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Staročeské máje byly podpořeny  

z prostředků TPCA a dalších sponzorů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení Lhoťané, 

jarní číslo Lhotského zpravodaje přináší mnoho témat, která se přímo dotýkají 
financí.  

Především, seznámit se můžete s rozpočtem obce na letošní rok. Z něho je 
patrné, že zejména vinou malých příjmů a dvěma úvěrům na výdajové stránce 
není možné realizovat některé investiční akce v obci. V části o odpadovém 
hospodářství pak s předstihem otevíráme debatu o navýšení poplatku za 
komunální odpad od roku 2013. 

Z hlediska investic a rozvoje obce jsme prakticky odkázáni jenom a pouze na 
dotace a na ně také zaměřujeme značnou pracovní náplň. Ty úspěšné jsou 
víceméně popsány v textu, ovšem zdaleka více je těch, kde jsme podporu 
nezískali. A často i opakovaně. 

Mezi takové projekty patří například obnova dětského hřiště. Tady je obvykle 
mezi obcemi velká poptávka a úspěšnost je malá. Několikrát jsme neuspěli ani 
s dopravně-bezpečnostními opatřeními na místních komunikacích. Například 
s realizací zpomalovacích stupňů u školy apod. Zkoušíme také projekty úpravy 
veřejných prostranství. Vše budeme zkoušet dál. 
Velmi dobrá je spolupráce s MAS Podlipansko. Jejím přičiněním se letos na 
podzim opět dočkáme výsadby nové aleje na katastru obce z dotačních 
prostředků. Věřím, že se všichni dobrovolníci už teď těší na „své“ stromy.  
Prostřednictvím úvodního sloupku bych rád poděkoval našemu Sboru 
dobrovolných hasičů. Letošní Staročeské máje dopadly na výbornou a je to 
především výsledkem dobré práce všech jeho členů. Ta velkou měrou 
obohacuje společenský život v obci.  

Vážení spoluobčané, hezké léto přeje 
Tomáš Drobný – starosta obce 

Po tříleté odmlce se u nás v obci opět 
uskutečnily Staročeské máje. Počasí vyšlo 
náramně a stejně tak si účinkující i hosté 
pochvalovali celý průběh. 
Oslavy letnic pořádali hasiči ve dnech 18. a 
19. května. Tento starý obyčej se provádí o 
Svatodušních svátcích (též letnice), kdy musel 
být obětován kohout za chyby těch nedbalých 
hospodářů, hospodyň a děveček, jimž byly při 
vyvolávání vyčteny jejich poklesky. Poprava 
letnicového krále má řadu podobných prvků s 
obřadním stínáním kohouta jako součásti 
výročních obřadů a slavností. Nejdřívější 
možné datum letnic je 10. května  
a nejpozdější 13. června.  

-ZM- 

Staročeské máje po 
třech letech opět u nás 
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Rozpočet obce pro rok 2012 
 
Příjmy  Skutečnost 

2011 
Plán       
2012 

Daně  (DPH, daně z příjmu, nemovitostí, aj.) 5 733 071 5 489 540 
Poplatky (popelnice, psi, hrací automaty, aj.) 654 055 581 788 
Dotace (Středočeský kraj, MAS Leader, stát) 3 314 806 2 269 044 
Pronájem pozemků - pole 103 739 103 739 
Poskytování služeb – prodej dřeva 4 350 25 000 
Odvádění a čistění odpad. vod  (1/4 roku 2011) 383 920 0 
Komunální služby a územní rozvoj 25 761 5 000 
Komunální odpad – poplatky podnikatelé 31 000 31 000 
Využív. a zneškod. kom. odpadu – za třídění odp. 108 466 90 000 
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 2 175 2 000 
Činnost místní správy 8 990 2 000 
Finanční operace 4 526 5 000 
Finanční vypořádání min. let  - přísp. na MŠ 112 500 101 536 
Ostatní (dary aj.) 10 255 0 
Příjmy celkem 10 497 614 8 705 647 

 
Výdaje Skutečnost 

2011 
Plán       
2012 

Podpora ostat. prod. čin. - zalesňování 14 454 12 800  
Silnice – opravy, projektová dokumentace 56 484 61 000  
Cyklostezky – příspěvek na I. etapu 200 000  200 000  
Provoz veřejné silniční dopravy – přísp. na bus 121 499  127 150  
Pitná voda – úroky z úvěrů, EKO-voda 278 992  313 200  
Odvádění a čištění odpadních vod - ¼ roku 2011 354 905  0  
Vodní díla v zemědělské krajině 312 816  15 500  
Předškolní zařízení 390 134  488 200  
Základní školy – děti v jiných školách 83 500  90 000  
První stupeň základních škol – naše ZŠ 280 651  309 000  
Ostatní záležitosti kultury 7 498  7 500  
Rozhlas a televize – opravy a poplatky 10 959 16 800 
Ostatní záležitosti kultury, církví  – akce v obci 34 764  44 200  
Ostatní tělovýchovná činnost – fotbal, volejbal 50 000  60 000  
Ostatní zájmová činnost - myslivci 5 000  5 000 
Veřejné osvětlení – elektřina a opravy 127 775  118 000  
Pohřebnictví 7 531  73 500  
Komunální služby a územní rozvoj 5 174 765  928 561  
Sběr a svoz komun. odpadu – popelnice, sběr. dvůr 666 091  667 890  
Využívání a zneškodňování. kom. odpadů - tříděný 206 670  135 000  
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 83 746  868 148  
Svaz tělesně postižených - příspěvek 500  500  
Osobní asist., peč. služba – rozvoz obědů 6 251  7 000  
Denní stac. a centra denn. sl. – služby pro seniory 117 000  117 000  
Krizové situace 0  1 000  
Požární ochrana 73 809  227 509  
Činnost zastupitelstva obce 1 024 774  1 028 300  
Ostatní všeobec. vnitřní správa j.n. 1 396  0  
Činnost místní správy – platy zam., provoz. výdaje 1 062 136  801 500  
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 10 854  12 000  
Ostatní finanční operace 5 130  12 540  
Finanční vypořádání minulých let 85 805  90 000  
Výdaje bez úvěrů 10 909 672  6 838 798  
    úvěr I za vodovod bez úroků 464 652  464 652  
    úvěr II za vodovod bez úroků 26 892  322 704  
Celkem výdaje s úvěry   11 347 432  7 626 154 
Rozdíl příjmy a výdaje -849 819  1 079 493 
proplacení dotace  - obecní úřad  -942 463  
proplacení dotace - příkopy  -137 030  
Rozdíl příjmy a výdaje reálný  0 

 

Komentář k rozpočtu 
 
Rozpočet pro letošní rok schválilo zastupitelstvo 
obce na svém únorovém jednání. Oproti 
skutečnému stavu na konci roku 2011 je rozpočet 
schválen jako přebytkový. Ovšem pouze účetně. 
Reálně jsme přibližně mezi příjmy a výdaji na 
nule. K celkovým výdajům je totiž nutné 
započítat dotace, jejichž proplácení je obvykle 
zpětné a mnohdy také velmi opožděné. Část 
peněz z loňského roku tak dostaneme až letos. 

