obracet 
přímo na VaK. V tabulce jsou uvedeny kontakty na dispečink, 
který je k dispozici 24 hodin denně. Pakliže se přesto obrátíte 
podle ustálených zvyklostí na obec, určitě Vám rádi vyhovíme a 
pomoc sami přes dispečink objednáme. 

 

Další postup 
Co naše rozhodnutí znamená pro jednotlivé domácnosti jsme částečně popsali v posledním čísle zpravodaje. Níže ještě upřesňujeme 
všechny tři způsoby možných řešení v závislosti na způsobu zapojení k vodovodu. 

Provoz kanalizace 

    Vývoj cen za vodné a stočné v celém systému VaK 
Nymburk 
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1) Domácnost není napojena na vodovod – pro výpočet stočného za kanalizaci je třeba vycházet z tzv. směrného čísla. To je 
dáno vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Pro rok 2011 je 
stanoveno na 46 m3 pro „běžnou“ domácnost (tedy 3,8 m3 na osobu a měsíc). Měsíčně se tak jedná o částku na osobu       
127 Kč. 
 

2) Domácnost je napojena plně na vodovod – k začátku nového fakturačního období od 1.4. je třeba zjistit množství 
spotřebované vody na vodoměru. Pokud jste tak neučinili, bude nutné číslo odhadnout.  
 
Co bude za období do 31.3. je zahrnuto v již zaplacené paušální platbě obci za stočné ve výši 100 Kč na měsíc. Vše od 
hodnoty odečtu bude již zpoplatněno VaKem Nymburk dle platných částek za stočné, tedy částkou 33,08 Kč za m3. Co se 
týče částky za vodné, to bude řešeno kompletním odečtem a přepočtem za všechny m3 spotřebované od doby zapojení. Vše 
bude řešeno v rámci podpisu smluv v červnu. 
 

3) Domácnost je napojena na vodovod a částečně v domě využívá i vodu ze studně – do 31.3. výše stočného zahrnuta v již 
zaplacené paušální platbě obci za stočné ve výši 100 Kč na měsíc. Od 1.4. bude stočné zpoplatněno VaKem Nymburk a to 
dvojím možným způsobem: 

a. na základě směrného čísla – 3,8 m3/osobu a měsíc (tedy 127 Kč) pro domácnosti, které se nerozhodnou si pořídit na 
vlastní náklady další vodoměr pro odečet vody ze studny, 

b. domácnosti, které předpokládají, že se jim nevyplatí kalkulace dle směrného čísla a hodlají si zakoupit a osadit 
cejchovaný (na max. dobu 6 let) vodoměr pro vodu ze studně –  s dispečinkem VaK Nymburk je třeba dohodnout 
termín osazení vodoměru, neboť provozovatel měřidlo uzná jen tehdy, pokud bude moci být jeho zástupce při 
instalaci, přičemž umístěno musí být na vždy provozovateli přístupném místě. Do doby instalace druhého vodoměru 
musí domácnost hradit stočné dle směrného čísla. Bohužel, VaK nebyl schopen urychlit přípravu smluv a jejich 
podpisy jsou tak plánovány až na druhou polovinu června. Přesto, pokud by kdokoliv měl zásadní problém s platbou 
dle směrného čísla do doby osazení vodoměru, nechť se obrátí na obecní úřad a takový případ vyřešíme 
individuálně.  

Co se týče napouštění bazénu vodou z vodovodního řadu (v případě, že se dle vody počítá i stočné), doporučujeme si vše dohodnout 
předem s VaKem, který ve vybraných případech nadměrného odběru vody slíbil řešit vše individuálně. Pokud by opět došlo 
k nějakým nesrovnalostem, obraťte se na obecní úřad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práce v obci 

Díky každoroční spolupráci s Úřadem práce nám byla i letos nabídnuta možnost 
využití doplňkové pracovní síly. Požádali jsme tedy o 2 uchazeče o zaměstnání, 
kteří nám tak jsou k dispozici, zatím až do konce srpna, a to na zkrácený 
pracovní poměr 6 hodin denně. ÚP hradí celkem 80 % mzdových nákladů obou 
zaměstnanců. Krom toho nárazově využíváme dalších dvou přímých 
zaměstnanců na zkrácený pracovní poměr. 

V současné době se nejvíce pracuje na údržbě veškeré veřejné zeleně. V březnu 
jsme také díky dotaci ze Středočeského kraje vysadili celkem 2.350 borovic 
lesních a 850 dubů letních v místě bývalé skládky u dálnice. 

