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Vážení Lhoťané, 

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil v novém roce 
2012.  

Nechci začínat pesimisticky, ale bohužel nelze jinak. 
Vstupujeme do roku, který pro nás bude v mnoha ohledech 
zlomový.  

Předně, ekonomická krize se začíná tvrdě podepisovat na 
hospodaření obcí. Jak potvrzují i slova předsedy Svazu měst a 
obcí Dana Jiránka, prudké snížení daňových příjmů státu a 
snížení podílu na výnosu DPH přinese letos patrně všem obcím 
problémy, jaké od roku 1990 dosud nikdy nemusely řešit. Rok 
od roku daňové příjmy na jednoho obyvatele naší obce klesají. 
Naopak výdaje mají zcela opačnou tendenci. 

Velmi bedlivě proto všichni starostové sledují dva velmi 
důležité zákony, které budou letos projednány v poslanecké 
sněmovně. Prvním je zákon o Rozpočtovém určení daní (RUD) 
– viz. samostatný článek a druhým je zákon, který umožní 
obcím po více než devíti letech zvýšit od roku 2013 poplatek za 
komunální odpad. Jelikož se jedná o peníze nás všech, rád bych 
se problematice odpadů v naší obci - a také možnému navýšení 
poplatku pro rok 2013 - věnoval detailně v příštím čísle 
zpravodaje. 

Hlavní změnou pro nás ale budou naše vlastní výdaje. Rok 2012 
je totiž prvním rokem, kdy začínáme naplno splácet vodovod. 
Od nynějška bude dalších dlouhých 8 let každoročně z našeho 
rozpočtu ukrojena částka v průměru cca 940 tis. Kč. Bez těchto 
peněz se budeme muset chtě nechtě obejít. 

Vyhodnocení výzdoby oken a předzahrádek v roce 2011 
 

Vítěze vybralo zastupitelstvo obce v prosinci 2011. Blahopřejeme.  

Poukázky na nákup zboží v uvedených částkách darovalo  Zahradnictví Beneš v Poděbradech 
– Kluku a jsou k vyzvednutí na Obecním úřadě. 
 

V praxi to bohužel znamená hlavně drastické snížení 
investičních výdajů. Už během celého loňského roku jsme se 
snažili hledat nejprve úspory na výdajové stránce obce. 
Omezili jsme noční svícení lamp mezi půlnocí a půl pátou 
ranní. Letos hodláme toto opatření rozšířit i na Píska. Pokud 
by se kdokoliv u své nemovitosti cítil nebezpečně, necháme 
světlo svítit dál. Úspory hledáme i jinde. Snížili jsme počet 
zaměstnanců obce, ve všech budovách obce vč. školy a 
školky jsme změnili dodavatele elektrické energie, změnili 
smlouvy na telefony a platby tak snížili o polovinu nebo 
jsme díky poptávkovému řízení na svoz tříděného odpadu 
zredukovali náklady na tuto službu od roku 2012 o jednu 
čtvrtinu.  

I tato a další menší opatření ovšem nemohou dorovnat roční 
téměř milionovou ztrátu v rozpočtu. Přesto všechno chceme i 
nadále zabezpečovat běžný chod obce, podporovat zájmová 
sdružení a spolky a pomalu i pokračovat v dalším rozvoji. 
Připravujeme několik zajímavých projektů, které věříme, 
budou moci být v budoucnu realizovány. V každém případě 
platí, že dotace se pro nás pro příští roky stanou de facto 
jedinou možností, jak obec dále rozvíjet. Držte nám proto 
v jejich shánění palce. 

V této souvislosti mi dovolte, abych poděkoval všem, kdo 
v loňském roce finančním darem podpořili obec, například 
při konání oslav sportu. V této době je tato pomoc obzvláště 
ceněná.  

Co možná nejoptimističtější a nejšťastnější rok 2012 přeje 
jménem celého zastupitelstva obce 

Tomáš Drobný, starosta obce 
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V prosinci loňského roku jsme byli nuceni schválit uzavření 
druhého úvěru na vodovod. Podle původního plánu k tomu mělo 
dojít až v roce 2013, ovšem na základě požadavku Ministerstva 
zemědělství, jakožto hlavního donora akce, jsme tak nakonec 
museli učinit ještě do konce roku 2011. Pro nás to v zásadě 
znamená jen urychlení splácení našeho dluhu. O kolik tedy jde? 

Detailní pohled nabízí graf níže. Z něj je patrné, že celkově 
musíme splatit bezmála 9 mil. Kč. Jeden a půl roku jsme zatím 
spláceli úvěr první na cílovou částku téměř 4,5 mil. Kč. Druhý 
přijatý úvěr z roku 2011 je pak na částku 3,2 mil. Kč. 
Připočteme-li ještě úroky z obou úvěrů, dostáváme se do ročních 
splátek v průměru ve výši 940 tis. Kč až do roku 2019. Poslední 
dva roky budou splátky „jen“ kolem 400 tis. Kč. Nejhorší 
z tohoto pohledu bude rok 2013, kdy to bude více než 1 mil. Kč. 

V roce 2012 je pak v grafu patrný pokles u úvěru č. 1. 
Středočeský kraj nám totiž loni poskytl dotaci na celou splátku 
ročního úroku ve výši cca 160 tis. Kč. Podařilo se nám tak 
alespoň částečně ulehčit letošnímu rozpočtu. 

Poplatky v roce 2012 Druhý úvěr na vodovod 

Vodné a stočné 
S platností od 1.1.2012 vyhlašuje představenstvo 
společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ceny 
vody pitné a vody odkanalizované (včetně 14% DPH) 
takto: vodné 37,81 Kč/m3, stočné 37,16 Kč/m3. 