Jak jsme psali již v minulém zpravodaji, letošní 
rok bude finančně pro obce asi nejhorším za 
posledních dvacet let. Dle doporučení 
Ministerstva financí jsme tedy pro letošní 
rozpočet snížili výnosy z daní státu o cca 5 % 
oproti loňsku a dostali se přibližně na úroveň 
příjmů z roku 2009! V situaci, kdy výdaje rok od 
roku rostou, se tak obce dostávají v příjmech do 
velmi nepříjemné situace. Velmi tak doufáme, že 
se nakonec podaří státu do konce roku vybrat na 
daních více, než si naplánoval na začátku roku. 
Znamenalo by to přilepšení i pro nás. 
Podle plánovaných příjmů bylo nutné koncipovat 
i výdaje. Z čísel je patrné, že jsme se prakticky 
zaměřili pouze na běžný chod obce a naprosto 
zastavili veškeré větší investice. Pokud už nějaká 
investice bude, jedná se vždy o spolufinancování 
některé přidělené dotace. Na nich jsme už 
prakticky jenom závislí. Ostatní větší akce jsou, 
ve prospěch dotačně podpořených aktivit, zatím 
posunovány na další roky. Počkat tak musí 
například opravy silnic nebo i oprava spadlé 
hřbitovní zdi katolického hřbitova. Rádi bychom 
i na tyto práce získali dotaci z některého fondu a 
ušetřili prostředky na jiné projekty. Velmi 
prosíme, abyste tento krok pochopili.  
V každém případě je třeba brát navržený 
rozpočet jako velmi orientační a v zásadě už 
dnes neplatný. Vzhledem k tomu, že jsme se 
v březnu dozvěděli o dalších úspěšných 
žádostech o dotaci, bude třeba ve výdajích 
kalkulovat i s neplánovaným vlastním 
spolupodílem. Tím se velmi pravděpodobně 
dostaneme na konci roku opět do deficitu. 
Klíčovými výdaji jsou pak oba úvěry za 
vodovod. Včetně úroků nám z letošního rozpočtu 
ukrojí 1.045.000 Kč. 
Kvůli nepříznivé situaci, která nás 
v nadcházejících letech čeká, jsme si proto 
vypracovali i dlouhodobý rozpočtový výhled, 
abychom dokázali lépe plánovat investice 
v příštích cca 5 letech. 

-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 - 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Návrh nové podoby školy v projektové dokumentaci  

vychází z dochovaných historických fotografií 

Pomozte nám s pozemkovými 
úpravami v obci 

Zastupitelstvo obce jednalo o možnosti provedení pozemkových 
úprav v našem katastrálním území a tento záměr jednomyslně 
podpořilo. Aby se Ministerstvo zemědělství vůbec začalo 
zabývat naší žádostí, je nutný písemný souhlas vlastníků 
nadpoloviční většiny zemědělské půdy v katastru, tedy asi 
výměru 300 ha. Dopisem jsme proto oslovili největší vlastníky 
zemědělské půdy, ale stále jsme ještě nesesbírali podpisy pro 
potřebnou výměru (v době vydání zpravodaje nám chybí ještě asi 
80 ha). 
Co to jsou pozemkové úpravy? Měly by přinést všem 
zúčastněným stranám jen prospěch a výhody a nikdo z vlastníků 
by po provedených úpravách neměl být škodný. Dlouhodobě je 
znám stav, kdy vlastníci půdy neznají v lánech polí hranice 
svých pozemků a především je nemají přístupné. Také existují 
neidentifikované pozemky, které jsou užívány bez vědomí 
vlastníka. Pozemkové úpravy tyto nedostatky narovnávají. 

V řadě okolních obcí již k realizaci pozemkových úprav došlo 
(např. Sány, Dobšice, Netřebice, Sovenice, Choťovice, Žehuň, 
Dubečno). V těchto obcích jsou dnes všechny soukromé 
pozemky přístupné. Obce byly kompletně digitalizovány. Došlo 
k obnovení starých polních cest, které zanikly před desítkami let. 
Stávající polní cesty dostaly nový zpevněný povrch, který 
usnadnil pohyb zemědělské techniky, ale třeba i kolařů. 
Vysázeny byly nové aleje, vybudovány nové vodní plochy pro 
udržování či odvádění vody v krajině. Neudržované plochy byly 
rekultivovány, vybudovány byly nové remízky, biokoridory a 
prvky ÚSES, čímž krajina jako celek získala na ekologické 
stabilitě a pestrosti. Jednoznačně dojde ke zhodnocení vašich 
pozemků. Cena polí se pak v některých obcích zvedla dvoj- i 
trojnásobně. Co je podstatné, to vše je pro obec naprosto 
bezplatně. Celý proces pozemkových úprav je totiž ze 100 % 
hrazen ze státních prostředků.  
Není možné zde veškeré přínosy pozemkových úprav popsat. 
Podrobné informace jsme proto dali na náš web www.kostelni-
lhota.cz. Například v publikaci vydané Ministerstvem 
zemědělství zde naleznete i fotky a obrázky z realizace v jiných 
obcích. Publikace je k zapůjčení i v tištěné podobě na obecním 
úřadě. Zároveň jsme připraveni Vám jakékoliv nejasnosti 
vysvětlit osobně. Mimoto, jakmile bude naše žádost schválena, 
připraví Ministerstvo zemědělství informativní schůzku u nás 
v obci pro všechny vlastníky nemovitostí, kde budete mít 
možnost ptát se na konkrétní dotazy. 
Vážení spoluobčané, velmi Vás žádáme o zhodnocení našeho 
záměru a prosíme o souhlasné vyjádření s podpisem na „Žádosti 
o pozemkovou úpravu“. Pokud jste neobdrželi žádost poštou, 
budeme moc rádi, když si ji stáhnete na webu obce a co nejdříve 
ji vyplněnou dodáte k nám na obecní úřad nebo ji s Vámi rádi 
vyplníme na obecním úřadě. 
Ubezpečujeme Vás, že tímto podpisem vše jen začíná. Od 
začátku budete zapojeni do celého procesu a budete mít možnost 
aktivně se podílet na budoucím uspořádání nejen Vašeho, ale i 
dalších pozemků v obci. I po tomto podpisu nebude bez Vašeho 
vědomí a souhlasu nikdy během procesu s Vaším pozemkem 
jakkoliv nakládáno. 
Váš souhlas k pozemkovým úpravám bude zahájením dlouhé 
cesty trvající několik let, než dojde ke kýženému výsledku.  

Mnohokrát děkujeme. 
-MH-  -TD- 

 

Velmi dobrá zpráva přišla v březnu ze Středočeského kraje. 
Obdrželi jsme totiž velmi důležitou dotaci na první etapu 
rekonstrukce naší základní školy. Projektovou dokumentaci 
jsme s architektem z firmy Atelier 322 připravovali již od 
poloviny loňského roku a vše směřovali na lednovou grantovou 
výzvu.  
Vzhledem k finančním možnostem bylo nakonec nutné celý 
projekt rozdělit na dvě etapy. Na příští roky proto zatím 
odkládáme rekonstrukci půdních prostor a střechy. Zde budou 
jednou vybudovány tři nové podkrovní místnosti – družina, 
počítačová učebna a sklad.  
V první fázi dojde zatím tedy jen na první dvě podlaží. Díky 
bezmála čtyřmilionové dotaci budeme schopni zejména 
vyměnit všechna okna, zateplit budovu, nahradit staré 
akumulačky zcela novými topnými rozvody včetně instalace 
tepelného čerpadla. Tím si slibujeme hlavně snížení provozních 
nákladů. Nová v celém objektu bude elektroinstalace a také 
rozvody vody a odpadů a k tomu i nová umyvadla, záchody a 
ostatní vybavení.  Vznikne i oddělená nářaďovna pro 
tělocvičnu.  
Vzhledem k tomu, že dojde k výměně oken, rozhodli jsme se, 
že se pokusíme budově vrátit historickou předválečnou podobu. 
Oken bude tedy víc, ale budou o něco menší. Báli jsme se tedy, 
že by mohlo dojít ke zhoršení osvětlovacích podmínek ve 
třídách. Proto jsme raději ještě v loňském roce nechali 
vypracovat studii denního osvětlení. Její výsledky nás velmi 
mile překvapily. Historická okna totiž nebudou mít negativní 
dopad na osvětlení, ale naopak – novými opatřeními dojde ještě 
k zlepšení osvětlovacích podmínek v obou učebnách. 
Projektovou dokumentaci včetně studie je možné si kdykoliv na 
obecním úřadě prohlédnout. 