*** 

Velký kus práce odvedli také naši rybáři, kteří po zimě uklidili a vyhrabali okolí 
velkého rybníka a především pak zpevnili poničené hráze rybníka. 

Vodovodní přípojky 

V současné době společnost VaK 
Nymburk dokončuje zbytek přípojek na 
vodu. K měsíci květnu je připojeno cca 
170 domácností z celkového počtu 320. 
V případě, že máte ještě zájem se 
připojit, prosím kontaktujte nás co 
nejdříve.  

S firmou byl stanoven termín pro 
zapojení posledního domu v naší obci 
do konce června letošního roku. 
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Výsledky testu žáků 5. tříd 

 

 
 
                                     
Naše škola požádala na začátku letošního roku obec o možnost zafinancování dvou celostátních srovnávacích testů. Projekt 
organizovala pražská společnost Scio. Prvním z nich je tzv. „Mapa školy“ zaměřená na klima školy. Tohoto průzkumu se zúčastnili 
nejenom žáci, ale také rodiče a učitelé. Druhý test se jmenuje „Stonožka“ a byl zaměřen na znalosti, dovednosti, studijní předpoklady 
a klíčové kompetence. Srovnávací výsledky testů pak vychází ze složitého výpočtu tvz. průměrných percentilů. Výsledky Mapy 
školy přineseme v příštím čísle zpravodaje.  

Testu Stonožka se zúčastnili žáci 3. a 5. ročníku. V případě 

třeťáků si naše děti porovnávali znalosti a dovednosti 
s přibližně 7,2 tisíci žáky ze 403 škol a co se týče páťáků, ti 
změřili své síly s 16,5 tisíci vrstevníky z celkem 715 škol 
v ČR.  

Výsledky obou ročníků shrnují grafy. Z nich je patrné, že u 
staršího ročníku se hodnotily 3 oblasti. Podprůměrného 
výsledku jsme dosáhli pouze u Českého jazyka a to konkrétně 
v části mluvnice. Naopak v matematice jsme dosáhli lepších 
výsledků než 60 % škol. Co se týče tzv. obecných studijních 
předpokladů (OSP), studie upozorňuje na to, že žáci v českém 
jazyce nedostatečně využívají své možnosti a doporučuje 
proto škole více využít jejich studijních možností. Naopak 

OSP zjištěné u matematiky jsou hodnoceny velmi kladně, 
když je potenciál žáků využíván optimálně. 

U třeťáků jsou pak výsledky ještě lepší. Kromě angličtiny, kde jsme zcela na celostátní úrovni, jsme ve všech sledovaných 
předmětech zaznamenali nadprůměrné hodnoty. Na příkladu Českého jazyka je průměrný percentil našich žáků 66, oproti tomu 
průměrný percentil všech zúčastněných žáků je 47, všech malotřídek pak 49. To ve výsledku znamená, že s průměrným percentilem 
66 naší školy jsme v češtině předstihli 80% ostatních zúčastněných škol. V oblasti klíčových kompetencí a Člověk a jeho svět 
patříme dokonce podle hodnocení mezi 10 % nejúspěšnějších škol vůbec.  
Nejdůležitějším ukazatelem je pro nás ale celkové hodnocení, v němž jsou naše výsledky (ve stejné skupině malotřídek) 
nadprůměrné a naše škola má lepší výsledky než 80 % hodnocených škol. 

Výsledky testu žáků 3. tříd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čarodějnice ve škole  

– duben 2011 
 

Testování na naší škole 
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Veřejné osvětlení 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Více fotek na http://kostelaci-v-akci.rajce.idnes.cz/ 

Každý den od půlnoci do čtvrté hodiny ranní proto svítí 
na hlavním okruhu pouze každá druhá lampa. 

Na křižovatkách zůstalo osvětlení zachováno stejně jako 
na Pískách, kde je svit lamp velmi slabý. Pokud bude 
mít kdokoliv problém se zhasnutou lampou před svým 
domem, neváhejte se na nás obrátit.  

Do budoucna připravujeme začít s výměnou světel za 
výkonnější a také úspornější. Na zkoušku jsme osadili 
LED diodové světlo na křižovatku u paloučku. Bohužel 
kompletní výměna je vázaná na dotační možnosti a 
proto je těžké odhadnout termín realizace. 

