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Vážení Lhoťané, 

první letošní číslo se mělo krom jiného věnovat prvnímu Lhotskému 
masopustu. Během ledna se naplno rozjely přípravné práce a já jsem 
velmi rád, že se do nich zapojilo velké množství zájemců. Podle 
dosavadního průběhu to vypadalo, že se nám všem snad podaří rozšířit 
kulturní vyžití obce. Moc děkuji zúčastněným za čas a úsilí, které 
přípravě věnovali. 

Bohužel, během příprav nás všechny zasáhla velmi smutná zpráva. 
V úterý 29.1. zemřel velitel sboru našich dobrovolných hasičů pan Ota 
Záhora. V krátké době se tak jedná o již druhé úmrtí člověka, který se 
výraznou měrou přičinil o rozvoj naší obce. 

V srpnu loňského roku nás opustila paní Emílie Miškovská. Byla první 
porevoluční starostkou naší obce. Během svého osmiletého působení 
v úřadu se, ve spolupráci s již rovněž zesnulým panem Langerem, 
zasadila o několik významných projektů. Za nejhmatatelnější lze snad 
považovat zkapacitnění elektrické sítě a uložení kabelů do země. Krom 
toho nastartovala některé velké projekty, které byly realizovány 
v následujících obdobích. Pro řadu spoluobčanů pak byla důležitým 
pomocníkem ve vyřizování administrativy, kterou nám tehdy nová doba 
přinesla. V časech, kdy se postupně přesouvaly kompetence na 
jednotlivé obce, dokázala vhodně nastavit pravidla fungování obecní 
samosprávy. Vytvořila koncepci, z které vycházíme dodnes. V širokém 
okolí za to byla velmi váženou a uznávanou osobou. 

Zatímco paní starostka nám připomíná dobu, která už možná mladším 
generacím připadne vzdálená, Ota zastupoval spíše přítomnost nebo 
možná lépe budoucnost. Budoucnost, která mohla být v mnoha směrech 
bohatší.  

Ve sboru působil 37 let a v posledních letech pak převzal vedení naší 
jednotky požární ochrany SDH. I jeho zásluhou se sbor rozrostl o nové 
mladé členy, kterým, věřme, vydrží elán a budou následovat své 
zkušenější kolegy. Jeho přičiněním začala v posledních letech 
modernizace vybavení jednotky a jistá profesionalizace jejích členů. 
Mladší generace postupně přebírá štafetu vedení. Hodně teď bude 
záležet především na ní, zda mezi sebou dokáží nalézt podobně 
svědomitého a obětavého vůdce.  

Ota vždy tvrdě odmítal jakékoliv zásluhy. Ale hlavně díky jeho úsilí si 
můžeme například my všichni každoročně užívat bohatého programu 
Dne otevřených dveří pro širokou veřejnost.  

 

Soutěž o nejhezčí předzahrádky 
Jako každý rok obec vyhodnotila nejhezčí předzahrádky 
a přední části domů, které bezprostředně navazují na 
veřejný prostor. Hodnotí se nejen úroveň květinové 
výzdoby či okrasných dřevin, ale celkový vzhled fasády 
domů nebo oplocení. Tentokrát zastupitelstvo vybralo 
tyto vítěze: 

1. místo      č.p.   23    (500 Kč) 
2. místo      č.p.   11    (300 Kč) 
3. místo      č.p. 303    (200 Kč) 
Výherci si mohou poukázky na uvedené sumy 
vyzvednout na obecním úřadě. Poukázky na nákup 
věnovalo Zahradnictví Beneš Poděbrady - Kluk. 

-TD- 

1. místo  č.p. 23     

2. místo  č.p. 11     

    3. místo  č.p. 303     

V hlavě mi tak zůstane nejen jeho 
pracovitost a organizační zdatnost, ale 
především skromnost, ohleduplnost a 
slušnost. Vlastnosti, které se tolik 
v dnešní době stávají vzácností. 

Vážení spoluobčané, jména Emílie 
Miškovská a Ota Záhora se zapisují 
zlatým písmem mezi nejvýznamnější 
osobnosti obce Kostelní Lhota. 

Tomáš Drobný, starosta obce 
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   Příjmy   skuteč. 2012 2013 
Daně  (DPH, daně z příjmu, nemovitostí, aj.) 5 847 639 Kč 6 015 000 Kč 
Poplatky (popelnice, psi, hrací automaty, aj.) 628 149 Kč 661 000 Kč 
Dotace (Středočeský kraj, stát) 5 727 572 Kč 2 156 850 Kč 
Pronájem pozemků (pole) 103 739 Kč 103 739 Kč 
Psí útulky   782 Kč 0 Kč 
Příjmy z poskytování služeb (prodej dřeva aj.) 29 859 Kč 5 000 Kč 
Pronájem nebyt. prostor (hospoda hřiště) 35 000 Kč 60 000 Kč 
Pohřebnictví   340 Kč 0 Kč 
Komunální služby a územní rozvoj 72 600 Kč 3 000 Kč 
Komunální odpad (poplatky podnikatelé) 30 500 Kč 30 500 Kč 
Komunální odpad (vratka za třídění odpadu) 169 014 Kč 130 000 Kč 
Péče o veřejnou zeleň 1 875 Kč 1 500 Kč 
Činnost místní správy 13 550 Kč 200 Kč 
Finanční operace 25 573 Kč 15 000 Kč 
Finanční vypořádání minulých let (přísp. na MŠ) 101 536 Kč 80 000 Kč 
Celkem příjmy   12 787 728 Kč 9 261 789 Kč 
        
