
 

 

Dotazník spokojenosti občanů  

obce Kostelní Lhota 
 

sběr odpovědí 18.10. – 25.11.2018 

 

 

Statistika respondentů 

334  návštěv 

204  dokončených dotazníků 

    0  nedokončených dotazníků 

130  pouze zobrazení 

  61  % celkové úspěšnosti vyplnění dotazníků 

 

 

 

 

 

 

 



1. Jaký je Váš vztah k obci? 
      Výběr z možností, zodpovězeno 195x, nezodpovězeno 9x  

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl % 

Žiji zde od narození 84 43,1  

Přistěhoval/a jsem se v dospělosti před více než 5 lety 63 32,3  

Přistěhoval/a jsem se v dospělosti během posledních 5 let 20 10,3  

Přistěhoval/a jsem se v dětství s rodiči 13 6,7  

Jsem chalupář/ka, nebydlím zde každý den 11 5,6  

Jiná... 4 2,1  

 

Jiná: 

- Chvíli zde bydlím, chvíli jen jako na chalupu :) 
- s přestávkou 27 let zde žiji od narození 
- Cítím se jako rodačka, neboť v Kostelní Lhotě žiji již 40 let 
- PŘIŽENIL JSEM SE 
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Jaký je váš vztah k obci ?



2. Jak se Vám v Kostelní Lhotě žije? 
   Výběr z možností, zodpovězeno 196x, nezodpovězeno 8x 

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl % 

Velmi dobře 115 58,7 

Spíše dobře 66 33,7 

Ani dobře, ani špatně 15 7,7  

Spíše špatně 0 0  

Velmi špatně 0 0  

 

 

3. Co je pro Váš život v Kostelní Lhotě nejcennější? 
Respondenti vybírali max. 5 možností, systém umožňoval i více odpovědí, zodpovězeno 204x, 
nezodpovězeno 0x 

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl v % 

Vzhled obce 106 52,0  
Blízkost Poděbrad, Nymburka, Sadské a Peček 94 46,1  
Okolní krajina 85 41,7  
Blízkost Prahy 83 40,7  
Kulturní a společenský život 67 32,8  
Kontakty se sousedy a dalšími obyvateli obce 63 30,9  
Bezpečnost v obci 62 30,4  
Existence mateřské školky 59 28,9  
Dobré autobusové spojení 58 28,4  
Komunitní život – zapojení občanů do dění v obci 57 27,9  
Existence základní školy 51 25,0  
Sportovní vyžití 29 14,2  
Možnost pracovního uplatnění v místě či okolí 17 8,3  
Něco jiného (uveďte) 3 1,5  

Velmi dobře

Spíše dobře

Ani dobře, ani 
špatně

Jak se Vám v Kostelní Lhotě žije?



Pro více než polovinu respondentů je pro život v Kostelní Lhotě nejcennější vzhled obce, 
přičemž na třetím místě se ještě umístilo vnímání okolní krajiny. Pro téměř polovinu 
dotazovaných (druhé místo) je pak nejcennější blízkost všech čtyř měst našeho regionu, 
pro 40 % obyvatel pak blízkost Prahy.  

Je rovněž potěšující, že třetina dotazovaných vnímá jako cenný kulturní a společenský 
život a také kontakty se sousedy a dalšími obyvateli obce. 

V rámci kategorie něco jiného již dotazovaní víceméně další možnosti neuváděli.  