Pro většinu občanů naší obce, kteří nemají vodoměr a 
stočné počítají na základě směrného čísla, dochází dokonce 
ke snížení plateb oproti roku 2011. Jak dokládá tabulka 
níže, díky snížení směrného čísla z 46 m3/rok na 35 
m3/rok, dojde při roční platbě stočného k úspoře asi 220 
Kč/osobu. 

 

  
2011 2012 

stočné Kč/m3 33,08 37,16 
směrné číslo 46 35 
cena za rok 1 522 Kč 1 301 Kč 

 
 
Poplatky obci zůstávají nezměněny. 
 
Komunální odpad  500 Kč/osoba/rok 
Pes    100 Kč 
   Další pes    150 Kč 
_____________ 
 
Ověřování listin      30 Kč 
Přihlášení k pobytu    50 Kč 
Kopírování černobílé 
   Strana A4               2 Kč 
   Strana A3               5 Kč 
Kopírování barevné 
   Strana A4           20 Kč 
   Strana A3           40 Kč 
 
 
Základní poplatky budou vybírány od 1.2. až 
do 30.3.2012. 
Do tohoto data bude svozová firma ještě svážet 
popelnice na staré známky. 
 
Pojem komunální odpad znamená platbu za popelnici, 
využívání sběrného dvora a kontejnerů na tříděný odpad.  
 
 
 

Projekt  „Pokrytí ro čního úroku z dlouhodobého úvěru na 
realizaci vodovodu v obci Kostelní Lhota“ byl financován 
z prostředků Středočeského kraje. 
 

Roční splátky obou úvěru obce vč. odhadovaných úroků 

Aktuáln ě 
V těchto dnech pracujeme na nových webových stránkách obce. 
Rádi bychom na nich přinášeli stále aktuální informace. Na jejich 
vyhotovení se podílí hlavně Michaela Mikovcová a patří ji za to 
velký dík. Již brzy je také spustíme a budeme moc rádi, když nás 
upozorníte na jakékoliv nedostatky nebo sami doporučíte možná 
vylepšení.  

Na webu bude možné pro všechny, kteří se zaregistrují, hlasovat 
v anketách a podílet se aktivně na rozvoji obce. Zároveň bude 
každému zaregistrovanému uživateli chodit upozornění na novou 
aktualitu emailem. Doufáme, že se stránky budou líbit. 

 

Pro zájemce máme ještě k prodeji na obecním úřadě stolní 
kalendáře na rok 2012 s historickými fotografiemi obcí 
Nymburska (včetně Kostelní Lhoty). 

Cena kalendáře je 60 Kč. 
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RUD 

Co nás čeká v roce 2012 

Letos bude také konečně dokončena Lhotecká cyklostezka. 
Více o ní v samostatném článku. 

V rámci dotačního řízení Středočeského kraje jsme i letos 
požádali o několik dotací. Vzhledem k finanční situaci obce 
musíme naše úsilí soustředit především na snižování 
provozních nákladů, tedy především za elektřinu. Proto 
připravujeme například rekonstrukci základní školy s nutným 
zateplením, výměnou oken, topení, či elektroinstalace. 
Podobné kroky nás v budoucnu čekají i u mateřské školy. U 
odpadového hospodářství chceme ještě více snížit naše 
náklady na svoz odpadu. Středočeskému kraji předložený 
projekt Lhota třídí! se proto zaměřuje nejen na tříděný odpad, 
ale také na ještě větší separaci bio odpadu. Více se tomuto 
záměru budeme věnovat v příštím čísle. 

Velmi si uvědomujeme nutnost opravy zdi katolického 
hřbitova. Máme zpracovány cenové nabídky a rádi bychom 
akci zrealizovali co nejdříve. Uvidíme, jaké možnosti nám 
nabídne rozpočet, který budeme sestavovat a schvalovat 
koncem ledna. V zásadě ale platí, že za dané situace budeme 
možná nuceni i tuto akci za cca 65.000 Kč realizovat z nějaké 
dotace. Proto zatím velmi prosíme o shovívavost.  

-TD- 

Do nového roku vstupujeme s radostnou zprávou. V rámci 
dotačního řízení Leader MAS Podlipansko jsme obdrželi 
dotaci 622 tis. Kč na projekt Úprava veřejného 
prostranství v centru obce Kostelní Lhota – I. etapa, což 
bylo vůbec nejvíce ze všech žadatelů. Záměr vychází 
z dlouhodobé vize kompletní úpravy okolí kostela, školy a 
paloučku. V rámci této první části dojde hlavně k zbudování 
několika parkovacích míst u kostela. Rádi bychom tak 
vyřešili nevhodné parkování aut u školy v zeleni. Navíc jsou  
dnes velmi ztíženy rozhledové podmínky dětí vycházejících 
ze školy. V prostranství mezi kostelem a školou bude 
položená nová dlažba a upravena okolní zeleň. 

Projekt jsme předkládali také kvůli tomu, že díky němu 
můžeme uhradit náklady, které by nám jinak stejně vznikly. 
Je třeba totiž zajistit odvodnění obecního úřadu, na které již 
v rámci rekonstrukce nezbyly peníze. Dále můžeme zpětně 
uhradit část nákladů za koupi pozemku před školou (65 tis. 
Kč), za cca 124 tis. Kč koupíme traktůrek na sekání zeleně 
v celé obci, zbudujeme zábradlí ke dveřím OÚ nebo nové 
vitríny pro úřední desku. Projekt byl hodnocen výběrovou 
komisí MAS Podlipansko, tvořenou představiteli obcí, jako 
velmi prospěšný, proto věříme, že se bude líbit po jeho 
realizaci i Vám. 