Harmonogram prací je naplánován tak, abychom během letních 
prázdnin zvládli většinu vnitřku a děti mohly v září nastoupit do 
školy. Venkovní práce pak proběhnou na podzim. Vše ale velmi 
komplikuje situace na Středočeském kraji, kde čekáme na 
podpis smlouvy. Začít potřebujeme už v polovině června a tak 
věříme, že se vše brzy vyřeší a náš projekt nebude časově 
ohrožen.  Dodavatelem stavby byla výběrovým řízením vybrána 
firma Prostav s.r.o. Poděbrady. 

-TD- 

Lhotská škola se po desetiletích 
dočká zásadní rekonstrukce 
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ektrowin - bouda 
 
 

Odpadové hospodářství 

Nové skladovací kontejnery 

CENÍK ZA SKLÁDKU PNEUMATIK  
na sběrném dvoře v Kostelní Lhotě 

Kolo ……………………………………………… zdarma 
Malé (osobní automobil, motorka aj.)…………….     25 Kč 
Střední (dodávky, aj.) ... ……………………..     60 Kč 
Velké (traktor, autobus, nákl. automobil, aj.)  ..…. 150 Kč 

Projekt „Lhota t řídí“ vybrán jako úspěšný 

Letos na jaře jsme uspěli s projektem „Lhota třídí“ a 
Středočeský kraj nám přispěje částkou 433.268 Kč. Náš podíl 
činí cca 23.000 Kč. Záměrem našeho úsilí je podpořit ještě více 
třídění odpadu domácností a pokusit se snížit náklady na svoz 
komunálního odpadu v obci.  
Rozhodující část dotace bude využita na usnadnění třídění 
bioodpadu. Ten se dnes vozí na sběrný dvůr a separuje do 
přistaveného vozíku. Tento systém se osvědčil a jsme rádi, že ho 
řada z vás využívá. I tak se ale v popelnicích tráva a listí, zřejmě 
vinou vzdálenosti sběrného dvora, objevují. To je v rozporu 
s vyhláškou obce, neboť tento odpad tam, stejně jako papír, sklo 
či plasty nepatří. Proto chceme možnost odstranění trávy a listí 
ještě více přiblížit k vašim domácnostem.  
Nejprve jsme uvažovali o zavedení střídavého svozu popelnic 
jednotlivých domácností (jeden týden komunál, druhý týden 
bio). Podobný systém funguje v řadě obcí či měst. Ovšem od 
nákupu hnědých plastových nádob na bio odpad jsme po 
důkladnějším rozboru situace nakonec odstoupili. Než vydávat 
prostředky za svozovou firmu je dle našeho názoru lepší 
nechávat biologicky rozložitelný odpad na území obce. Tedy 
v místě produkce, kam také z logiky přírody patří. Je to nejen 
mnohem úspornější, ale také ekologičtější. Chceme především 
využít toho, že o bioodpad je zatím v naší obci z řad zemědělců 
zájem.  
Ideální variantou je vlastní kompostování, ovšem pokud 
bioodpad budete přeci jen chtít odstranit, budete moci nadále 
využívat možnosti sběrného dvora. Krom toho pořídíme několik 
otevřených kontejnerů o velikosti 1,2 m3, resp. 1,7 m3 a jednu 
plošinu pro běžný provoz. Kontejnery rozmístíme po obci 
přibližně do míst, kde jsou dnes umístěny nádoby na odpad 
separovaný. Doufáme jen, že nebudou zneužívány na jiný 
odpad. Praxe ukáže, zda jsme se vydali dobrou cestou. 
 Pro svoz těchto kontejnerů 
bychom v rámci úspor 
využili vlastní techniku. 
Stávající vozidlo Multicar 
získá dvouramenné 
nakládací zařízení s 
hydraulikou. Naplněné 
kontejnery budeme co 
nejdříve odvážet. Jako 
obec budeme v třídění 
bioodpadu plně soběstační.  

Uvažujeme také o tom, že 
bychom naši techniku 
poskytli i vašim potřebám. 
Pokud budete mít zájem 
například o odvoz suti, 
hlíny aj., kontejner 
přistavíme přímo u vašeho 
domu a zajistíme i odvoz. 
Ceník služeb zveřejníme 
až po vyzkoušení systému. 
 

Další část dotace jsme využili pro nákup 350 sad tašek 
z netkané textilie. Sada tvoří celkem 3 tašky v barvě 
jednotlivých komodit – plast, papír a sklo a jsou odměnou za 
to, že naše obec velmi dobře třídí. Tašky je možné k sobě 
připnout suchým zipem a umístit přímo v domácnosti. Jsou 
navíc velmi pevné a také vymyvatelné, což umožní jejich 
opakované užití. Hodnota jedné sady je 150 Kč, ale 
k dispozici jsou zcela zdarma proti podpisu na obecním úřadě 
u paní účetní. Každá lhotská domácnost včetně chalupářů 
dostane po jedné sadě. Prosíme o jejich údržbu. V případě 
zájmu o odběr většího množství sad je třeba uhradit uvedenou 
částku a další tašky rádi objednáme. 

-TD- 

Ilustra ční foto – budoucí 
podoba přestavěného vozidla 

Z jejich dotace 50.000 Kč 
jsme nakoupili dva 
montované skladovací 
kontejnery 6x2 m. Jeden 
slouží pro ekologičtější 
uskladnění spotřebičů na 
sběrném dvoře. Druhý nám 
slouží jako sklad na 
zahradě obecního úřadu. 

-TD- 

Díky tomu, že se nám v loňském roce 
podařilo na našem sběrném dvoře 
sesbírat na padesátku velkých 
elektrospotřebičů - ledniček, praček, 
mikrovlnek, nářadí aj., mohli jsme se 
zapojit do motivačního programu 
firmy Elektrowin. 

Po dlouhém váhání jsme se nakonec rozhodli, že umožníme 
odběr pneumatik na sběrném dvoře. Platí to ale jen pro 
občany naší obce a chalupáře. 

Věříme, že vybíraný poplatek není dost 
velký na to, aby pneumatiky nekončily 
v příkopech kolem obce a zároveň je cena 
dost nízká k tomu, aby nám alespoň pokryla 
náklady na odvoz a zneškodnění.  
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Odpad z naší obce na skládce v Radimi 

Odpadové hospodářství 

Budou popelnice dražší? 