   Výdaje   skuteč. 2012 2013 
Psí útulky   3 139 Kč 3 000 Kč 
Podpora ostat. produkčních čin. - zalesňování 1 844 Kč 32 800 Kč 
Silnice – opravy, údržba, projekt. dok.   83 653 Kč 49 500 Kč 
Cyklostezky – I. etapa, první splátka II. etapy   203 760 Kč 650 000 Kč 
Provoz veřejné silniční dopravy - autobusy 8 455 Kč 122 250 Kč 
Bezpečnost silničního provozu 11 736 Kč 0 Kč 
Pitná voda – úroky z úvěru, EKOvoda, zádržné   319 234 Kč 3 527 446 Kč 
Vodní díla v zemědělské krajin ě 804 Kč 6 500 Kč 
Předškolní zařízení – MŠ 488 196 Kč 520 000 Kč 
Základní školy – děti v jiných školách   83 500 Kč 0 Kč 
První stupeň základních škol – naše ZŠ 413 404 Kč 262 500 Kč 
Ostatní záležitosti kultury 8 881 Kč 8 200 Kč 
Rozhlas a televize – opravy a poplatky 14 043 Kč 16 000 Kč 
Kultura v obci 30 849 Kč 65 700 Kč 
Sportovní činnost – elektřina a voda hřiště 26 917 Kč 35 000 Kč 
Tělovýchovná činnost – dotace sport, refundace nájmu 130 000 Kč 100 000 Kč 
Dětská hřiště   1 430 Kč 2 000 Kč 
Ostat. zájmová činnost a rekreace - myslivci 5 000 Kč 5 000 Kč 
Veřejné osvětlení – opravy a elektřina 96 503 Kč 102 000 Kč 
Pohřebnictví – oprava zdi   6 881 Kč 89 000 Kč 
Komunální služby a územní rozvoj – platy, stavby 5 301 720 Kč 1 633 359 Kč 
Sběr a svoz komun. odpadu – popelnice, sběrný dvůr 656 144 Kč 673 200 Kč 
Tříděný a bioodpad - odvoz separu a projekt na bio  660 292 Kč 135 000 Kč 
Péče o veřejnou zeleň 75 084 Kč 82 000 Kč 
Ostatní výdaje související se sociál. porad. 1 000 Kč 1 000 Kč 
Osobní asist., peč. služba – rozvoz obědů 4 962 Kč 6 500 Kč 
Denní stacion. a centra denních sl. – služby seniorům 45 337 Kč 70 000 Kč 
Krizové situace   0 Kč 1 000 Kč 
Požární ochrana - hasiči 226 867 Kč 50 000 Kč 
Zastupitelstva obcí 833 575 Kč 870 800 Kč 
Ostatní všeobec.vnitřní správa j.n. 15 507 Kč 0 Kč 
Činnost místní správy – platy zaměst., provoz. výdaje 781 679 Kč 823 220 Kč 
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 10 326 Kč 12 000 Kč 
Převody mezi účty 900 000 Kč 0 Kč 
Finanční operace 12 540 Kč 10 000 Kč 
Finanční vypořádání minulých let 82 383 Kč 80 000 Kč 
Výdaje bez úvěrů 11 545 645 Kč 10 044 975 Kč 
úvěr I bez úroku za vodovod 464 652 Kč 464 652 Kč 
úvěr II bez úroku za vodovod 322 704 Kč 322 704 Kč 
Celkem výdaje s úvěry 12 333 001 Kč 10 832 331 Kč 
        

Rozdíl P a V   454 727 Kč -1 570 542 Kč 
 Proplacení dotace na faru -942 463 Kč   
 Proplacení dotace na příkopy   -137 030 Kč   
 Nákup traktůrku (proplacení dotace 2013)     -123 900 Kč 
 Doplacení vodovodu     3 227 246 Kč 
 Dotace na svoz bioodpadu (proplacení 2013)   433 268 Kč -433 268 Kč 
 Poslední splátka rekonstr. školy (proplacení 2013)   981 425 Kč -981 425 Kč 
Rozdíl P a V reálný 789 927 Kč 118 111 Kč 

 

Rozpočet obce pro rok 2013 
 

Komentář k rozpočtu 
 

Rozpočet pro rok 2013 schválilo 
zastupitelstvo obce na svém prosincovém 
jednání. Poprvé jsme tak přistoupili ke 
schvalování ještě před koncem roku, tedy 
bez znalosti skutečných nákladů a příjmů 
předchozího roku. Hlavním důvodem byl 
především fakt, že v loňském roce došlo ke 
schválení zákona o rozpočtovém určení 
daní (RUD), který výrazně mění příjmovou 
složku obcí. Odhadnout tedy výši příjmů 
v roce 2013 je ještě těžší, než tomu bylo 
v letech předchozích. Varianta doporučená 
Svazem měst a obcí nám přisuzuje dokonce 
o více než 1mil. Kč více, než jsme si 
střízlivě naplánovali. Vše se ale bude 
odvíjet od toho, kolik dokáže stát vybrat na 
daních. 

V celkových číslech jsme tedy schválili 
deficitní rozpočet. Ovšem pouze z účetního 
pohledu. Ve výdajích je totiž zahrnuta i 
částka 3,2 mil. Kč za poslední splátku 
vodovodu. Ta nás čeká v letošním roce a 
bude uhrazena z druhého spořicího účtu, na 
který jsme průběžně ukládali jednotlivé 
měsíční splátky.  

Celkový rozdíl příjmů a výdajů rovněž 
„narušují“ dotace. Řada z nich totiž bývá 
proplacena až v dalších letech, přičemž 
náklady jsou zaúčtovány v letech 
předchozích. Tyto položky jsou uvedeny 
kurzívou pod tabulkou a pomáhají nám 
získat jakýsi obrázek reálného stavu příjmů 
a výdajů. Z něho je patrné, že se neustále 
snažíme udržovat kladný výsledek 
hospodaření, tedy abychom pokud možno 
obec dále nezadlužovali. 