Není zvykem věnovat se na stránkách Lhotského zpravodaje 
problematice řešené na vládní úrovni. Nicméně v závěru 
roku 2011 vláda projednávala návrh zákona, který může naši 
obec ovlivnit víc než cokoliv jiného. Cílem uvedeného 
zákona o Rozpočtovém určení daní (RUD) je zmírnění 
stávajících neodůvodněných rozdílů v příjmech samospráv 
ze sdílených daní. 

V současné době žije ve čtyřech největších městech 20 % 
obyvatel České republiky (Praha 11,9 %, Brno 3,5 %, 
Ostrava 2,9 % a Plzeň 1,6 %). Ve zbývajících 6.241 obcích 
žije 80 % obyvatel a podle stávající právní úpravy jim 
připadá 55,4 % výnosů sdílených daní.  

 

Velikostní kategorie obcí 

Průměrný výnos sdílených daní na obyvatele  
dle velikostní kategorie obcí (v tis. Kč) 

O zbytek se dělí uvedená města (Praha 31,6 %, Brno 5,7 %, 
Ostrava 4,7 % a Plzeň 2,6 %). Jinak řečeno, hlavní město 
tedy získává cca 4,2 násobek oproti naší obci. Nejhůře jsou 
pak na tom obce o velikosti 2-5 tis. obyvatel (např. Sadská), 
kde je poměr 1 : 4,4. 

Model financování navržený Ministerstvem financí snižuje 
poměr výnosu na obyvatele mezi hl. m. Prahou a 
“nejchudšími“ obcemi na 3 násobek. Z grafu průměrných 
výnosů sdílených daní vidíme, že navrhovanou změnou 
propočtu by došlo k výraznému posílení středních 
velikostních kategorií obcí (odstranění tzv. „U“ křivky). 
Naopak významné snížení sdílených daní by zaznamenala 
4 největší města.  

Návrh předpokládá zrušení státních dotačních titulů a 
prostředky z nich směřovat přímo do obcí. Nově by se 
v rámci přerozdělení daní započítávalo kritérium počtu dětí 
v mateřské škole a žáků v základních školách, což by naší 
obci rovněž velmi zvýhodnilo. 

Řečí absolutních čísel to znamená, že navrhovaná úprava by 
naší obci přinesla ročně cca 1,5 mil. Kč navíc. Netřeba asi 
připomínat, co by to v současné době naší obci přineslo. I 
proto jsme se jako obec aktivně připojili s další tisícovkou 
starostů k demonstraci u sídla Vlády ČR. K návrhu se vláda 
má vrátit opět na začátku letošního roku, ale podle signálů to 
bude ještě velmi komplikovaná debata. Pokud tedy během 
letošního roku v médiích zaznamenáte debatu nad RUD, 
zbystřete, od roku 2013 se můžeme mít opět o něco lépe. 

-TD- 



Lhotský zpravodaj – vydává zastupitelstvo obce Kostelní Lhota; Kostelní Lhota 6, Sadská 289 12. 
Redakce: Tomáš Drobný, email: ou@kostelni-lhota.cz, tel.: 604 44 26 29, skype: tomas.drobny1.            Stránka - 4 - 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Během podzimu loňského roku se podařilo 
ve spolupráci s Městským úřadem 
Nymburk a Policí ČR prosadit u Správy a 
údržby silnic Středočeského kraje zúžení 
obou jízdních pruhů na hlavní silnici 
v celém intravilánu obce. 

Opatření vychází z návrhu dopravně-
bezpečnostní studie „Na zelenou Lhotou“, 
na které se podílely děti z naší školy. Děti 
totiž v dotaznících upozorňovaly často na 
skutečnost, že se velmi bojí na své cestě 
do školy právě rychle jedoucích aut na 
hlavní silnici. 

Zmíněné opatření tedy vychází 
z přirozeného a psychologického 
zpomalení vozidel projíždějících 
v zúženém prostoru. Vyměřená šíře 
jízdních pruhů ani nedosáhla zákonných 
limitů, byla však přijatelným 
kompromisem pro schválení Policií.  

Krom toho se podařilo vymezit i menší 
prostor pro cyklisty. Bohužel někdo tohoto 
místa ihned plně využil pro rozšíření 
prostoru pro parkování svého vozidla před 
domem.  Nejenže tím může v zimních 
měsících blokovat údržbu silnice, ale 
především tím ohrožuje jedoucí cyklisty, 
kteří díky zúžení silnice využívají právě 
tento pruh pro svou bezpečnost. 

-TD- 

„Zúžení“ silnice Sázení stromů lhoťáky přilákalo  

Sázení stromů v naší obci se provádělo od 
pradávna. Svědčí o tom více jak stoletá 
lipová alej, vysázená školou při stromkové 
slavnosti dne 5. listopadu 1908.  

Na tuto krásnou starou tradici navázali 
naši občané koncem října loňského roku 
výsadbou nové aleje od sběrného dvora až 
k nadjezdu přes dálnici. 

Akce se uskutečnila v rámci projektu "Podlipansko sází stromy" za finanční 
podpory automobilky TPCA. Do projektu, organizovaného MAS 
Podlipanskem, o.p.s., se zapojila desítka obcí.  

Vysazeno bylo 33 stromů, z toho 7 lip, 17 dubů, 5 javorů a 4 jírovce. Většina 
stromů byla směřována do aleje u rybníčka za sběrný dvůr. 5 lip pak přibylo u 
hlavní silnice a dvě jsou vysazeny u stavidla na Výrovce. Na akci se podílelo 
36 dobrovolníků a 2 psi.  