Přesně v polovině měsíce května letošního roku podepsal 
prezident republiky novelu zákona o místních poplatcích. Ta 
dává po více než devíti letech obcím možnost zvýšit na svém 
území od roku 2013 poplatek za komunální odpad. 
Od příštího roku tak skončí strop ve výši 500 Kč na osobu. Zda 
a o kolik korun dojde ke zvýšení, bude vždy na každé obci. 
Situace je přitom v každé obci jiná a odvíjí se od ekonomické 
situace, zadluženosti apod. 
Ekonomiku odpadového hospodářství naší obce stručně 
vystihují dva níže uvedené grafy. První ukazuje, že výdaje obce 
se každoročně pohybují kolem hranice 850 tis. Kč. Letos 
očekáváme mírný pokles díky vyjednané nové velmi výhodné 
smlouvě na odvoz tříděného odpadu, která rapidně sníží naše 
výdaje. Zároveň očekáváme, že by pokles výdajů mohlo 
podpořit i nové třídění bioodpadu a separovaných složek.  
Příjmy mírně zvyšuje nárůst obyvatel obce, vyšší příjem od 
podnikatelů a znovu i vratka za vytříděný odpad. 
 

Výdaje a výnosy obce v odpadovém hospodářství 

V druhém grafu pak vidíme, že od roku 2010 se nám pomalu 
daří snižovat rozdíl mezi tím, co nás odpady stojí a tím, kolik na 
jejich likvidaci vybereme. Loni jsme tedy uhradili navíc asi 326 
tis. Kč.  

Jinými slovy, v roce 2009 musela obec ke každým vybraným 
500 Kč na občana doplatit zhruba dalších 500 Kč ze svého. Loni 
to bylo asi 400 Kč a v letošním roce bychom se rádi dostali 
někam mezi 350 – 380 Kč, které musí obec přidat ke každé 
vybrané pětistovce.  

 
Nelze ale očekávat, že by tento rozdíl dlouhodobě 
pokračoval. Spíš dojde k zastavení rozdílu právě na těchto 
hodnotách.  
Naše zastupitelstvo se k otázce navýšení poplatku zatím 
nevyjádřilo, ale očekávám, že jeho výši pro rok 2013 budeme 
řešit koncem nebo na začátku příštího roku. Je ale zřejmé, že 
chybějící peníze budou každým rokem prohlubovat deficit 
rozpočtu, což se projeví na investičních a rozvojových 
aktivitách obce. Dle mého osobního názoru není stávající 
situace dobrá a velmi pravděpodobně navýšení poplatku 
zastupitelstvu také navrhnu. 
V každém případě se budeme rozhodovat až na konci roku. 
Do té doby můžeme my všichni ovlivnit to, kolik obec vydá 
za odpadové hospodářství. Mysleme tedy i na to, zda se nám 
do popelnic nedostane suť, kameny, sklo, tráva, plast, baterie 
a další odpad, který je třeba třídit a zbytečně navyšuje 
celkovou váhu. Zároveň znovu žádáme, všechny plastové 
lahve a nádoby poctivě sešlapávejte. I to nám šetří peníze. 
O tom, že v popelnicích je stále velké množství odpadu, 
který tam nepatří, svědčí i moje návštěva výsypu 
kompletního namátkového svozu z naší obce v Radimi na 
skládce (foto viz. níže a lépe patrné v elektronické verzi na 
webu). 

Poplatek v příštím roce můžeme ovlivnit my všichni. 

-TD- 

 

Kolik obec doplácí na odpadové hospodářství  

Myslíte si, že obec má dotovat ze svého ztrátu za sběr 
komunálního odpadu? Nebo že obec by měla finanční 
prostředky směřovat spíše do svého rozvoje 
(komunikace, dětská hřiště, školní zařízení apod.)?  

Diskutuje a vyjádřete svůj názor na webových 
stránkách obce. V sekci ankety pak můžete i hlasovat 
pro možnost, kterou cítíte, že je správná. 
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Odpadové hospodářství 

Nově třídíme i tonery, svítidla a baterie 
Nově zavádíme do specializovaných sběrných nádob třídění dosud neseparovaného 
odpadu. Na sběrném dvoře je možné odevzdat a ekologicky vytřídit: 

• tonery z tiskáren, cartridge  
• svítidla (zářivky apod.) 
• baterie (všechny typy používané v domácnosti) 

Prosíme, třiďte tento nebezpečný odpad. Šetříme tím nejen přírodu, ale také obecní 
rozpočet. Děkujeme. 

Jednou ze složek nebezpečného 
odpadu, kterou nově třídíme, jsou 
všechny druhy baterií, vyjma 
autobaterií. 
Sběrným místem pro baterie je sběrný 
dvůr s velkou nádobou. Malé nádoby 
jsou vám k dispozici i na obecním 
úřadě a v obou školách.  

Cyklolhoťák aneb Lhotecká cyklotřicítka 
Celodenní sportovně-kulturní akce, která se uskuteční 30. června 2012. Jedná se o 
cykloturistiku se záměrem ohodnotit ty nejrychlejší. I mezi obyčejnými uživateli kol jsou 
soutěživí borci, kteří dokážou vyburcovat kamarády či svojí rodinu a trošku si zasoutěžit. 
Nejde o trhání rekordů, ale užít si to. Samozřejmě, že trasu si můžete projet ve stylu 
turistiky.  
Trasa lhotecké cyklotřicítky  vede ze hřiště v Kostelní Lhotě po turistických a 
neznačených stezkách malebnou krajinou polabské nížiny. Celková délka trasy je 34 km. 
Rovinatý, nenáročný terén je přímo předurčen i pro nejmladší cyklistickou generaci. Pro ty 
nejmenší je trasa zkrácena – u jezera v Sadské se budete vracet.  
Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích – jednotlivec, rodina, družstvo a nejmenší s 
rodiči. První tři nejrychlejší z každé kategorie (netýká se nejmenších s rodiči) obdrží 
pohár, medaile a nějakou pozornost, tu dostanou i ti nejmenší. Všichni účastníci co 
projdou prezencí dostanou zdarma občerstvení v podobě piva či limonády a klobásu. Klání 
bude ukončeno (po vyhodnocení těch nej) živou hudbou produkovanou lhoteckými 
kamarády.  
Od 15:00 vystoupí Divadelní soubor Hálek Nymburk s dramatizací hry Osudy dobrého 
vojáka Švejka. 
Od 17.00 hod vám na hřišti zdarma zahrají Standa a Pepa Haláčkovi, skupiny Miks a 
Žok Band ve stylu country. 
PO CELÝ DEN – prohlídka vojenské techniky klubu M.M.K, jízda kočárem klubu Vlčí 
stopa, zábavný program pro děti.  

Honza Havlas – organizátor akce 

 

Upozornění 
Opakovaně se na obecním úřadě objevily stížnosti na volně pobíhající a 
nehlídané psy a to zejména v lokalitě Na pískách.  