 

 

 

Něco jiného (uveďte): 

• Už víc nic 
• Přátelské vztahy 
• Blízkost rodiny 
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4. Co se Vám v Kostelní Lhotě nelíbí? 
Respondenti vybírali max. 5 možností, systém umožňoval i více odpovědí,  
zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x 

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl v % 

Špatný stav místních komunikací 101 49,5 

Dálnice v těsné blízkosti obce 77 37,7 

Špatné ovzduší vlivem silnice a lokálních topenišť 65 31,9 

Parkování aut v zeleni a před domy 54 26,5 

Hlavní silnice procházející obcí 53 26,0 

Nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb 40 19,6 

Nedostatečná bytová výstavba 17 8,3 

Špatné vztahy mezi lidmi 14 6,9 

Nedostatečné kulturní vyžití 11 5,4 

Okolní krajina – široká pole apod. 7 3,4 

Bytový dům 6 2,9 

Nedostatečné sportovní vyžití 5 2,5 

Vzhled obce a veřejných prostranství 4 2,0 

Špatné podmínky pro podnikání 3 1,5 

Něco jiného (uveďte) 44 21,6 

 

 

 

pozn.:   

- 7 respondentů zařadilo do části "něco jiného" - provoz kamionů v obci. Lze předpokládat, že toto 
vadí i některým, kteří hlasovali pro možnost - Hlavní silnice procházející v obci, proto bylo těchto 7 
hlasujících zařazeno právě pod tuto možnost 
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- 2 respondenti zmínili v části "něco jiného" - hluk z dálnice. Lze předpokládat, že toto vadí i 
některým, kteří hlasovali pro možnost - Dálnice v těsné blízkosti obce, proto byli tito 2 hlasující 
zařazeni právě pod tuto možnost 
 

Něco jiného (uveďte): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polovině dotazovaných se na obci nelíbí stav místních komunikací. I další odpovědi na 
předních příčkách souvisí s dopravou – ať už je to blízkost dálnice intravilánu obce (38 % 
lidí), špatné ovzduší vlivem silnice a lokálních topenišť (32 %) nebo parkování aut 
v zeleni a před domy (26,5 %) či samotná hlavní silnice procházející obcí (26 %). Další 
možné odpovědi byly zastoupeny méně než 20 %. 

- Odpadky u kontejnerů na tříděný odpad 

- Nedostatek odpadkových košů pro odhazování 
psích exkrementů 

- Pravidelně přeplněné kontejnery na plast 
nezmačkanými PET lahvemi 

- přeplněné odpadkové nádoby u katol. hřbitova 
(před svátky, kdy do obce přijíždí do rodin 
návštěvy nebo rodáci a bylo tak i před soutěží 
Entente Florale) 

- odpadky 

 

- Chybějící plynofikace, topení uhlím 
- Chybí plynofikace 
- Absence plynovodu 

 
- Stav chodníků 
- Stav chodníků a jejich ne údržba obecním 

úřadem 
 

- Samoobsluha 
- Obchod s potravinami a čistota uvnitř, viděl jsem 

tam myš 
 

- Děti nemohou bezpečně přejít silnici 
- Nedostatek přechodů pro chodce 
- Špatná bezpečnost na přechodech 

 

- Přístupová cesta na autobusovou zastávku 
- Kdo parkuje na trávě, měl by platit parkovné 
- Vysoká krajnice vozovky, která vadí při vyjíždění 

autem od domu. 
- Nedostatečná viditelnost měřiče rychlosti 
- Plýtvání peněz na vysazování květin, opravu 

kostela, když jsou rozbité komunikace a chodníky 
- absence letní květinové výzdoby většiny obydlí a 

jejich okolí 
- Špatný stav kostela 
- Starosta 
- Nedostatečný odtok dešťové vody od hlavni 

silnice, 
- Není nic, co by se mi vyloženě nelíbilo. 
- Nesmyslná perioda svozu komunálního odpadu 1x 

za 14 dní v letním období! 
- neexistence názvů 
- silnice k bytovkám č. 301 a 302 
- vandalismus 
- Z bezpečnostních důvodů je třeba pokácení 

starých stromů v obci 
- Pouliční osvětlení 
- Chybí zde sál pro společenské akce 
- Žádné sociální vymoženosti pro seniory (obědy, 

senior taxi...) 
- Nevhodná bytová zástavba 
- Špatné spojení na vlak na kolínskou i nymburskou 
část 