To ovšem znamená, stejně jako 
v předchozích dvou letech, omezení 
investic pouze na ty, u nichž se nám 
podařilo získat dotační spolufinancování. 
Jednou z takových dotací je Lhotecká 
cyklostezka. Zatímco I. etapu budeme mít 
již v příštím roce splacenu, u II. etapy nás 
už nejspíše letos čekají první výdaje. 

Letos konečně také zrealizujeme úpravu 
veřejného prostranství u obecního úřadu, 
které je pokryto dotačními prostředky (viz.  
položka Komunální služby…).  

Pouze z vlastních finančních prostředků 
bychom v letošním roce rádi konečně 
opravili spadlou hřbitovní zeď. Část 
prostředků musíme také, dle závazného 
stanoviska ŹP, investovat do zalesnění 
bývalé skládky u dálnice směrem na Pečky. 

Ostatní vyplyne až ze stavu financí 
v průběhu roku. 

-TD- 
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Příklad jednoho z grafů: Co by občané řešili na místě STAROSTY v Kostelní Lhotě:  

Odpovídalo 26 respondentů, každý z dotazovaných označil maximálně tři odpovědi. 

 

Jak se vám žije v obci – výsledky dotazníkového šetření 

Koncem roku proběhlo v restauraci Na růžku veřejné 
projednání výsledků  dotazníkového šetření, které se 
uskutečnilo v září loňského roku v celé naší obci. 
Přinášíme zde hlavní výsledky tak, jak je zpracovala 
renomovaná agentura STEM. Celá akce je součástí 
projektu MAS Podlipansko - Komunitní plánování 
sociálních služeb na Podlipansku. 

Jednalo se o vůbec nejrozsáhlejší průzkum veřejného 
mínění a sledování potřeb obyvatel, jaký byl kdy v naší 
obci uskutečněn. Výsledky jsou pro nás velmi zajímavé, 
ačkoliv vyplněný dotazník odevzdalo pouze 26 lidí. Z 
celkem 320 rozdaných dotazníků tedy činila návratnost   
8,1 %. Nutno podotknout, že nejvyšší číslo v rámci regionu 
zaznamenala obec Tatce s návratností 25 %. Naopak 
některé obce nedosáhly ani 5 %. 

Občané se v dotaznících mohli vyjádřit nejen k úrovni 
spokojenosti se sociálními službami. Značný prostor byl 
věnován kvalitě veřejné zeleně, bezpečnosti, kvalitě 
informovanosti, volnočasovým aktivitám a řadě dalších 
aktivit. Základní poznatky uvádíme níže. Celá zpráva je 
pak ke stažení na webu obce. 

Shrnutí hlavních výsledků dotazníkového šetření: 

• Hlavním problémem není nedostatek pracovních míst, 
naopak mezi špatně hodnocené oblasti patří dostupnost 
a úroveň obchodů a služeb (kvalita potravin 
v obchodě). 

• Z hlediska bezpečnosti v obci je nejhůře hodnocena 
dopravní bezpečnost, díky hlavnímu tahu Praha - 
Poděbrady. 

• Nejlépe je hodnocena informovanost, komunikace 
s radnicí a péče o životní prostředí. Poměrně 
pozitivně je také hodnocena čistota a pořádek v obci.  

• Nepořádek na veřejných prostranstvích mají na svědomí 
hlavně dvě věci, nedostatečná údržba v zimě a 
majitelé psů. 

• Nejnaléhavějšími úkoly starosty (zastupitelstva obce) 
by podle respondentů měly být opravy a údržba 
komunikací a chodníků, dopravní bezpečnost 
občanů a také vyřešení chybějícího víceúčelového 
sálu pro sport a taneční zábavy. 

• V obci je nejčastějším zdrojem základních informací místní 
zpravodaj, obecní rozhlas, pak úřední deska. Jen velmi malý 
podíl lidí chodí na jednání zastupitelstva. 

• V kulturní, sportovní a společenské oblasti chybí největšímu 
počtu lidí taneční zábavy (sál), dětská hřiště, ale i prostory 
pro setkávání mladých lidí. Zájem je i o napojení cyklostezek 
do okolí. Nezanedbatelnému podílu lidí nechybí v této 
oblasti nic. 

• Zdravotnictví je  hodnoceno poměrně dobře, pokud něco lidem 
vadí, pak je to nejčastěji horší dostupnost těchto služeb. 

• Významných zdrojů informací pro oblast zdravotnictví a 
sociálních služeb je víc, nejčastěji se lidé obracejí na úřady, 
dále hledají informace na internetu či od lidí s obdobnou 
zkušeností. 

• Uživatelů sociálních služeb je mezi respondenty velmi nízký 
počet, ale pouze u přímých rodinných příslušníků. Žádný z 26 
dotazovaných není přímým uživatelem sociálních služeb. 

• Vzhledem k velmi malému počtu lidí, kteří odpovídali na 
otázky týkající se využívání sociálních služeb, je problematické 
odpovědi hodnotit.  

• Nejdůležitější oblastí, na kterou by se obec měla v nejbližších 
letech v oblasti péče o seniory zaměřit , je přičinit se o 
zkrácení čekacích lhůt na místa v pobytových zařízeních. 

• V oblasti péče o lidi se zdravotním postižením by se měla 
obec zaměřit především na pomoc lidem, kteří se nedovedou 
postarat sami o sebe a řešit zaměstnávání těchto lidí. 