Důrazně žádáme všechny občany, aby si své miláčky bedlivě hlídali. 
Především velcí psi, nebo psi bojovnější rasy, mohou velmi nepříjemně 
ublížit a podle toho by k nim měl vlastník přistupovat. Opravdu bychom 
toto neměli brát na lehkou váhu.  
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Lhotecká cyklostezka 

Stezka na Pískovku dva měsíce před dokončením 
Práce na I. etapě do Pískové Lhoty pokračují s mírným zpožděním proti původnímu 
plánu. V průběhu jara došlo především k odstranění zeminy v trase cyklostezky a 
k pracím na ocelových konstrukcích lávek a také na pilotech a opěrách. Zejména 
piloty se firmě notně prodražily. Tekuté písky velmi komplikovaly práci vrtací 
soupravy a pažnice nebylo možné často vůbec vytáhnout.  Jedna pilota pak byla 
pískem v hloubce asi 6 m značně poškozena a musela být znovu odvrtána a zalita. 
"Takovou práci jsme ještě nezažili", komentoval to pracovník firmy Geoindustrie. 
Jeden z vrtů nestačilo u Výrovky hloubit ani do vyprojektovaných 9 m. Kvůli 
tekutým pískům bylo třeba se dostat až na zpevněné podloží v neskutečných 19 
metrech.  
Kromě stavebních komplikací se občas také trochu zastydíme. Stavební firmy už od 
začátku stavby čelily minimálně čtyřem krádežím. V zimě to byla nafta ze dvou 
strojů a také dřevo pokácených stromů, před nedávnem zmizelo železné bednění na 
betonáž mostů a týden zpátky lupič opět odcizil naftu z jednoho ze strojů. 
Pokračuje se i tak dál. V polovině května k nám z Prahy a Nového Knína 
doputovaly oba ocelové mosty a jeřáby byly mosty ihned usazeny na místo. 
Následně začalo navážení hutnitelné zeminy do nájezdů obou lávek. V těchto dnech 
probíhá dokončení betonáže povrchu lávek a v trase cyklostezky začínáme 
s cemento vápennou stabilizací. Suma sumárum, začátkem července budou povrchy 
již takřka kompletní. Během prvního prázdninového měsíce doděláme jen dilatační 
spáry, osadíme osvětlení a proběhnou menší dokončovací práce. 
Kompletní aktuální informace o stavbě s fotodokumentací klíčových prací najdete 
na www.lhotecka-cyklostezka.cz. 

*** 
 

Lhotecká cyklostezka získala peníze na II. etapu 
Předkladatelem žádosti o dotaci bylo, po společné dohodě, Město Sadská. Jednalo 
se velmi pravděpodobně o poslední výzvu na cyklostezky. Na přípravě žádosti se 
podílela i naše obec a především pak Místní akční skupina Podlipansko. Té patří 
největší dík za celkovou administraci projektu. Žádost o dotaci jsme předkládali 
v létě loňského roku a nakonec byla vyhodnocena jako druhá nejlepší ze všech 19 
podpořených projektů. 
Celkové uznatelné výdaje jsou schváleny ve výši 36,5 mil. Kč. To je dáno 
především dvěma mosty, přičemž nejdražší bude ten přes železniční trať, jehož cena 
bude tvořit až polovinu celkových nákladů. Jak už ale bylo několikrát popisováno, 
jiné levnější řešení nebylo možné. Získaný dotační příspěvek činí 29,2 mil. Kč, tedy 
80 % všech nákladů. O předpokládanou zbývající část ve výši 7,3 mil. Kč se podělí 
obě obce. Sadská z této sumy přispěje 65,6% a Kostelka 24,4%.  
V současné době je připravena smlouva k podpisu a čekáme jen, kdo ji za ROP 
Středních Čechy bude podepisovat. Ještě do prázdnin bychom rádi vypsali výběrové 
řízení na dodavatele stavby. Vlastní stavba by pak mohla začít ještě letos na podzim 
s dokončením v roce 2013. Věříme, že konečnou částku se podaří, stejně jako při 
první etapě, ještě výběrovým řízením podstatně snížit a ušetřit tak i naše vlastní 
prostředky.  

-TD- 

Naši hasiči 
modernizovali vozidlo 

Už v loňském roce jsme obdrželi dotaci 
ze Středočeského kraje na modernizaci 
zásahového vozidla naší výjezdové 
jednotky. Částka ve výši bezmála 160 tis. 
Kč - plus naše asi osmitisícová 
spoluúčast - byla ale použita až letos. 
Díky tomu jsme mohli nejen provést 
základní opravy na vozidle, ale to bylo 
hlavně osazeno novou vodní nádrží a 
vysokotlakým zařízením. Výjezdová 
jednotka se tak od teď může aktivně 
zapojit i do samotného hašení požáru. 
Krom toho bylo možné dokoupit ještě pět 
nových požárních helem a deset párů 
ochranných rukavic.  

-TD- 

 

Linka 398 nově  
až do Poděbrad 
Od 10. června nebude končit linka 398 
v Kostelní Lhotě, ale po letech vyjednávání 
dojde k jejímu prodloužení až do Poděbrad. 
Cestujícím tak odpadne dvojí nakupování 
lístku. Od teď bude možné dostat se na 
jeden lístek jedním či druhým směrem 
s možností využití MHD v Praze. 

Při této příležitosti si vás dopravce 
dovoluje pozvat na malou slavnost. 
Využijte možnosti svézt se bezplatně do 
Poděbrad (třeba na nákup) a zpět 
historickým autobusem. 

slavnostního zahájení  - 
rozšíření Pražské integrované 

dopravy na lince 398 
úsek Kostelní Lhota – Poděbrady 

v pondělí dne 11.6.2012 

 
  8.45     sraz účastníků –  

zastávka Kostelní  Lhota  

  9.00     přenesení označníku „konec  5. 
pásma PID“ do autobusu; 
odjezd historickými autobusy do 
Poděbrad na autob. nádraží 

  9.15     přivítání účastníků v Poděbradech 

  9.57     slavnostní přestižení pásky u 
pravidelné linky PID 398 

              Poděbrady – Praha, Černý Most 

10:15    odjezd zpět do Kostelní Lhoty 
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Více fotek na www.kostelni-lhota.cz  

 

Zapojte se do rozvoje  
celého regionu Podlipansko 

„UKLI ĎME VÝROVKU – UKLI ĎME SVĚT“ 

V sobotu 14. dubna se asi dvacítka 
dobrovolníků z naší obce zapojila do úklidu 
obce. Akci pod názvem „Ukliďme Výrovku 
– ukliďme svět“ organizovala MAS 
Podlipansko o.p.s. ve spolupráci s Povodím 
Labe a dalšími obcemi podél řeky.  

U nás jsme to spojili i s úklidem dalších míst – zejména okolí nadjezdu 
na Pečky, okolí obecního hřbitova a les vpravo od nadjezdu kolem 
bývalé skládky. Úlovek byl bratru úctyhodný. Během asi hodinky a půl 
jsme naplnili 23 velkých pytlů odpadků. K tomu navíc pár pneumatik, 
linoleum, koberec, matrace a další klenoty.  Obrovské poděkování patří 
dospělým a především pak dětem, které se do práce rovněž zapojily. 
Odměnou všem bylo pohoštění u stavidla s opékáním buřtů nebo 
projížďka na člunu. 

-TD- 

Co chceme „u nás doma“? 