- Obec nevytváří pozemky pro stavbu nových domů 
a ani nepodporuje stavbou inž. sítí a komunikací 
jejich tvorbu ani po dohodě s vlastníky vhodných 
pozemků 

- nedostatečná kontrola dopravních ulic 
- Mnoho volně pobíhajících koček 

 



Více než 20 % dotazovaných uvedla i Něco jiného. Nejčastěji se jednalo o jednotlivé 
odpovědi, které jsou uvedeny pod grafem. Častěji byly zmiňovány odpady a přeplněné 
koše či kontejnery, třikrát se objevila plynofikace. 

 

 

5. Jakou známkou hodnotíte následující oblasti v naší obci? 
      Matice výběru z možností, zodpovězeno 194x, nezodpovězeno 10x 

 

Možnosti odpovědí  1 2 3 4 5 

Celkový vzhled obce 68 (35,1 %) 91 (46,9 %) 25 (12,9 %) 2 (1,0 %) 0 

Přírodní prostředí v okolí obce 60 (30,9 %) 92 (47,4 %) 15 (7,7 %) 6 (3,1 %) 0 

Bezpečnost v obci 60 (30,9 %) 74 (38,1 %) 26 (13,4 %) 3 (1,5 %) 2 (1,0 %) 

Nakládání s odpady, třídění, recyklace 99 (51,0 %) 48 (24,7 %) 23 (11,9 %) 4 (2,1 %) 2 (1,0 %) 

Péče o zeleň a veřejná prostranství 102 (52,6 %) 52 (26,8 %) 12 (6,2 %) 3 (1,5 %) 0 

Úroveň kulturního vyžití 50 (25,8 %) 67 (34,5 %) 31 (16,0 %) 6 (3,1 %) 2 (1,0 %) 

Úroveň sportovního vyžití 50 (25,8 %) 66 (34,0 %) 23 (11,9 %) 6 (3,1 %) 1 (0,5 %) 

Příležitost pro podnikání v obci 10 (5,2 %) 17 (8,8 %) 40 (20,6 %) 12 (6,2 %) 5 (2,6 %) 

Místní smíšený obchod  12 (6,2 %) 30 (15,5 %) 53 (27,3 %) 39 (20,1 %) 27 (13,9 %) 

Sousedské / mezilidské vztahy 42 (21,6 %) 68 (35,1 %) 34 (17,5 %) 8 (4,1 %) 5 (2,6 %) 

Dopravní spojení 77 (39,7 %) 64 (33,0 %) 19 (9,8 %) 4 (2,1 %) 1 (0,5 %) 

Dostupnost bydlení 20 (10,3 %) 24 (12,4 %) 34 (17,5 %) 12 (6,2 %) 6 (3,1 %) 

Úroveň základní školy 50 (25,8 %) 36 (18,6 %) 12 (6,2 %) 5 (2,6 %) 5 (2,6 %) 

Úroveň mateřské školy 77 (39,7 %) 39 (20,1 %) 7 (3,6 %) 2 (1,0 %) 1 (0,5 %) 

Zapojení obyvatel do rozvoje a dění v obci 57 (29,4 %) 60 (30,9 %) 18 (9,3 %) 4 (2,1 %) 2 (1,0 %) 

Práce obecního úřadu 108 (55,7 %) 44 (22,7 %) 10 (5,2 %) 3 (1,5 %) 0 

Komunikace obecního úřadu k občanům, 
informovanost 114 (58,8 %) 47 (24,2 %) 10 (5,2 %) 2 (1,0 %) 3 (1,5 %) 

 

U této otázky respondenti známkovali jednotlivé oblasti, přičemž ohodnotit bylo možné 
libovolný počet oblastí. V tabulce jsou zobrazeny v pořadí dle dotazníku, v grafu pak 
podle počtu nejlepších známek. 