V rámci úsporných 
opatření rozhodlo 
zastupitelstvo obce o 
omezení veřejného 
osvětlení.  

Velké poděkování patří pánům Vladimíru Koštířovi, Patrikovi 
Formanovi, Romanu Telipskému, Vláďovi Sládkovi, Václavu 
Němečkovi a Martinu Havlíčkovi, kteří požádali v dubnu 
zastupitelstvo obce o možnost starat se o celý prostor kolem 
malého rybníčka za sběrným dvorem. Ve svém volném čase zde 
celý jejich tým kompletně během jara vyčistil vodní i okolní 
plochu. 

Pánové tak navazují na dobrou práci našeho Mysliveckého 
sdružení, které se zde po dlouhá léta o celý areál staralo a jehož 
členové zde odvedli obrovský kus práce a ze svého do údržby 
věnovali nemalé finanční prostředky. 

Nesmírně si vážíme toho, že stále přetrvává zájem se starat o 
veřejný prostor. Díky oběma uskupením si naše děti nadále 
mohou užívat nebývalého luxusu dvou dětských dnů po sobě. 

Poděkování 

Velký výlov malého rybníka 

Jiné překvapení nás čekalo minulý měsíc u vodojemu, kde 
si zloděj odmotal více než 40 m pletiva a obecní rozpočet 
tak připravil o bezmála 5.000 Kč. 

Poklad za dálnicí 
Ještě na našem katastru, těsně za sjezdem přes dálnici na 
Pečky, se začátkem jara objevil malý dáreček. Po několik dnů 
bylo možné na obou místech tyto exponáty obdivovat. 



Lhotský zpravodaj – vydává zastupitelstvo obce Kostelní Lhota; Kostelní Lhota 82, Sadská 289 12. 
Redakce: Tomáš Drobný, email: ou@kostelni-lhota.cz, tel.: 604 44 26 29, skype: tomas.drobny1.            Stránka - 7 - 

 

Vzhledem k tomu, že některé kontejnery na tříděný odpad 
bývají již velmi brzy plné, rozhodli jsme se už koncem zimy 
posílit o jeden kontejner na plast místo na Průhoně a tento 
týden také přibyl kontejner na plast u paloučku.  

Zároveň je ale třeba říci, že jak plastové tak také papírové 
kontejnery nebývají rozhodně plně využity. Plastové lahve 
bývají často nesešlapané, jindy je prostor zaplněn velkou 
prázdnou plastovou nádobou. U papíru se stává, že jedna 
velká krabice z kartonu dokáže zaplnit celý 1.100 litrový 
kontejner. Běžně je tak po víkendu nutné odpad nechávat 
opřený vedle sběrných nádob. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placená inzerce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autobusy 

Po přepočtu stojí v průměru odvoz a 
zpracování jednoho kontejneru více než 
200 Kč. Žádáme proto všechny o 
maximální snahu opravdu lahve 
sešlapávat, prázdné plastové kbelíky a 
nádoby vyplňovat ostatním plastem a 
veškeré kartony rozřezávat na kusy. 
Ušetříme peníze nás všech. Moc díky. 

Tříděný odpad 

Připomínáme, že sběrný dvůr je opět otevřen kromě víkendu i každou středu od 16 do 18 hod. 

Vzhledem ke stavbě cyklostezky v Poděbradech byla na příjezdu 
dočasně zrušena zastávka na Riegrově náměstí. To činí značné 
komplikace všem cestujícím, kteří jsou nuceni se za příplatek 
nechtěně svézt až na nádraží.  

Dle našich zjištění není možné dle Městského úřadu Poděbrady 
zřídit dočasnou zastávku autobusů v ulici Komenského (příjezdová 
ulice na Riegrovo nám.), kterou navrhuje ve svém stanovisku 
Policie ČR. Město tedy hodlá zpracovat projekt a o zpětném 
umístění zastávky na Riegrově náměstí ještě dále jednat. Pro nás to 
tedy znamená, že v nejbližší době zastavení autobusu na náměstí 
nebude možné. 

Zastupitelstvo obce zatím nerozhodovalo o využití budovy u 
silnice, kde dnes sídlí obecní úřad. Uvažujeme zatím o několika 
možných variantách, zejména pak o prodeji nebo lépe pronájmu. 
V případě, že by měl kdokoliv z obce zájem objekt využívat, nechť 
se na nás co nejdříve obrátí. Pokud nebude zájem ze strany našich 
občanů, zveřejníme úmysl i dále. 