Obec Kostelní Lhota patří do širšího regionu 
Podlipansko, jehož potřeby a rozvoj ovlivňuje 
především obecně prospěšná společnost MAS 
Podlipansko o.p.s. Kostelní Lhota je nejenom členem 
sdružení, ale prostřednictvím starosty obce zastává také 
vedoucí pozici v Programovém výboru. Ten například 
plánuje a řeší dlouhodobé směřování regionu a také to, 
kam budou v příštích letech směřovat dotační peníze 
obcím.  
Podlipansko započalo mapování a pojmenování potřeb 
a problémů regionu. Největšími experty na rozvoj 
Podlipanska jsou jeho obyvatelé a lidé, kteří na území 
regionu pracují či jej pravidelně navštěvují. 
Podlipansko vyzývá: Vyjádřete se k budoucímu rozvoji 
regionu!!   
Důvodem k tomuto kroku je aktualizace rozvojové 
strategie regionu a příprava na nové dotační možnosti, 
které přinese nové rozpočtové období EU.  Mapování 
zahrnuje i získávání informací od obyvatel regionu 
formou dotazníkového šetření. Jednoduchý dotazník 
s otázkou: „Co byste ve svém působišti rádi 
zachovali, změnili, rozvíjeli, opravili, vybudovali či 
podpořili?“ můžete vyplnit na www.podlipansko.cz, 
nebo prostřednictvím anketního lístku dostupného 
v obecním zpravodaji, na obecním úřadě či ve škole. 
Vyplněný dotazník prosím vhoďte do schránky s 
označeným logem společnosti. Schránka je umístěna na 
obecním úřadě.  
Na podzim je připravována série osobních setkání 
s představiteli obcí, neziskových organizací, 
podnikatelů i dalších aktivních občanů. Budeme rádi za 
účast a podněty všech obyvatel a dalších aktivních lidí 
z regionu.  
„Možnost veřejnosti se podílet na rozvoji a určovat 
směr rozvoje regionu, považuji za důležitou součást 
kvality života v obcích. Věřím v širokou odezvu ze 
strany obyvatel regionu.“ říká Mgr. Martin Charvát, 
starosta městysu Plaňany a starosta Plaňanských hasičů.  
Místní akční skupina Podlipansko je společnost, která 
získala finanční prostředky pro svoje území z programu 
LEADER a také díky nim usilovala o všestranný rozvoj 
regionu rámcově vymezený prostorem mezi Pečkami, 
Kolínem, Kouřimí a Kostelcem nad Černými lesy. MAS 
Podlipansko nemůžeme slíbit, že všechny obdržené 
náměty splní, to nebude v jejich silách. Bude se jimi 
však seriózně zabývat, zohlední je v rozvojové strategii 
regionu.  Prostředky, které bude do budoucna získávat 
z Programu rozvoje venkova, bude směřovat do 
projektů odpovídající anketnímu šetření Co chceme „u 
nás doma“? 

Markéta Pošíková 
Ředitelka MAS Podlipansko, o.p.s. 

Sídlo: Tř. J. Švermy 141, 289 11  Pečky 
Tel: 602 57 82 97 

Mail: info@podlipansko.cz 
www.podlipansko.cz  
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Vystoupení MŠ v Sadské – 1. místo v soutěži Ráj na zemi 
 

Blíží se konec školního roku a tak se ohlédněme, co jsme prožili a 
zažili v 2. pololetí. 
Zimní dlouhé chladné dny jsme si krátili pohádkami, výrobou 
masek na karneval ve spolupráci s rodiči a navštívil nás klaun 
McDonald, který děti pěkně rozparádil. 
Před Velikonocemi jsme za pomoci našich rodinných příslušníků 
uspořádali pro rodiče a děti odpolední tvořivou dílničku. V různých 
koutcích se vyráběli velikonoční dekorace, zdobili se perníčky – 
dětem je napekla a připravila polevu paní Prokopová, maminky si 
mohly uháčkovat kraslice pod vedením paní Hromádkové, 
nechybělo ani pletení pomlázek. Každý tvořil s chutí o sto šest a 
všichni si domů odnášeli s výbornou náladou i náruč krásných 
výrobků a nám ve školce zůstal dobrý pocit z vydařené akce.  
V dubnu jsme se v projektových dnech zaměřili na přírodu, jak 
živočišnou tak rostlinou, jak třídit správně odpad, jak přírodu 
neničit a jak ji chránit. Vyvrcholením byla přírodovědná vycházka 
vesnicí až k minerálce. Cestou děti plnily různé úkoly, kterými jsme 
si ověřili, co jim utkvělo v hlavičkách. Vysbírali jsme i odpadky 
v okolí MŠ.  
Děti se v těchto dnech naučily mnoho pěkných básniček a písniček 
o planetě Zemi a tak jsme ani chvilku nezaváhali, když jsme se 
dozvěděli, že v Sadské bude druhý ročník festivalu Ráj na Zemi a 
přihlásili jsme se. Velmi se nám téma festivalu hodilo k právě 
prožívajícím tématům. Předškoláci společně se svými učitelkami 
vytvořili pásmo „Plavba výletní lodí Kostelka okolo světa“  a 
vyhráli jsme 1. místo. Porazili jsme i děti ze ZŠ Poděbrady. Děti se 
radovaly hlavně z medailí a dortu, my z finanční odměny, ale více 
nám byla odměnou radost  z bezvadné spolupráce mezi celým 
kolektivem - každý tvořil a pomáhal jak mohl, dík patří i rodičům za 
spolupráci. Už teď přemýšlíme nad choreografií příštího 
vystoupení. Vždyť i na malé vesnické školce se dají dělat velké 
věci, tak proč se s nimi nepředvést. 

Do konce školního roku nás čekají samé hezké a zajímavé akce: 
14.6. „Pasování předškoláků“ - sváteční odpolední rozloučení 
s předškoláky 
29.6. Ukončení školního roku - velká kouzelnické „šou“, tak se 
přijďte podívat, bude to stát určitě za to. Šou začíná v 16 hodin, 
vstupné pouze 20 Kč. Zveme všechny děti, které to bude zajímat a 
bavit, školkové, školní, místní i přespolní. 
Chtěla bych poděkovat rodičům za morální i finanční podporu a 
spolupráci. Taktéž Všem z obce za letošní výbornou spolupráci. 

Za kolektiv mateřské školy přeji Všem krásné léto.  

Kaiprová Leona 

Zprávi čky z naší školičky 

Svátek Den země 22. dubna jsme si projektovým dnem 
připomněli i na naší škole. Výstupem bohatého programu byla 
například i tato báseň, kterou složily děti. 
 

Základní škola 

ZŠ - 2. místo z okresního kola  
dopravní soutěže mladých cyklistů v Nymburce 

My jsme malí ochránci, 
pomáháme lesnímu správci, 
sbíráme tam odpadky, 
aby tam rostly kytky. 
Odpadky pak třídíme, 
všechno to tam vidíme. 
Chráníme i deštný prales, 
aby tam vyrostl hezký les. 
Chráníme i zvířata 
patří tam i koťata. 
Země, Země, Zemičko, 
chválím Tě jen maličko, 
až Tě pěkně pochválím, tak 
Tě krásně pohladím 

Den Země byl součástí našeho celoročního projektu “ Plujeme 
na vlnách poznání “, kdy děti v průběhu školního roku 
pracují ve 4 skupinách a společně plní úkoly v různých dílčích 
projektech, např. Život křečka, Barevné dny, Skřítek 
Stromovníček, Vánoce u nás i v zahraničí, Vítání podzimu 
atd. Každý úkol zahrnuje samozřejmě mnoho vědomostních 
zkoušek, ale zároveň poukazuje na jiné formy získávání 
informací. Na konci školního roku děti čeká dosažení 
vytouženého cíle, tj. objevení pokladu.  
V průběhu roku jsme uspořádali také několik přednášek od 
profesionálů, např. jedlé a jedovaté houby či první pomoc. 
Děti také absolvovaly kurzy dopravní výchovy na dopravním 
hřišti v Nymburce a naši nejstarší žáci ze 4. a 5. ročníku zde 
také vybojovali 2. místo z celkových jedenácti týmů v 
okresním kole dopravní soutěže. Soutěžilo se v teoretických i 
praktických znalostech pravidel silničního provozu, jízdě 
zručnosti na kole a také ve znalostech první pomoci. 
Mnoho aktivit nás ještě čeká např. ukázka současných i 
historických platidel, závody dračích lodí, minigolf v Sadské 
atd. Nový školní rok nás čekají další projekty a výzvy a už 
nyní se všichni moc těšíme.  
Přejeme všem krásné a pohodové léto. 