Z toho je patrné, že více než polovina dotazovaných hodnotí jedničkou komunikaci 
obecního úřadu směrem k občanům, práci obecního úřadu jako takovou, péči o veřejnou 
zeleň a odpadové hospodářství. 

Pouze u třech oblastí převažuje negativní hodnocení nad pozitivním. Jde o dostupnost 
bydlení, místní smíšený obchod a příležitost pro podnikání. U vnímání obchodu navíc 
zaznamenáváme vůbec nejvyšší počet známek s hodnotou 5.  

Pro dostupnost bydlení i příležitosti pro podnikání navíc platí, že je hodnotilo nejméně 
respondentů. Naopak nejvíce se občané vyjadřovali k celkovému vzhledu obce, 
odpadům, komunikaci OÚ k občanům či prostředí okolo obce. Všechny tyto tři oblasti byly 
navíc z téměř 80% hodnoceny jedničkou nebo dvojkou.  



 

 

 

6. Jaká zařízení pro volný čas Vám v obci nejvíce chybí?  
Respondenti vybírali max. 5 možností, systém umožňoval i více odpovědí,  
zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x 

 

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl v % 

Kvalitní cyklostezky dalšími směry a propojení obou 
stávajících 77 37,7 

Sportovní hala pro zimní období, tělocvik 75 36,8 
Kavárna s cukrárnou 51 25,0 
Kvalitnější koupání na Výrovce 48 23,5 
Více laviček, košů 45 22,1 
Volně přístupné venkovní víceúčelové hřiště 40 19,6 
Veřejná prostranství pro setkávání lidí 35 17,2 
Knihovna 31 15,2 
Turistické trasy, naučná stezka okolím obce, větší 
prostupnost krajinou 22 10,8 

Nic mi nechybí, současný stav je dostačující 22 10,8 
Dětská hřiště, místa pro hraní dětí 20 9,8 
Prostory pro netradiční sporty (petangue, kuželky, lezecká 
stěna, aj. – napiš dolů) 18 8,8 

Kulturní (spolkový) dům vč. sportovního vyžití 14 6,9 
Venkovní fitness pro seniory 5 2,5 
Ostatní 9 4,4 
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Z hlediska trávení volného času občanům nejvíce chybí kvalitní cyklostezky dalšími 
směry, resp. propojení obou stávajících před obec (cca 38 %) a sportovní hala pro zimní 
období a tělocvik (37 %).  

Zhruba ¼ respondentů pak chybí kavárna s cukrárnou, kvalitnější koupání na Výrovce 
nebo více laviček a košů.  

V rámci odpovědi Něco jiného se nejčastěji zmiňovala absence kulturního domu nebo 
také lezecká stěna či fitness. 

Přibližně desetině lidí nic nechybí. 

 

 

Pozn.: 

Poslední tři možnosti byly uváděny v rámci kategorie - Něco jiného (uveďte) a zejména u možnosti Kulturní 
dům lze tudíž přepokládat, že by získala více hlasů pokud by bylo možné ji vybírat přímo. To dokládá např. 
otázka č. 11 dotazníku. 
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Prostory pro netradiční sporty – bližší 
specifikace: 

- např. šipky - zapojení "antisportovců" 

- Lezecká stěna, bazén, discgolf 

- lezecká stěna, tenis, ping pong 

- lezecká stěna 

- Relaxační místo, sauna, fitko, solárko, masáže 
...apd. 