• V péči o rodiny s dětmi a osoby ohrožené soc. vyloučením pak 
vypomoci obecními byty s nižším nájemným pro 
nízkopříjmové osoby, podporovat setkávání mládeže a dětí 
v tzv. nízkoprahových zařízeních a zlepšit nabídku 
volnočasových aktivit. 

Návrh jedné velké investice: 

Pokud by lidé mohli v obci rozhodnout o jedné velké investici, 
nejvíce z nich by investovalo do opravy kostela, do vybudování 
pečovatelského domu, kulturního domu a obchodního domu. 

Kompletní zprávu, další grafy a komentáře najdete na webu obce. 
Děkujeme všem, kteří se do šetření zapojili. Rozhodně budeme 
z těchto výsledků čerpat nápady pro další rozvoj obce. 

-TD- 
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Třídění bioodpadu blíže občanům 
Jak jsme psali již v loňském roce, získali jsme dotaci od Středočeského kraje na 
zkvalitnění třídění bioodpadu v naší obci. Nechali jsme přestavět vozidlo Multicar 
pro svoz malých kontejnerů. Nakoupili jsme jich celkem 7 a hodláme je rozmístit 
k stáním na tříděný odpad a na tři další místa. Naší snahou je co nejvíce vám 
přiblížit možnost třídit tento typ odpadu, který ze zákona do popelnic nepatří a 
nemáte možnost jej kompostovat. Navíc se udává, že v popelnicích často tvoří až 
40 % odpadu. To nám všem zbytečně prodražuje cenu za svoz. 

Letošní rok tak bude spíše zkušebním, kdy budeme hodnotit využití a hledat 
nejvhodnější rozmístění. Uvítáme v tomto směru jakékoliv podněty. Komerční 
využívání kontejnerů pro vás občany vyhodnotíme v průběhu roku. 

Celkové náklady projektu dosáhly 450 tis. Kč, přičemž Středočeský kraj nám 
poskytl 433 tis. Kč z dotace.               -TD- 

Odpadové hospodářství 

Zastupitelstvo obce však zvolilo umírněnější, pozvolné 
navyšování poplatku. Pro rok 2013 je tak výše stanovena na 600 
Kč na osobu a rok. Chceme tak především poděkovat vám všem 
za skvělé třídění separovaných složek odpadu jako je plast, papír, 
sklo a bioodpad. Díky třídění dochází k nemalé úspoře 
prostředků obce a zastupitelé se jednomyslně rozhodli tento 
přístup ocenit. Poplatek vybíráme od 1. února do 29. března. Do 
té doby bude firma svážet na staré známky. 

Pro výpočet sazby poplatku pro rok 2013 jsme vycházeli ze 
skutečných nákladů a příjmů obce za komunální odpad v roce 
2011, ale také s ohledem na rok 2012, který však v době 
rozhodování nebyl zcela účetně uzavřen. 

Odvoz popelnic nás ročně stojí cca 460 – 480 tis. Kč, odvoz 
dalšího komunálního odpadu ze sběrného dvora pak asi 130 tis. 
Kč. Svoz suti vyjde na bezmála 30 tis. Kč a zbývající částky jsou 
za elektřinu, mzdy apod. Celkem nás tedy suť a komunální odpad 
vyjdou na cca 650 – 700 tis. Kč. 

 

Graf č. 1: Celkové náklady a příjmy za svoz 
komunálního odpadu v obci 

 

Popelnice letos dražší o 100 Kč Naproti tomu od občanů a podnikatelů jsme vybrali jen 
necelých 450 tis. Kč. Výsledná ztráta cca 250 tis. Kč jde 
pak na vrub rozpočtu obce. Tím jsou samozřejmě 
utlumovány jiné rozvojové aktivity. 

Zákon z roku 2012 umožnil obcím po více než devíti 
letech konečně zvednout sazbu za místní poplatek pro své 
občany na maximální možnou částku 1.000 Kč, resp. do 
max. výše nákladů za komunální odpad přepočtený na 
jednoho obyvatele obce. Dlouhodobě je totiž neudržitelné, 
aby obce v takové míře doplácely na spotřebu obyvatel a 
dotovaly domácnosti na úkor investic do škol, sportu, 
kultury, veřejných prostranství, komunikací apod. Naši 
obec navíc zatěžují dva enormně vysoké úvěry za 
vodovod, a proto jsme se jednomyslně shodli, že navýšení 
bude od roku 2013 naprosto nutné. 

Abychom pokryli celkovou ztrátu, která nám dnes vzniká, 
činil by poplatek 800 Kč na obyvatele. To znamená 
navýšení o 300 Kč na osobu. Není bez zajímavosti, že 
v hlasování vás občanů na webových stránkách obce, tato 
varianta naprosto jasně zvítězila. Velmi příjemně nás tedy 
překvapilo, že si uvědomujete, že obec potřebuje mít 
dostatek vlastních prostředků na rozvojové projekty a to 
zejména na spolufinancování projektů z prostředků 
dotačních programů. Bez nich bychom o dotace žádat 
nemohli. 

Přesto jsme se rozhodli zvolit mírnější přístup a poplatek 
navýšili o pouhých 100 Kč, tedy na celkových 600 Kč na 
osobu a rok. V konečných číslech to pro nás znamená, že 
za předpokladu podobně vysokých výdajů, bude naše 
obec doplácet nějakých 170 tis. Kč ročně za odpadové 
hospodářství. Naprostá většina okolních obcí se rozhodla 
zdražit mnohem více.  

Chceme tímto rozhodnutím především poděkovat vám 
všem za další zlepšení v třídění separovaných složek 
odpadu, jako je plast, papír, sklo a také biologický odpad 
(tráva, listí apod.). Věříme navíc, že zavedením 
kontejnerových svozů bioodpadu od letošního roku se 
podíl této vytříděné složky ještě zvýší. Jsme připraveni 
letos i rozšířit počet kontejnerů na separ na jednotlivých 
stanovištích, pokud to bude nutné. 