Celé dopoledne se snažilo prodrat slunce přes mlhu, takže krajina okolo byla 
v něžném oparu a v ní se pomalu rýsovala nová alej okolo cesty. Práci ale 
velmi komplikovala dřívější zpevněná silnice k dálnici a okolní navážka. Díry 
pro stromy se hloubily ručně a nebyla to úplně snadná práce, protože podloží 
bylo dost kamenité, navíc se zbytky původního odpadu. Poté byly jámy zality 
vodou, kolíky zatlučeny a stromy s balem do nich museli vždy umístit dva 
siláci a ostatní je zasypali dovezenou zeminou a zalili. Doufejme, že se i přes 
špatné podloží většina stromů nakonec uchytí. 

Stromy si sázeli rodiny, nebo partneři a na konci akce si každý mohl namalovat 
cedulku se svým jménem. V nové aleji mají Strom lásky Láskovi, najde se 
frňákovník, či malé děti z obce zde mají označené své stromy vlastními jmény.  

Všem zúčastněným patří obrovský dík. 

Zdeněk Martínek 
Kateřina Hejduková,  

koordinátorka projektu MAS Podlipansko 
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Lhotský halloween   

Zprávi čky z naší školičky 

  

Povídali jsme si o práci truhlářů, děti si vyzkoušely používat 
pilku, ruční vrtačku, hoblík, svěrák, kladívkem zatlouci hřebík, 
smirkovým papírem očistit dřevo a poté si vyrobily  jezdícího 
ježečka.  Pro maminky jim pan truhlář vyřezal srdíčka, které si 
později děti vybarvily a darovaly svým nejmilejším.  

V říjnu se předškolní děti také vypravily na výlet vlakem do 
Prahy do Dinoparku. Tento výlet byl vyvrcholením jejich 
tematického bloku o dinosaurech a o tom, jak to tedy vlastně 
dříve bylo. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací, 
vyráběly, malovaly, studovaly encyklopedie, dělaly různé 
pokusy, hrály si a nakonec si odnesly nevšední zážitek.  

Podívat jsme se byli také v Polabském muzeu. Shlédli jsme 
novou expozici a také jsme se účastnili rukodělné dílničky, kde 
si děti zdobily perníčky, vyzkoušely si techniku drátkování a 
práci s ovčím rounem.  

Začátkem listopadu nás navštívilo další divadélko 
s představením o tom, Jak si dráček našel kamarády. V půlce 
listopadu jsme se pak vydali do Domu dětí a mládeže Symfonie 
v Poděbradech, kde jsme se dozvěděli o keramické hlíně, a děti 
si z ní vyrobily vánoční ozdoby. To byl pro nás další 
z nevšedních zážitků. 

 V průběhu prosince nás čekala spousta dalších akcí – Divadlo 
O Peciválkovi, výlet do svíčkárny v Šestajovicích, kde si děti 
vyrobily vánoční svíčky, Mikulášská nadílka a již tradiční 
Zpívání u stromu a Štědrý den v Mateřské škole. 

Chceme také v závěru roku poděkovat Všem pracovníkům 
obecního úřadu za dobrou spolupráci. 

Všem, kdo nějakým způsobem pomohl naší školce- finančně, 
fyzicky či věcným darem mockrát děkujeme. Moc nám tím 
pomáháte. 

A na úplný závěr přejeme všem do nového roku 2012 všechno 
jen to nejlepší. 

Zaměstnankyně Mateřské školy a děti „berušky“ a „medvídci“ 

 

 

Letošní školní rok plujeme s žáky ZŠ Kostelní Lhota na 
vlnách poznání. Jedná se o motivační hru, která provází 
děti nejen v projektových dnech zaměřených na práci v 
kolektivu - tedy pirátské posádce, ale k nalezení pokladu 
je třeba také příkladného chování, ohleduplnosti, 
dodržování pořádku a dalších vlastností, který by měl mít 
každý slušný člověk. 

Hlavním cílem projektu je ukázat dětem, že cesta ke 
vzdělání a výchově může být rozbouřená, ale každá 
nástraha se dá vlastním snažením a poznáním překonat. 

22. září jsme se spolu s MŠ rozloučili s létem. Program si 
tentokrát pro nás připravila POLICIE ČR. Zejména pak 
velké poděkování patří zaměstnancům Policejního 
školicího střediska v Sadské. Policisté nás zaujali 
přehlídkou policejního vybavení, speciálního oděvu 
těžkooděnců a nechyběl ani fingovaný zásah. 

Podzim jsme si zpříjemnili oslavou Halloweenu a soutěží 
o Lhotskou dýni. Příjemnou a tajemnou atmosféru 
strašidelných úkolů nám na zahradě školy pomohli 
dotvořit také rodiče a jejich výborné pohoštění. Všem 
patří velký dík a těšíme se na další jejich pomoc a 
podporu. 

Samozřejmě bez podpory obce a mnoha sponzorů bychom 
podobné akce a nebo výlety nemohli zorganizovat. Víme, 
že taková podpora není všude samozřejmostí a o to víc si 
jí vážíme. 

Děkujeme všem a přejeme vám pevné zdraví v novém 
roce 2012. 

                      Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Kostelní Lhota 

                                                           Kateřina Hovorková 
 

Správným směrem za poznáním 

Velmi jsme se 
těšili na 20. 
říjen. Plni 
nadšení jsme 
uvítali Dřevíč-
kovou dílnu, kde 
se děti sezná-
mily s nářadím a 
náčiním potřeb-
ným pro práci se 
dřevem.  