Budova současného obecního úřadu k využití 
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4. června Den dětí 
Ve spolupráci se sportovním 
klubem a základní školou proběhne 
od 14:00 na hřišti tradiční oslava 
Dne dětí. Připraveny budou různé 
soutěže o ceny. 

11. června Dětský den 
U malého rybníčka za sběrným 
dvorem proběhne od 10:00 pro děti 
a dospělé ukázka vojenské techniky 
s možností svezení a další atrakce 
včetně občerstvení. 

18. června Den otevřených dveří SDH 
 Každoroční akce našich hasičů 

s ukázkou techniky, hašení aut, 
jízdou na člunu či práce s plošinou. 

 Obec občanům 
 Den otevřených dveří nového 

obecního úřadu s malou expozicí 
k příležitosti 90. let sportu v obci a 
prezentace plánovaných projektů 
obce. 

2. července O putovního chlapa 
 Obnovení proslulého turnaje našich 

žen ve volejbalu. 

5. července Železný Lhoťák  
Tradiční soutěž v běhu, plavání a 
jízdě na kole pro všechny věkové 
kategorie. 

  Folk &Country 
5. ročník country festivalu s taneční 
zábavou 

6. srpna  Oslavy 90. let sportu ve Lhotě 
Bohatý celodenní sportovní 
program pro děti i dospělé včetně 
fotbalového zápasu mužů s 
druholigovým týmem žen. 
Cyklistický závod a další soutěže o 
ceny; hudební vystoupení a večerní 
zábava 

20. srpna 42. ročník volejbalového turnaje 
mužů 
Tradiční volejbalový turnaj s 
připomínkou 90. let volejbalu v 
českých zemích. 

Pouť 
Obnovení velké staročeské pouti 
v obci s asi desítkou atrakcí. 

  Pouťová zábava 
 
Zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří se na akcích 
organizačně či dokonce finančně podílí. V případě 
zájmu oceníme i jakékoliv další zájemce.  

Velice si vážíme toho, že obec kulturně i 
společensky žije.  

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto z vystoupení v Sadské – květen 2011 
 
 

                        *** 
 
 

V polovině května jsme se zúčastnili festivalu v Sadské - Ráj na 
zemi s hudebně dramatickým vystoupením. Děti tančily na lidové 
písničky mazurku, řadový a kolový taneček v krojích a v návaznosti 
na školní vzdělávací program, kdy se zrovna věnujeme tématu "já a 
moje rodina" jsme si na písničku "Kluci s klukama a holky s 
holkama" připravili pohybovou scénku.  

Podle ohlasů, které se k nám donesly, se naše vystoupení velice 
líbilo, za což jsme velmi rádi. Naše téma o rodině vyvrcholí v sobotu 
28. května 2011 ve 13 hod. akcí "Hraje si a baví se celá rodina", 
kde chceme společně oslavit svátky- Den matek, otců, dětí a 
rodiny.   

Děti si budou moci vyrobit společně s tatínkem nebo maminkou 
dřevěnou hračku, přijede kadeřnice, věštkyně či numeroložka. Dále 
bude možné se nechat potetovat henou, nechat si hýčkat ruce v 
parafínovém zábalu. Ve spolupráci s Centrem v Sadské "Život je 
hra" uvidíme vystoupení dětského tanečního souboru a moderního 
tance. Bude možné si také prohlédnout kroniky školy a historické 
fotografie. Za lidové ceny bude samozřejmostí lehčí občerstvení. 
Věříme, že si rodiny udělají čas a přijdou si ho společně užit.  

V rámci Dne dětí pojedeme s dětmi ve středu 1. června do Poděbrad 
na výlet. Děti se projedou parníkem po Labi a svezou se výletní 
mašinkou na soutok Labe s Cidlinou. 

V úterý 7. června v 9 hodin přijede do školky divadlo Kašpárek s 
pohádkou "O chytrých prasátkách" , na které srdečně zveme i děti, 
které přišly v dubnu k zápisu do MŠ. A tento den nás ještě odpoledne 
čeká veliká slavnost - "Pasování předškoláků na školáky". 

Ve čtvrtek 30. června ukončíme již tradičně školní rok na školní 
zahradě s dětmi i rodiči, letos s Hastrmanskou pohádkou a 
opékáním špekáčků. 

Zprávi čky z naší školičky Nejbližší akce v obci 