Připomínáme, že čím více budeme my všichni třídit 
odpad, tím menší budou náklady na svoz popelnic a tím 
menší budou případná další navyšování poplatku 
v nadcházejících letech. Cena poplatku je tedy na nás 
samotných. 

-TD- 

 

Na svém posledním jednání před koncem roku 
2012 rozhodovalo zastupitelstvo naší obce mimo 
jiné i o výši poplatku za komunální odpad v roce 
2013. Jak bylo již v průběhu roku avizováno, 
navýšení mohlo být až do výše 800 Kč na osobu 
a rok. 
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Prezidentské volby – I. kolo 

V naší obci bylo zapsáno v seznamu voličů 665 osob. K 
volbám se v I. kole dostavilo 488 voličů, to je volební účast 
73,4 %.  

Pořadí kandidátů dle obdržených hlasů:  

          Kostelní Lhota             ČR 

M. Zeman   120 hl. (24,8 %)  24,2 % 
J.Fischer   100 hl. (20,7 %)  16,4 % 

K.Schwarzenberg    87 hl. (18,0 %)  23,4 % 
J. Dienstbier     83 hl. (17,2 %)  16,1 % 

V.Franz      31 hl.   (6,4 %)    6,8 % 

P.Sobotka     19 hl.   (3,9 %)    2,5 % 

Z.Roithová    18 hl.   (3,7 %)    5,0 % 

T.Fischerová     14 hl.   (2,9 %)    3,2 % 

J.Bobošíková     11 hl.   (2,3 %)    2,4 % 

 

V sobotu byli volbám v naší obci přítomni na kontrole 
zástupci organizace Election Observation z Litvy a Běloruska 
jako volební pozorovatelé EU. 

-ZM- 

 

Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. zveřejnila 
ceník vodného a stočného pro rok 2013. Bylo rozhodnuto, že 
cena vody ani stočného se v roce 2013 zvyšovat nebude a 
zůstane na stejných částkách - tedy následovně (bez DPH): 

vodné:   33,17 Kč/m3 

stočné:  32,60 Kč/m2 

Vodné a stočné v roce 2013 

Prezidentské volby – II. kolo 

V II. kole se k volbám dostavilo 454 voličů, což činí volební 
účast 68,3 %.  

Pořadí kandidátů dle obdržených hlasů:  

          Kostelní Lhota             ČR 

M. Zeman   270 hl. (60,3 %)  54,8 % 

K.Schwarzenberg  178 hl. (39,7 %)  45,2 % 
 

-ZM- 

 

Ostatní poplatky zůstávají nezměněny 

V sobotu 27.10.2012 uspořádala obec ve spolupráci s MAS 
Podlipansko další výsadbu stromků v obci, tentokrát pod 
názvem Stromy pro Výrovku. Většinu prostředků jsme 
získali z dotace Nadace Via. Bohužel, počasí nám ale vůbec 
nepřálo. Od ranních hodin bylo velmi chladno a do toho 
celkem silně pršelo. Postupem dopoledne pak déšť pomalu 
přecházel ve sníh. Ani to ale neodradilo asi čtyřicítku 
dobrovolníků, kteří si přišli vysadit asi stovku nových 
stromků podél hráze řeky Výrovky. 

Patnáct vzrostlých javorů a dubů bylo vysazeno na pravý 
břeh od stavidla směrem k dálnici. Zbytek tvořily různé 
druhy ovocných stromů, zejména pak třešně, hrušně, 
švestky, jabloně aj. Odměnou všem bylo teplé občerstvení 
v krytém stanu a dobrý pocit. Vzhledem k ohlasu všech 
zúčastněných už zkoušíme s MAS Podlipansko získat další 
dotaci pro letošní podzimní výsadbu. Budeme rádi za 
jakékoliv nápady a vytipování míst pro nové stromy. 

-TD- 

Lhoťané si vysadili  
stovku nových stromů 

19.1.2013 se v Hospůdce Na Hřišti konala za účasti 34 
členů Valná hromada klubu.  Dále byli přítomni Jan Kurka a 
Zdeněk Drobný za hasiče, Michalové Ostřížek a Kurka za 
Sokol a za obec starosta Tomáš Drobný. Předseda SK 
Miroslav Štok přednesl zprávu za činnost a organizaci 
celého klubu. Od roku 2013 bude fotbalová přípravka 
rozdělena na mladší a starší.  

O činnosti fotbalového oddílu informovali pánové: Milan 
Poula za přípravku, Jaroslav Pavlík za béčko a Jan 
Mlynárčik  za A-mužstvo. Za volejbalový oddíl (družstva 
mužů a žen) podal zprávu p. Zdeněk Martínek. O 
hospodaření SK informovala pokladní pí Markéta 
Holešovská. Celkové výdaje v roce 2012 byly 198 tis.Kč. 
Hlasováním bylo provedeno doplnění výboru SK o tyto 
členy: Milan Poula, Martin Mašinda a Pavel Hošek.  

Na závěr výbor SK ocenil zasloužilé členy předáním 
Čestných uznání, které obdrželi tito pánové: 

Za dlouhodobou a obětavou práci v klubu – Petr Láska, 
Tomáš Ulrrich a Jaroslav Pavlík, za celoživotní obětavou 
práci v klubu – Bohumil Zradička a Zdeněk Martínek. 