K 1. 9. 2011 se dveře naší mateřské školy otevřely celkem pro 
50 dětí – jak místních, tak i přespolních z obcí Písková Lhota, 
Sadská a Hradištko. Kapacita školy je tudíž plně vytížena. Na 
začátku září jsme pozvaly všechny rodiče na tradiční uvítací 
schůzku, kde jsme je seznámily s dokumenty školy, plány akcí 
školky na 1. pololetí a pozodpovídaly jsme zvídavé otázky. V 
říjnu nás navštívilo divadélko Koňmo s pohádkou O Písničce, 
kde si děti procvičily znalosti hudebních nástrojů a získaly 
povědomí o hudbě hravou formou. Celý říjen jsme jezdili na 
ozdravné pobyty do solné jeskyně do Poděbrad. 
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Dosavadní dotace přidělené na financování  
Lhotecké cyklostezky – obě etapy 

 

Termín 
Přidělená 

dotace 
Úsek Donor 

12/2006 136.961 Kč (I. etapa) Středočeský kraj 

12/2007 530.000 Kč (I. a II. etapa) Středočeský kraj 

5/2009 400.000 Kč (I. a II. etapa) 
TPCA a Nadace 
Partnerství o.p.s. 

12/2009 339.216 Kč (II. etapa) Středočeský kraj 

11/2010 14.073.235 Kč (I. etapa) 
ROP NUTS II 
Střední Čechy 

 

 
 
 

     

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lhotecká cyklostezka – začínáme stavět I. etapu 

Dětská diskotéka 

Po více než pěti letech příprav 
jsme se konečně dočkali. Na 
začátku prosince loňského roku 
došlo k podpisu smlouvy mezi 
Dobrovolným sdružením 
Pečecký region (DSO) a 
dodavatelskou firmou. Okamžitě 
jsme tak předali staveniště a 
stavba mohla začít.  

Zákresy podrobného vedení trasy a detailní informace o 
stezce najdete již od roku 2009 na webových stránkách 
www.lhotecka-cyklostezka.cz, kde můžete zároveň sledovat a 
do emailu dostávat aktuální novinky z přípravy a samotné 
stavby či hlasovat a veřejně diskutovat. 

Co se týče technologie výstavby, jedná se cementobetonový 
kryt cyklostezky. Ten má oproti asfaltu několik nesporných 
výhod, o kterých se zmíníme v příštím čísle. Jednou z nich je 
ale skutečnost, že cement je přeci jen k přírodě šetrnější než 
asfalt. V každém případě se jedná o vůbec první cyklostezku 
tohoto druhu v Čechách. Dokončení I. etapy mezi Pískovou a 
Kostelní Lhotou je plánováno do začátku letních prázdnin. 

Nezahálíme ovšem ani s druhou etapou do Sadské. V roce 
2011 podala žádost o dotaci Sadská, jakožto nositel delší a 
finančně náročnější části. Opět se jedná o ROP NUTS II 
Střední Čechy. Výsledek bude znám až během jara, ale už 
teď je jasné, že se pravděpodobně jednalo o poslední či 
předposlední výzvu tohoto druhu. Pro tyto účely se nám 
bruselské kohoutky už zavírají, a pokud neuspějeme, není 
zatím vůbec jisté, zda budeme kdy v budoucnu schopni 
dofinancovat vlastní podíl méně štědrých národních zdrojů. 

Závěrem je třeba zmínit všechny, kteří dosud na projekt či 
vlastní realizaci přispívají. Krom hlavních donorů, kteří jsou 
vypsání níže, je třeba vyzdvihnout přístup všech starostů a 
zastupitelstev obcí Dobrovolného sdružení Pečecký region. 
Jak známo, žádná takováto dotace není bez vlastní účasti 
žadatele. V našem případě se o zbývající částku cca 3,5 mil. 
Kč dělíme nejen s Pískovou Lhotou, ale také s celým DSO. 

Slovem lze jen stěží popsat solidaritu a vstřícnost vzdálených 
obcí jako Chotutice, Vrbčany, Ratenice, Dobřichov, Tatce a 
mnoha dalších, kteří ze svých obecních rozpočtů přispívají na 
projekt Lhotecké cyklostezky. Je to nejen důkaz vnímání 
potřebnosti tohoto záměru, ale především nadčasového 
chápání rozvoje celého širšího území našeho regionu.  

Jim všem zato patří obrovský dík. 

Od roku 2006, kdy se poprvé zrodila myšlenka vybudovat 
bezpečnou komunikaci, která zcela odkloní cyklisty z velmi 
frekventované silnice II/611 z Poděbrad do Prahy, uběhla až 
neuvěřitelně dlouhá doba a jen málokdo z nás si tehdy 
dokázal představit náročnost všech administrativních prací. 

Komplikovaná byla především příprava projektové 
dokumentace pro územní a následně i stavební řízení. Na 
jejím základě bylo možné sestavit rozpočet a poté čekat na 
vhodný dotační titul pro vlastní stavbu. 

Na konci roku 2010 jsme se žádostí u Regionálního 
operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy uspěli a 
především z prostředků Evropské Unie jsme získali více než 
14 mil. Kč. 

Přes půl roku pak trvalo, než došlo k ujasnění všech 
podmínek a samotnému podpisu smlouvy s přispěvatelem. 
V září 2011 jsme mohli konečně vypsat výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Přihlásilo se celkem 5 firem, přičemž 
vítězem se stala firma SWIETELSKY stavební s.r.o. 
s nabídkou ještě o téměř 3 mil. Kč nižší než jsme očekávali.  

Po prosincovém podpisu smlouvy firma nejprve přesně 
vytyčila hranice cyklostezky a krajnice a také manipulační 
prostor pro pohyb finišeru. Protože je cyklostezka trasována 
po bývalé obecní cestě, povede komunikace dál od silnice. 
Padnout bohužel musí desítky stromů, což je věc, která nás, 
věřte, opravdu netěší! Osobně jsem ale přesvědčen, že 
budoucí – bohudík těžko změřitelný – byť jen jeden jediný 
zachráněný život cyklisty či chodce za tuto oběť stojí. 