Zaměstnanci ZŠ Kostelní Lhota 

Země, Země máme Tě rádi.                                            
Za to, že sloužíš nám  
již tisíce let, 
máme Tě rádi 
za to, že jsi s námi. 
Jsem milovník Země, 
živá krev proudí ve mně, 
jsem živel, který pomáhá, 
energii dodává. 
Jsem rád, když můžu 
pomoci, 
pomáhám až do noci. 
Taková je moje práce, 
nemám rád žádné zrádce. 
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Důležitá hlášení rozhlasu  
přímo do vašeho telefonu 

Vracíte se pozdě odpoledne z práce a neslyšeli jste 
hlášení rozhlasu? Je u vás rozhlas špatně slyšet? Na tři 
měsíce zkušební doby jsme se rozhodli zavést 
informování občanů pomocí SMS. Pokud se systém 
osvědčí a zájemců o rozesílání zpráv bude dost, 
zaplatí obec i licenci na užívání této služby dál.  
Po jednoduché registraci vám budou do telefonu 
chodit vždy aktuální důležitá hlášení obce, jako jsou 
odstávky elektřiny, vody, konání důležitých akcí 
v obci apod. 
Co je nutné udělat? Stačí zaslat jednu registrační 
SMS, která je zpoplatněna dle tarifu Vašeho 
operátora, nebo se zaregistrujte na webových 
stránkách obce pomocí webového formuláře. 
Každá přijatá SMS se zprávou pro občany je plně 
bezplatná a bude doplňkem klasického hlášení, které 
zůstane nadále zachováno. Nabízí se vám tedy 
jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých 
informací o dění v obci a to zcela zdarma. 

Jak se zaregistrovat pomocí SMS? 
Zašlete SMS ve tvaru: 
     
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENI me
zeraLHOTA mezeraCISLOPOPISNE 

odešlete na číslo SMS InfoKanálu:  325 599 019 

Př.: Jmenujete se František Novák a bydlíte na 
adrese Kostelní Lhota 20 
 
SMS ve tvaru: 

REGISTRUJmezeraFRANTISEK mezeraNOVAK
mezeraLHOTA mezera20 
odešlete na číslo SMS InfoKanálu:  325 599 019 

Poznámka: 

Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer 
mezi slovy, nepoužívejte diakritiku. 

 

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní 
telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou 
linku v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla 
prosím volejte na obecní úřad: 325 599 019 nebo 
zašlete e-mail s žádostí o registraci na: 
info@infokanal.cz.  V žádosti uveďte stejné údaje, 
které jsou vyžadovány v registračních SMS. 
Databáze telefonních čísel nebude poskytována 
dalším stranám. Službu provozuje společnost 
INFOKANÁL s.r.o., která je řádně registrovaná u 
Úřadu pro ochranu osobních údajů!   
Další informace, například ohledně zrušení této 
služby, získáte rovněž na webových stránkách 
www.infokanal.cz a www.kostelni-lhota.cz. 

-TD- 
 

Konečně se nám podařilo spustit novou podobu webu obce 
(www.kostelni-lhota.cz). Kromě nového vzhledu a uspořádání 
přinášíme novinky, které, věříme, oceníte. Tou asi nejdůležitější je 
možnost podílet se aktivně na rozvoji obce. Především v sekci 
Diskusní fórum bude možné debatovat o tématech, která budou 
postupně přicházet. V rámci slušnosti debaty a zamezení 
anonymního hulvátství je ovšem nutné se nejprve zaregistrovat.  

Co všechno registrací získáte? 

• Možnost účastnit se aktivně diskusního fóra  

• Možnost hlasování v neveřejných anketách 
Na webových stránkách obce jsou zveřejněny veřejné a 
neveřejné ankety. Neveřejné ankety slouží pouze pro 
zaregistrované návštěvníky a je v nich možné hlasovat pouze 
na základě vlastní registrace návštěvníka, tedy pouze jednou. 
Poslouží nám tedy jako jakási početně omezená anketa 
k danému tématu. Zamezení opakovaného hlasování umožní 
získat lepší vypovídající hodnotu a budou důležitým 
podkladem pro rozhodování zastupitelstva obce. Využijete tak 
jedinečnou možnost podílet se aktivně na rozhodování v obci.  

• Možnost nastavení odběru zpráv emailem 
Registrace Vám umožní nastavit si pravidelný příjem všech na 
webu zveřejněných aktualit. Ihned tak budete vědět o všem 
důležitém v obci. 

• Pro podnikatele možnost registrace firmy 
Na webu je možné v sekci Podnikatelé v obci prezentovat svou 
firmu. Seznam slouží pro všechny firmy a podnikatele sídlící 
či mající provozovnu na území obce Kostelní Lhota. 
Veřejnosti tak můžete bezplatně nabídnout krátký popis Vaší 
činnosti a také základní kontaktní údaje.  

Webové stránky jsou stále v procesu vývoje a určitě si doladění 
všech detailů vyžádá delší čas a pozornost vás všech. Proto uvítáme 
jakékoliv náměty k podobě či uživatelským vlastnostem webu. 

-TD- 

Nový web obce umožňuje hlasování 

Dětský den ve Lhotě 
Jako každý rok proběhne v obci dětský den. Tentokrát jsme se 
rozhodli spojit dvě akce do jedné. 
16. června u rybníčka za sběrným dvorem bude pro děti připraven 
bohatý soutěžní program a občerstvení. 
Děkujeme tímto všem, kteří se dobrovolně na akci podílí.  
 



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 - 11 

- 

 

9. června Dračí lodě 
Již potřetí bude dvacetičlenná mužská 
posádka Kostelní Lhoty reprezentovat 
naší obec v závodě, který se 
uskuteční od rána pod nymburskými 
hradbami. 

16. června Dětský den 
U malého rybníčka za sběrným 
dvorem proběhne od 13:00 pro děti a 
dospělé ukázka vojenské techniky 
s možností svezení a další atrakce 
včetně soutěží pro děti a občerstvení. 

23. června Den otevřených dveří SDH 
 Každoroční akce našich hasičů 

s ukázkou například vyprošťovací 
techniky od drážních hasičů, s pěnou 
pro děti, jízdou na člunech, práce 
s plošinou aj. 

30. června Lhotecká cyklotřicítka 
 Cyklistický závod pro všechny 

věkové kategorie s celodenním 
programem. 

15:00 – Osudy dobrého vojáka 
Švejka –  ukázky představení 
Divadelního souboru Hálek Nymburk 

17:00 - country zábava na hřišti 

 O putovního chlapa 
22. ročník volejbalového turnaje žen 

5. července Železný Lhoťák  
Patnáctý ročník tradiční soutěže v 
běhu, plavání a jízdě na kole pro 
všechny věkové kategorie. 