-ZM- 

Výroční schůze SK na hřišti 
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Ve čtvrtek 6. prosince byla slavnostně otevřena nově 
zrekonstruovaná základní škola v naší obci. Ta se dočkala 
zásadní opravy po více než 50 letech. Zakončily se tak téměř 
šestiměsíční práce na budově. Jak jsme psali již v minulém 
čísle, modernizovány byly především učebny, toalety, 
tělocvična či podlahy v chodbě a v šatně. Došlo ke kompletní 
změně způsobu vytápění a mezi školami zatím vzácné 
instalaci rekuperace tepla, která mimo jiné zajišťuje neustále 
čerstvý vzduch v učebnách. Navíc došlo k výměně oken, 
zateplení a provedení historizujících prvků fasády. Podle 
našich propočtů bychom mohli úspornými technologiemi a 
výměnou oken ušetřit více než polovinu nákladů za elektřinu.  

Celkové náklady dosáhly cca 4,5 mil. Kč, přičemž bezmála 4 
mil. poskytl Středočeský kraj v rámci dotace z Fondu rozvoje 
obcí a měst. Bez této pomoci bychom nikdy nemohli tuto 
investici realizovat. II. etapa projektu, která představuje 
úpravu podkroví a zbudování dvou nových učeben, je zatím 
odložena na neurčito.  

Naše pozornost při shánění dotačních prostředků se bude 
pomalu přesouvat především na mateřskou školku. I zde 
bychom se během příštích let chtěli zaměřit na snížení 
provozních nákladů. Výdaje na elektrické akumulační 
vytápění zde dosahují každoročně více než 300 tis. Kč.  

V rámci slavnostního otevření školy jsme pro veřejnost 
připravili Den otevřených dveří a zájemci si mohli až do 
večerních hodin prohlédnout za doprovodu dětí celou budovu.  

-TD- 

Škola slavnostně otevřena 

Dle naší evidence žilo k 1.1.2013 v naší obci celkem 818 
obyvatel. V roce 2012 se narodilo deset nových obyvatel a 
zemřelo 11 našich spoluobčanů. Do obce se trvale přihlásilo 
25 lidí a 17 lidí se naopak odstěhovalo. 

-MH- 

Počet obyvatel opět vzrostl 

Lhoťáci se nenudí, aneb kam společně 
vyrazíme na výlet 

Na základě podnětů od vás, které jsme navíc diskutovali 
v rámci setkání Komunitního plánu sociálních služeb, jsme 
se rozhodli uspořádat jednou až dvakrát do roka společný 
celodenní zájezd Lhoťáků a případně dalších zájemců. 
Některou květnovou sobotu letošního roku bychom proto 
brzy ráno vypravili autobus ze Lhoty a vycestovali do 
některého turisticky zajímavého místa naší země. Návrat 
bude ještě týž den ve večerních hodinách. Pokud bude o 
podobnou akci zájem, pokusíme se příště připravit i výlet do 
blízkého zahraničí, například na předvánoční trhy apod. 

O tom, kam pojedeme, můžete rozhodnout vy sami 
prostřednictvím hlasování v anketě na webových 
stránkách obce nebo prostřednictvím emailu či osobním 
sdělením na obecním úřadě. Připravíme pro vás kompletní 
program, který bude rozhodně stát za to. Na své si přijdou 
všechny věkové kategorie a výlet bude naprosto fyzicky 
nenáročný. Na akci se bude finančně podílet i obec Kostelní 
Lhota, tak neváhejte a hlasujte. Přihlášky prosím podávejte 
do 31.3.2013. Akce se uskuteční pouze při dostatečném 
počtu zájemců. 

Zároveň připomínáme, že první červencový víkend vyráží 
z Kostelky autobus na Sraz Lhot a Lehot, tentokrát do 
Velké Lehoty v okrese Žarnovica na Slovensku. Zde bude 
naší výpravě během programu oficiálně předána srazová 
putovní zástava. Zároveň to pro nás bude poslední možnost 
okouknout, jak se takový sraz pořádá. Věřím tedy, že se 
s námi do Lehoty vydáte. 

Hlasování o Lhotecký výlet: 
1) Za památkami UNESCO na Vysočině –Telč – 
renesanční perla Vysočiny a Poutní kostel Svatého Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře u města Žďár nad Sázavou. 

2) Do Broumovského výběžku – unikátní Adršpašsko-
teplické skalní město a cestou dělostřelecká tvrz. 

3) Za technickými památkami a historií - Hornické 
muzeum Příbram s návštěvou několika dolů a prohlídkou 
technických památek a Památník Vojna – vězeňské zařízení. 

4) Vinařský mix – CHKO Kokořínsko a její pokličky, 
Vrátenská hora s rozhlednou, hrad Houska a nakonec 
zámecké vinné sklepy Jiřího Lobkowicze s malou 
ochutnávkou vín.  

5) Žádná z variant se mi nelíbí, navrhuji lepší (pošlete 
nebo sdělte svůj návrh vedení obce) 

 

Podrobné informace k jednotlivým variantám s fotografiemi 
daných míst najdete na webu obce v sekci ankety nebo na 
vývěsce. 

-TD- 
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Aktivní činnost našeho sboru na sebe nenechala dlouho 
čekat. Hned v 1. měsíci uplynulého roku (29.1.2012) došlo 
k požáru budovy Instalatérských potřeb Šátek. Výjezdová 
jednotka byla svolána sirénou okolo 8,00 hod. Začalo hořet 
v podkrovních prostorech a odtud se oheň šířil po krovních 
trámech po celé střešní konstrukci. V 9,10 se oheň podařilo 
dostat pod kontrolu a v 9,40  byl oheň zcela zlikvidován. Na 
místě zasahovali 4 hasičské jednotky. Po odjezdu HZS naše 
jednotka provedla vyklizení ohořelých zbytků z půdních 
prostor a zajistila dozor do 7,00 hod. druhého dne. Ráno byla 
budova předána majiteli. 