Ilustrační foto 
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V roce 2011 se do sboru přihlásilo celkem 10 nových 
mladých členů, kteří se aktivně zapojili do soutěží v požárním 
sportu. Bylo to zejména „První nasátí“ pořádané tradičně 
v obci Všechlapy, celoroční účast v Polabské lize, okrsková 
soutěž v Pístech, noční útoky ve Vestci nebo poslední nasáti 
v Pňově.  

V rámci okrsku jsme se také zúčastnili námětových cvičení a 
to dne 22. 4. v Hořátvi, 30. 7. soustředění II. okrsku u jezera 
v Sadské a 7. 10. námětového cvičení opět v Sadské. 

Sbor se zapojil i do činnosti v rámci obce. Bylo to např. 
počátkem dubna uspořádání sběru kovového odpadu nebo 
zajištění požární asistence při pořádání „pálení čarodějnic“. 

Dne 18. 6. uspořádali členové SDH zejména pro malé, ale i 
dospělé, již tradiční „Den otevřených dveří hasičské 
zbrojnice“. 

Návštěvníci mohli zhlédnout vystavenou techniku, ukázky 
hasičské činnosti a zúčastnit se dalších doprovodných akcí. 
Techniku zde bylo možné vidět z SDH Velké zboží 
s motorovým člunem laminátové konstrukce, SDH Kovanice 
s gumovým motorovým člunem, SDH Sadská s požárním 
vozidlem KAROSA a zařízením na výrobu lehké pěny a HZS 
hlavního města Prahy se speciálem IVECO – Bronto Skylift 
s výsuvnou plošinou. Dále mohli návštěvníci vidět vojenské 
pásové bojové vozidlo pěchoty 474, vojenský kolový 
transportér a ukázku historických přenosných čerpadel. 
Každý měl možnost projet se po rybníce Peklo na jednom ze 
dvou motorových člunů, stát se alespoň na chvíli hasičem, 
zhlédnout ukázku hašení hasicími přístroji či zásah jednotek 
SDH Kostelní Lhoty a Sadské na hořící osobní automobil. Ti 
nejmenší se mohli vyřádit v připravené pěně a naučit se 
zacházet s hasičským náčiním při stříkání proudnicí na cíl.  

Dne 28.10.2011 se opět naši členové zúčastnili akce pořádané 
Obcí Kostelní Lhota. Při příležitosti státního svátku jsme 
společně položili věnce k pomníku padlých v obou světových 
válkách.  

Bohužel i v loňském roce naše jednotka zasahovala. Vlivem 
vysoké hladiny spodní vody od podzimu 2010 a novým 
vysokým úhrnem srážek v průběhu prosince a ledna, došlo ke 
značnému zvýšení hladiny spodní vody a tím i k výraznému 
vzrůstu hladin našich řek. Naše jednotka dne 14. 1. na 
vyžádání z operačního střediska vyjela v počtu 1+9 do obce 
Přední Lhota na odčerpávání spodní vody, která se rozlila do 
části návsi. Pomocí dálkové dopravy byla odčerpávaná voda 
vedena do kanalizace u kruhového objezdu. Celkem se akce 
zúčastnilo 7 jednotek. Námi zajišťovaný prostor byl v délce 
cca 100 m s použitím dvojitého vedení hadic B (celkem 22 
ks). Práce byly ukončeny ve večerních hodinách.  

Za poskytnutou pomoc zaslal poděkování starosta města 
Poděbrad.   

Z činnnosti našich hasičů 

Druhý případ byl 27. 9. po 20. hodině, kdy došlo ke 
vznícení plastového kontejneru na odpadový papír, 
umístěného za zahradou základní školy. Přesto, že došlo 
k jeho značnému poškození, včasným zásahem byly 
uchráněny další tři kontejnery, umístěné v bezprostřední 
blízkosti požáru. 

 

Naše plány na rok 2012 
Tak jako každý rok i letos provedeme počátkem dubna 
sběr kovového odpadu. Termín bude ještě upřesněn. 

Největšími akcemi pro nás jistě bude po 3 leté přestávce 
uspořádání tradičních Staročeských májů s večerní 
taneční zábavou a to ve dnech 18.-19.5.2012 a dále 
v měsíci červnu „Den otevřených dveří“, který chceme 
zorganizovat minimálně v takovém rozsahu jako 
v minulém období.  V případě zájmu obecního úřadu 
jsme také ochotni provést v letních měsících u stavidla 
vyčištění koryta potoka Výrovka. 

V rámci okrsku a okresu chceme přihlásit družstvo do 
Polabské ligy, uspořádat okrskové námětové cvičení 
v obci a zúčastnit se všech akcí PO pořádaných v rámci 
okrsku. Současně bychom velmi rádi získali další nové 
mladé členy do svých řad. 

Závěrem hasiči děkují všem, kteří sbor dobrovolných 
hasičů jakýmkoliv způsobem podpořili. Našim 
spoluobčanům přejeme rok 2012 bez živelných pohrom, 
hodně zdraví a úspěchů v osobním i profesním životě. 

   

                                              Ota Záhora, velitel jednotky 

 

Rád bych Vás chtěl 
informovat o činnosti Sboru 
dobrovolných hasičů 
v Kostelní Lhotě za uplynulý 
rok a zároveň o akcích, které 
bychom chtěli uspořádat 
v roce letošním. 

Naši noví mladí členové SDH s pohárem za loňské         
2. místo okrskové soutěže 
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Hlasujících Rozdaných lístků Účast 

177 660 26,8% 

V závěru roku 2011 jsme v prostorách císařské místnosti obecního úřadu ve dvou termínech 
přivítali do naší obce 11 nových občánků, kteří se narodili od konce roku 2010. Zároveň se do naší 
obce v průběhu celého roku přihlásilo k trvalému pobytu 35 obyvatel. Odhlášeno bylo celkem 12 
lidí. Evidujeme 10 nově narozených dětí během roku 2011 a bohužel také ztrátu 10 zemřelých 
spoluobčanů. K 1.1.2012 žilo v naší obci 793 obyvatel české národnosti a 13 cizinců s trvalým 
pobytem a 13 cizinců bez trvalého pobytu.  