  Folk &Country 
6. ročník country festivalu s taneční 
zábavou 

6 - 8. července Sraz Lhot a Lehot ve Vranové 
Lhotě (okr. Svitavy) 
Sraz českých a slovenských Lhot a 
Lehot. Možnost jednodenního 
zájezdu. 

28. července Nohejbalový turnaj trojic 
  Třetí ročník turnaje na hřišti 

4. srpna  Lhotský míčový sedmiboj 
Druhý ročník soutěže dvojic v sedmi 
různých disciplínách. Začínáme 
v 9:00. 

18. srpna 43. ročník volejbalového turnaje 
mužů 
Tradiční volejbalový turnaj mužů. 
Pouť 
Staročeská pouť v obci s množstvím 
atrakcí. 

  Pouťová zábava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placená inzerce 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kde byste neměli chybět Pojeďte s námi na 32. Sraz Lhot a Lehot 
Jak jsme avizovali již v minulém zpravodaji, pořádáme malý 
jednodenní zájezd na letošní již 32. ročník Srazu Lhot a Lehot. Ten se 
uskuteční v termínu 6. – 8. července ve Vranové Lhotě na Svitavsku. 
Autobus pro zájemce vypravíme na sobotní část programu, tedy 7.7. 
Odjezd bude v 7:00 z Kostelní Lhoty (nejprve zastávka u kovárny, 
v 7:05 u kostela). Odjezd autobusu zpět bude téhož dne ve večerních 
hodinách. Na dopravě se bude obec finančně podílet.  

 Rezervace míst v autobuse 
prosím hlaste nejpozději 
do 15.6.  
Pro zájemce budeme 
rovněž pořizovat trička. 
Ta budou k zakoupení 
ještě před srazem na 
obecním úřadě. 
Objednávky na trička vč. 
velikosti nám prosím 
hlaste rovněž do 15.6. 

-TD- 
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Průběžné tabulky 
 
Fotbal A – okresní přebor 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body 
1. Libice n. Cidlinou A 24 16 3 5 75: 38 51 
2. Hrubý Jeseník A 24 15 5 4 50: 26 50 
3. Loučeň 24 12 8 4 64: 34 44 
4. Krchleby 24 13 3 8 56: 34 42 
5. Přerov n. Labem A 24 10 6 8 45: 44 36 
6. Kostelní Lhota A 24 10 5 9 40: 40 35 
7. Slovan Poděbrady A 24 9 5 10 42: 41 32 
8. Pátek A 24 9 4 11 58: 50 31 
9. AFK Semice B 24 9 4 11 65: 73 31 

10. Polaban Nymburk B 24 9 3 12 54: 58 30 
11. Kostomlaty 24 8 5 11 42: 54 29 
12. Bohemia Poděbrady B 24 8 4 12 43: 45 28 
13. Kněžice 24 8 1 15 35: 54 25 
14. Sadská B 24 3 2 19 19: 97 11 

 
Fotbal B – IV. tř. sk. A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotbal dorost – okresní přebor 
Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body 
1. Litol 20 16 1 3 123: 22 49 
2. Městec Králové 20 16 0 4 103: 25 48 
3. Sadská 20 15 1 4 132: 20 46 
4. Loučeň 20 14 1 5 85: 32 43 
5. Kounice 20 12 2 6 52: 42 38 
6. Velenice 20 12 1 7 89: 53 37 
7. Kostomlaty 21 8 3 10 29: 60 27 
8. Všechlapy 22 7 3 12 46: 67 24 
9. Křinec 21 7 0 14 52: 98 21 

10. Libice n. Cidlinou 20 4 0 16 37: 84 12 
11. Kostelní Lhota 20 3 0 17 21:125 9 
12. Straky 20 1 2 17 23:164 5 

 
Volejbal muži – krajský přebor II.tř. sk.A 

p. družstvo Záp V P K sety body 

1. VSC Čelákovice 30 23 7 0 79:29 53 

2. VK Benátky n/J B 30 23 7 0 75:33 53 

3. TJ Sparta Kutná Hora 30 22 8 0 68:44 52 

4. TJ Bohemia Poděbrady 30 18 12 0 66:48 48 

5. SK Volejbal Kolín 30 16 14 0 55:54 46 

6. VK Mladá Boleslav B 30 12 18 0 44:60 42 

7. SK Kostelní Lhota 30 8 22 0 39:68 38 

8. TJ Sokol Brandýs n/L 28 11 15 2 44:57 37 

9. TJ Sokol Přerov n/L 30 1 29 0 12:89 31 

 
Stránky fotbalu www.kostelni-lhota.cz/fotbal  
a volejbalu www.kostelni-lhota.cz/volejbal  

Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body 
1. Chrást 20 16 3 1 77: 19 51 
2. Stará Lysá 20 15 1 4 71: 19 46 
3. Kostelní Lhota B 21 13 3 5 55: 31 42 
4. Sokoleč B 20 13 3 4 52: 37 42 
5. Hořátev 20 10 5 5 46: 35 35 
6. Milč ice 21 11 2 8 46: 42 35 
7. Slovan Poděbrady B 21 10 3 8 46: 40 33 
8. Poříčany B 20 7 2 11 42: 47 23 
9. Drahelice 20 5 4 11 42: 51 19 

10. Přerov n. Labem B 20 3 1 16 18: 82 10 
11. Tatce 21 2 3 16 19: 61 9 
12. Kounice B 20 2 0 18 25: 75 6 

Sportovní klub 

Děkujeme všem, kteří jste při návštěvě 
obecního úřadu našli ve své peněžence i 
několik mincí na podporu tisku tohoto 
zpravodaje.  

Velmi si toho vážíme. 

SK má nového předsedu klubu 
Na výroční valné hromadě SK byl volen nový 
předseda klubu, kterým se stal Štok Miroslav. 
Jaroslav Pavlík se vzdal dalšího působení na 
této pozici. Doplněno bylo rovněž 
předsednictvo, které nyní pracuje ve složení: 
Láska Petr, Andrle Tomáš, Sládek Marek, 
Holešovský Petr, Šťastný Roman, Sýkora 
Martin, Ulrich Tomáš, Martínek Zdeněk, 
Kovařík Josef a Drobný Tomáš. Funkci 
pokladní vykonává Holešovská Markéta.  

-ZM- 
 

Hospůdka na hřišti v novém 
hávu 
Vzhledem k tomu, že se obec stala správcem 
celého objektu na hřišti, schvalovalo 
zastupitelstvo obce nového provozovatele 
hospůdky. 

Ze čtyř předložených nabídek byla jako 
nejvýhodnější vybrána nabídka paní Ivany 
Kolečkové a Petra Kolečka z Kostelní Lhoty.  
Zároveň je potřeba na tomto místě novému 
provozovateli velmi poděkovat, neboť z velké 
části na vlastní náklady cizí majetek 
kompletně opravil a zrenovoval. Navíc plánují 
další práce a vylepšování celého okolí 
hospody. To není málo a obec i sportovní klub 
si této vstřícnosti a pomoci velmi váží. 

-TD- 

Žádost  
Mysliveckého sdružení 

Myslivecké sdružení Kostelní a Vrbová 
Lhota žádají naše občany, aby neničili 
majetek v obou honitbách. Jedná se zejména 
o posedy a další vybavení. 
Děkujeme 