Díky podpoře Středočeského kraje a pomoci naší obce, nám 
byla poskytnuta dotace na zmodernizování našeho 
hasičského automobilu IFA. Na přelomu měsíce března a 
dubna bylo do nástavby vozidla namontováno vysokotlaké 
čerpadlo, hadicový naviják s 30 m vysokotlaké hadice a 
pistole. Byla vsazena 500 l nádoba na vodu a nádoba na 
pěnidlo. Dále byly provedeny i klempířské práce zadních 
dveří nástavby  pro rychlé a snadné otevírání. 

Dne 4.4.2012, cca v 10,00 hod. byl nahlášen místním 
zemědělcem požár lesa. Na místo se sjely jednotky 
z Nymburka, Sadské a Poděbrad. Hořel borový les u dálnice 
směrem na Sadskou. V té době jsme měli vozidlo v servisu 
na rekonstrukci, proto jsme vypomohli s doplňováním vody 
do požárního vozidla SDH Sadská z nadzemního hydrantu. 
Po hodině a půl byl požár zlikvidován. 

V 17,40 došlo k opětovnému vznícení travního porostu 
v místech ranního požáru. S pomocí p. Hořánka bylo 
provedeno dohašení vodou z mobilních plastových nádrží 
uložených na přívěsu za traktorem. K čerpání vody bylo 
použito elektrické čerpadlo poháněné elektrocentrálou. 

K prověření smysluplnosti zmíněné obnovy požárního 
vozidla, posloužil výjezd 11.7.2012. Opět se jednalo o požár 
lesa, tentokrát směrem na Zvěřinek. Zasaženo bylo 25 
m lesní hrabanky a trávy. Naší jednotkou byl veden jeden 
proud vysokotlaké vody. Po 20 min. byl oheň uhašen. 

O tom, že byl rok 2012 bohatý na požáry svědčí zápis ze dne 
15.8.2012, kdy hořel lesní porost za místním hřbitovem 
směrem na Pečky. Použili jsme vysokotlaké čerpadlo, 
se kterým nebyl problém oheň uhasit. Následně členové 
naší jednotky prolili požářiště z požárního vozidla CAS 25 
HZS Poděbrady. K požáru nejspíš došlo od zahozeného 
nedopalku cigarety. 

Dne 28.12.2012 došlo k pádu vzrostlého stromu na hlavní 
komunikaci v obci. V bezprostřední blízkosti stromu se nacházela 
lampa veřejného osvětlení, která byla stržena při pádu a způsobila 
výpadek veřejného osvětlení. Naše jednotka v reflexních vestách 
se svítilnami zajistila řízení dopravy. Jednotky  SDH Sadská a 
HZS Poděbrady se postarali motorovými pilami o odstranění 
překážky ze silnice. 

        V rámci okrsku jsme se zúčastnili dvou Námětových cvičení 
pořádaných v Hořátvi, resp. Zvěřínku, kde jsme si vyzkoušeli 
hledání pohřešované osoby v terénu a již tradiční dálkovou 
dopravu vody. 

Náš sbor se zapojil do soutěží v požárním sportu, které 
odstartovaly I. kolem Polabské Ligy v Sadské. Dále jsme 
absolvovali okrskovou soutěž v Kovanicích, Polabskou Ligu 
v Úmyslovicích a na závěr Poslední sání v Pňově.  

První polovina roku byla mimo jiné věnována přípravám 
Staročeských májů, které po tříleté odmlce proběhly ve dnech 
18.5. a 19.5. 2012. Přálo krásné počasí, které přilákalo dostatek 
návštěvníků. Všem, kteří se na úspěšné akci podíleli, děkujeme. 

Dne 23.6. 2012 uspořádali členové SDH pro malé i velké tzv. Den 
otevřených dveří. 

Další tradiční činností byla spoluúčast na akcích pořádaných obcí. 
Např. Pálení čarodějnic nebo Položení věnců k pomníku padlých. 

Z činnosti našich hasičů 

Dovolte, abychom Vás 
informovali o činnosti Sboru 
dobrovolných hasičů v Kostelní 
Lhotě za uplynulý rok 2012, který 
byl bohatý nejen na plánované 
akce, ale bohužel i na mimořádné, 
v podobě požárů.   

Závěrem děkujeme Všem, kteří 
jakýmkoliv způsobem 
podporují naši činnost. 
Lhoťákům a přátelům přejeme, 
aby pro ně rok 2013 znamenal 
pevné zdraví a co nejvíce 
radosti. 
      
ČLENOVÉ SBORU 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
KOSTELNÍ LHOTY   

V roce 2013 zveme na: 

Okrskové soutěže a zejména Polabskou ligu 

Začátkem dubna sběr kovového odpadu 

Den otevřených dveří – Červen 

Pokládání věnců 28. října 
Další případné akce a přesné termíny budou včas upřesněny. 
 

Zásah v Instalatérství Šátek 

Zásah v kancelářích Instalatérství Šátek 
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duben Ukliďme si svět 
 Společný jarní úklid okolí obce ve 

spolupráci s MAS Podlipansko. 

 Sběr kovového odpadu 
Tradiční akce Sboru dobrovolných hasičů 

květen  Lhotský zájezd 

Koncem ledna jsme přihlásili naše 
webové stránky do celostátní soutěže. 
Pokud se vám naše stránky líbí, budeme 
rádi, když je podpoříte udělením svého 
hlasu v pravé části hlavní stránky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kde byste neměli chybět 

Krátce před Vánoci k nám zavítal poděbradský Divadelní 
spolek Jiří. Ten zde v restauraci Na Růžku odehrál skvělou 
pohádku Ženich pro čertici aneb sedmimílové boty.  