-MH- 

Sraz Lhot a Lehot 2014 

Obyvatelstvo obce 

Začátkem léta loňského roku jsme uspořádali anketu, kde 
jsme se tázali všech dospělých obyvatel obce, zda jsou nebo 
nejsou proti konání tradičního Srazu Lhot a Lehot v naší 
obci v roce 2014. Výsledky hlasování jsou uvedeny níže. 
Někteří občané si stěžovali, že lístky ve schránce nenašly. 
V každém případě bylo vytištěno a rozneseno celkem 660 
lístků, a pokud jste neměli možnost se vyjádřit, tak se 
omlouváme. 

Výsledky ankety se staly podkladem pro stanovisko 
zastupitelstva obce. To na svém podzimním jednání také 
rozhodlo počtem 6 ku 2 (jeden nepřítomen) pro konání 
srazu.  Plně si uvědomujeme rizika a práci, která z toho pro 
nás plynou. Stále ještě hledáme nejvhodnější lokalitu a snad 
pro to budou mít všichni blízcí obyvatelé pochopení. 
V současné době se zdá, že by hlavní areál mohl být na poli 
za školkou. Zde by také mohlo být i stanové městečko. 
Přesné místo bude ale ještě upřesněno.  

Zároveň si možná pokládáte otázku, zda si vůbec můžeme za 
dané finanční situace podobnou akci dovolit. Věřte, že se 
budeme držet hodně při zemi a veškeré náklady na konání 
akce se budeme snažit ze 100 % vykrýt příjmy ze vstupného 
a pronájmu. Případně, pokud nám bude přát štěstí v počasí a 
třeba i nějaké dotaci, můžeme i něco málo vydělat.  

Množství uspořených peněz bude také hodně záležet na nás 
samotných. Rád bych proto poděkoval všem, kteří na 
anketním lístku uvedli, že hodlají s konáním srazu pomoci. 
Bylo vás opravdu hodně a řada jmen pro nás byla velmi 
milým překvapením.  

Osobně to celé vnímám nejen jako obrovskou prestižní 
událost pro naši obec, ale hlavně jako příležitost pro nás 
všechny pokusit se společnými silami uspořádat něco pro 
ostatní. Jako neopakovatelnou šanci spojení lidí celé obce za 
společným cílem. Šanci dokázat si, že i v dnešní době apatie 
a lhostejnosti je tu stále přítomen kus čehosi, co činí obec 
pravou obcí. A to je, věřte mi, nad všechny peníze. 

 

Letošní rok bude Sraz Lhot a Lehot opět v Čechách ve 
Vranové Lhotě na Svitavsku, a to první červencový víkend. 
O rok později a tedy rok před námi pak hostí sraz 
Slovensko. Jelikož bychom rádi přiblížili tuto akci i těm, 
kteří nejezdí s pravidelnou skupinkou asi 40 Kosteláků, 
rozhodli jsme se, že na letošní sraz vypravíme autobus, 
podobně jako jiné obce. Autobus vyrazí v sobotu brzy ráno 
s očekávaným návratem v noci téhož dne. Rádi bychom tak 
vyšli vstříc těm, kteří nechtějí trávit noc ve stanu.  

Rezervace jsou od teď přijímány na obecním úřadě. 
Přednostní právo mají ti, kdo nabídli svou pomoc při srazu. 
Krom toho budeme na jaře opět vyrábět červená lhotecká 
trička. Loni jich bylo prodáno více než 70. Zájemce o 
vyhotovení trička také prosíme o sdělení na OÚ. 

Podrobnosti o letošním srazu na 
http://srazlhotalehot2012.cz. 

-TD- 

Výsledky ankety ze všech odevzdaných hlasů 
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17. ledna Zápis prvňáčků do školy 
 Proběhne od 13:30 v budově ZŠ.  

28. ledna Výroční schůze Sportovního 
klubu 
Tradiční schůze všech příznivců 
sportu v obci tentokrát s volbou 
nového předsedy klubu. 

Kde – Restaurace Na Růžku 
v 16:00. 

4. března Odhalení pamětní desky k 100. 
výročí návštěvy arcivévody Karla a 
jeho ženy Zity v obci Kostelní 
Lhota.  
Výstava na OÚ. 
Mše v kostele Nanebevzetí P. 
Marie za blahoslaveného Karla I. 
Začátek akce 13:30 hod. 

Duben  Jarní úklid Výrovky a okolí po 
vodě i po souši s občerstvením. 

18 - 19. května Staročeské máje v obci. Po tříleté 
odmlce se opět díky iniciativě 
členů našeho Sboru dobrovolných 
hasičů bude konat tradiční akce 
Staročeských májí.  

V pátek budou zatloukány májky, o 
den později v sobotu se bude konat 
hlavní program. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejbližší akce v obci 

Zhruba před rokem se Sportovní klub a obec dohodli s Českou obcí 
sokolskou (ČOS) na vyřešení letitých sporů ohledně majetkoprávních 
vztahů na našem hřišti a jeho zázemí. Prakticky celý rok 2011 jsme 
ještě dojednávali podrobnosti, tvořili finální podmínky a výsledky 
nechali i postupně schvalovat.  