Výprava představení i výkony herců měly profesionální úroveň 
a toto jedinečné představení bylo na závěr odměněno vděčnými 
diváky velkým aplausem. Především se všem líbila čertice 
Teofila v podání herečky a výtvarnice Jolany Fraňkové, 
bakalářky umění. Členem spolku je také lhoťan Martin Plaček, 
který pomáhal v tomto představení s technikou. DS Jiří oslavil 
letos 150. výročí od založení. 

-ZM- 

Od posledního vydání Lhotského zpravodaje utekl již nějaký 
čas a tak dovolte, abychom Vás i my informovali o dění v naší 
Mateřské škole. 

Držíme krok s trendy současné doby, které se týkají cizích 
jazyků. Již 3 roky naši MŠ pravidelně každý týden navštěvuje 
zkušená lektorka anglického jazyka, která děti seznamuje 
formou hry a myšky Maisy s tímto cizím jazykem. 

Od října k nám jednou měsíčně zavítala keramická dílna, ve 
které si děti vyrobily z hlíny berušku, ježečka či zvoneček. 

V listopadu navštívila naši školku opět dětmi oblíbená 
Dřevíčková dílnička, ve které se děti seznámily s nářadím a 
náčiním a také si aktivně vyzkoušely práci s ním, jako 
opravdoví truhláři. Ze dřeva si samy vyrobily hračku, kterou 
byl tentokrát sněhuláček. Výroba takové hračky není jen tak. 
O tom se děti samy přesvědčily. Nejprve se musí sněhuláčkovi 
pořádně opilovat kabátek, potom se mu musí natlouci nos, a 
nakonec vyvrtat knoflíky speciálním vrtákem v ruční vrtačce. 
Ve finále si děti své sněhuláčky nazdobily barvičkami dle 
fantazie. 

Čekání na Ježíška nám pomohla zkrátit osvědčená divadélka, 
která naši školku také navštívila. Shlédli jsme pohádku o tom, 
jak si počínala Mášenka v lese se zvířátky, nebo jsme se 
dozvěděli  „Jak se hraje v zimě“. 

A aby se hříšníci oddělili od poslušných dětí, přišlo na 
návštěvu do školky samo peklo s Pekelnou listinou hříšníků. 
Čert s Mikulášem a Andělem vyslechli básničky a písničky 
nejen od zlobivců, kteří se tímto vykoupili od pekla, ale od 
všech dětí. A tak si zasloužili nadílku s ovocem, dobrotami a 
drobnými dárečky. 

V letošním roce jsme opět vyhlásili vánoční soutěž. Tentokrát 
NEBYLA o NEJ… ozdobu, ale 
o NEJSNĚHULÁKOVAT ĚJŠÍHO SNĚHULÁKA. Sešlo se 
nám jich mnoho a bylo velmi těžké vyhodnotit jednoho 
jediného sněhuláka.  Odměnu si zasloužili všichni. 

Abychom alespoň na chvíli pozastavili předvánoční shon, 
pozvali jsme do školky rodiče. Ti nám pomohli s vánoční 
výzdobou školky, vyzkoušeli jsme si tradiční vánoční zvyky 
jako je pouštění lodiček, házení botou, tzv. „Hrníčkování“, 
které napovědělo rodičům, co je čeká v příštím roce. Zazpívali 
jsme si koledy a byli jsme Štědrému dni o krok blíže. 

V úterý 18. prosince nastal den, kdy děti od příchodu do 
školky netrpělivě přešlapovaly, stále vyhlížely z okna a 
vyptávaly se „Kdy už konečně přiletí?“. Věděly, že nás ve 
školce navštíví Ježíšek. A pokud byly děti celý rok hodné, 
přinese jim také do školky nové hračky a hry. Opravdu přiletěl 
a byl velmi štědrý. A to i díky rodi čům, kteří nám přispěli 
finančními hotovostmi na řadu dárečků. Touto cestou jim 
chceme ještě znovu mnohokrát poděkovat, že ve svém 
předvánočním napjatém rodinném rozpočtu našli mnohdy 
nemalé příspěvky!  Za ty rozzářené dětské oči to stálo, věřte 
nám! 

Všem čtenářům Lhotského zpravodaje přejeme do roku 2013 
pevné zdraví, mnoho osobních úspěchů a řadu 
nezapomenutelných okamžiků. 

  
Děti a kolektiv zaměstnankyň z mateřské školy 

Zprávičky  
z naší školičky 

Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují 
platnou e-mailovou schránkou, na niž bude poslána 
ověřovací zpráva. Do pondělí 25. 2. 2013 16:00 budou 
hlasy započítány do krajské ceny veřejnosti (pokud bude v 
kraji udělena), do čtvrtka 28. 3. 2013 16:00 do celostátní 
ceny veřejnosti.  

Vyslyšeli jsme rovněž přání některých z vás, kteří chtěli 
dostávat pravidelně všechny aktuality do své emailové 
schránky ihned po zveřejnění a nechtěli přitom uvádět své 
osobní údaje. Jednoduše lze teď v části Elektronické služby 
zadat pouze svůj email a budete vědět o všem novém v obci. 
Pro hlasování v anketách a psaní příspěvků do diskusního 
fóra nadále zůstává nutnost registrace. Ta byla zavedena 
z jednoho prostého důvodu. Abychom eliminovali anonymní 
vzkazy, jejichž slovník často nebývá zrovna vybíravý. 
Registrovaní podnikatelé mají navíc možnost bezplatně 
zveřejnit na webu svou reklamu. 

-TD- 

Soutěžíme o Zlatý erb 