Výsledek je kompromisní a zhruba v následující podobě. ČOS si 
nadále ponechává budovu s hospodou a plochu pozemku o výměře 
646 m2 (přibližně od vrat až k hraně betonové desky). Zároveň ale 
ČOS souhlasilo s bezúplatným darováním pozemku p.č. 881/12 obci 
Kostelní Lhota (většina dnešní plochy hřiště) o výměře 4.458 m2. 
Konečně bude tedy plocha hřiště plně ve vlastnictví obce. Přístup na 
tento pozemek bude zajištěn zřízením věcného břemene na části 
pozemku ČOS.  

Mimo to byla uzavřena druhá smlouva mezi obcí a ČOS, kterou Obec 
Kostelní Lhota přebírá veškerý majetek ČOS do výkonu správy. 
Jinými slovy můžeme pozemky a budovu, které zůstávají stále 
v majetku ČOS, nadále užívat, jak bylo zvykem. Pronajímatelem 
hospody se však nově stává obec. Během ledna až února by mohlo 
být vše uzavřeno a potvrzeno i na katastru nemovitostí. 

Ústupkem z naší strany bylo zřízení nové organizace v obci – 
Tělocvičné jednoty Sokol Kostelní Lhota s počtem 6 oficiálních 
členů. Ta by se v brzké budoucnosti měla stát správcem všech 
nemovitostí ve vlastnictví ČOS. 

Vyřešit už tak zbývá pouze plochu za zadní přestěhovanou brankou. 
Bohužel, zde se zatím s majiteli nepodařilo dosáhnout oboustranně 
přijatelného řešení. 

-TD- 

Fotbalové hřiště po letech konečně naše 

Prosby zastupitelstva obce 

Během loňského roku opakovaně docházelo k neoprávněné 
manipulaci malého stavidla u čističky na odtokovém potoce rybníka 
Peklo. 

Ačkoliv pro regulaci vody na Výrovce i v rybníce byly Povodňovou 
komisí jasně určeni pouze dva odpovědní správci, několikrát se stalo, 
že došlo k zahrazení tohoto stavidla jinou osobou. 

Důrazně proto žádáme každého, kdo bude mít potřebu regulovat 
vodu v příkopech, aby tuto skutečnost vždy konzultoval na Obecním 
úřadě. Krom pověřených a odpovědných správců je všem zakázáno 
manipulovat s jakýmkoliv stavidlem v obci, pokud nedojde 
k přímému ohrožení na zdraví či životě. 

 

Zastupitelstvo obce také na svém podzimním jednání projednávalo 
opakované požadavky občanů. 

První se týká volně pobíhajících psů.  Prosíme proto všechny, aby své 
psy pokud možno nenechávali bez vodítka. Velmi neradi bychom 
řešili nějaké napadení člověka psem. 

 

Dále byl vznesen požadavek na stanovení klidu během neděl a 
svátků. Stížnosti se týkají hlavně sekání trávy, řezání dřeva apod. 
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že nebudeme striktně toto opatření 
vyžadovat. Doporučujeme ale všem, aby se v rámci dobrých vztahů 
snažili vždy dohodnout se svými sousedy, zda jim to nebude vadit. 
Moc děkujeme za pochopení. 

-TD- 
 

Na začátku adventu uspořádala obec ve spolupráci se 
základní a mateřskou školou slavnostní rozsvícení 
vánočního stromku.  
V průběhu podvečera vystoupily děti naší školky a 
školy. V programu přednesly písně a básničky k 
letošnímu adventu. Přítomní občané si mohli zakoupit 
drobné vánoční výrobky dětí a občerstvit se čajem i 
svařeným vínem. 
Děkujeme také rodině Hromádkových, která darovala 
letošní smrk. 
Na Štědrý den pak v kostele Nanebevzetí P. Marie 
vystoupilo Trio divertiere z Pardubic a zpříjemnilo 
Vánoce v naší obci. 

-ZM- 
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Fotbal - okresní přebor muži „A“    Fotbal – IV. t řída muži „B“, skup. A 

 

 

 

 

Lhotský squashový turnaj 

Fotbal – okresní přebor dorost 

Sportovní klub Kostelní Lhota 

Pro všechny, kdo chtějí shodit pár vánočních kilogramů nebo si chtějí zasportovat či se jen dobře 
pobavit, pořádá SK Kostelní Lhota ve spolupráci s Obcí Kostelní Lhota Lhotský squashový turnaj. 

Turnaj je určen všem věkovým kategoriím. Hrát se bude, kdykoliv se daná dvojice dohodne, a to 
v termínu od ledna maximálně do konce března, případně do konce odehrání všech utkání. Vycházet 
se bude z oficiálních squashových pravidel. Hracím hřištěm bude Bowling-squash Sadská, které se 
stalo také hlavním sponzorem turnaje. Pro hráče bude vždy platit 25% sleva z běžné částky dané 
hodinové sazby. Zároveň jsou pro vítěze připraveny hodnotné ceny (bowling, pobyt v relaxcentru či 
minigolf). Rádi bychom tímto Bowling-squashovému centru poděkovali za ochotu a vstřícnost.  

Prosíme všechny zájemce, aby své případné přihlášky hlásili u Tomáše Andrleho. Email: 
xandrewx2@gmail.com, tel.: 775 241 366 a to nejpozději do 20.1.2012. Ten den navečer také 
proběhne v Restauraci Kostelka (býv. U Douděrů) rozlosování do skupin. Průběžné výsledky budou 
pravidelně k vidění na webových stránkách obce. 

-TD- 

Sportovní klub Kostelní Lhota děkuje všem, kteří v roce 
2011 podporovali naše týmy. Těšíme se na Vaši návštěvu i 
v roce 2012. 

Zároveň zveme všechny příznivce fotbalu i volejbalu na 
výroční schůzi, která se uskuteční v sobotu 28.1.2012 
v Hospodě Na růžku od 16:00. Jedním z bodů programu 
bude také volba nového předsedy klubu. 

-ZM- 