- Fitness 

- Broková střelnice 

- Venkovní basketbalové hřiště 

 

Něco jiného: 

- Možnost chytat ryby pro nečleny spolku 

- Kontejnéry na plechovky a hadry 

- Změnit les mezi silnicí a cyklostezkou směrem 
na Pískovou Lhotu na lesopark 

- odpadkové koše se sáčky na exkrementy pejsků 

- Příjemná hospůdka s kvalitní domácí kuchyní, 
zákusky i dobrou kávou 



7. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci? 
Respondenti vybírali max. 3 možnosti, systém umožňoval i více odpovědí,  
zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x 

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl v % 

Neukázněnost občanů (pohozené odpadky, špatné třídění 
odpadů) 103 50,5 

Lokální topeniště (topení uhlím) 85 41,7 

Hluk dálnice 72 35,3 

Hlavní silnice 69 33,8 

Černé skládky 46 22,5 

Psí výkaly 46 22,5 

Nedostatek odpadkových košů 30 14,7 

Nedostatečná nebo nepravidelná intenzita svozu odpadů 21 10,3 

Něco jiného (uveďte) 9 4,4 

Nedostatečná informovanost o kvalitě životního prostředí 4 2,0 

Údržba veřejné zeleně 3 1,5 

 

 

Více než polovina respondentů uvedla, že neukázněnost občanů, a to zejména 
v souvislosti s nesprávným tříděním odpadů, nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí 
v obci. Až na druhém místě se objevují lokální topeniště.  

Zhruba třetina obyvatel pak vnímá hluk dálnice a hlavní silnici v obci, jakožto faktor 
zhoršující život v obci. 
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8. Jaké služby v obci nejvíce postrádáte? 
Textová odpověď, zodpovězeno 204x, nezodpovězeno 0x 

 

Celkem 132 respondentů nechalo tuto otázku nezodpovězenou. Lze předpokládat, že 
jsou buď spokojeni nebo je v danou chvíli nic zásadního nenapadlo. Tuto odpověď ještě 
potvrzuje i dalších 11 respondentů, kteří tabulku vyplnili jako - Nic, nevím, spokojen. 

Konkrétní návrhy tedy nejsou početně zastoupeny. Mezi nejzmiňovanější patří kvalitnější 
obchod s potravinami, případně vedený jako smíšený obchod. Část občanů se zaměřila 
na chybějící služby především pro seniory – denní stacionář (5 hlasujících) nebo 
přítomnost zdravotních služeb (5). Podobnou prioritu má kvalitní restaurace (4) a kavárna 
s cukrárnou (4) nebo i pošta (4), služby o tělo (4) či sport (4). 

 

Odpovědi Hlasy 

Nevyplněno 132 

Kvalitní obchod s potravinami (smíšený) 15 

Nic, nevím, spokojen (a) 11 

Denní stacionář, služby pro seniory 5 

Zdravotní středisko, lékaři, lékárna 5 

Kvalitní restaurace 4 

Kavárna (cukrárna, pekárna) 4 

Pošta 4 

Manikúra, pedikúra, pediatr, ost. péče 4 

Sport - cyklostezky, alternativní, relax 4 

Vinárna (vinotéka) 3 

Senior taxi, odvoz k lékaři 3 

Tříděný a bioodpad - svoz od domu 3 

Knihovna 3 

Multifunkční sál 3 

Vývařovna pro seniory 2 

Týdenní svoz komunálního odpadu 2 

Bankomat 2 

Lepší autobusové spojení do Nymburka 2 

Ostatní 7 

Ostatní: 

- Možnost chytat ryby pro nečleny 
spolku 

- Kontejnéry na plechovky a hadry 

- Změnit les mezi silnicí a cyklostezkou 
směrem na Pískovou Lhotu na 
lesopark 

- odpadkové koše se sáčky na 
exkrementy pejsků 

- Příjemná hospůdka s kvalitní domácí 
kuchyní, zákusky i dobrou kávou 

Něco jiného (uveďte): 

- Pálení odpadu ze zahrádek, bramborová nať, listí 
- Pálení plastů, pneumatik... 

- Nedostatečné vyvážení tříděného odpadu, v některých lokalitách nádoby na tříděný odpad v 
nepřiměřené vzdálenosti 

- Nesmyslné zalévání trávníků v době sucha 
- Smrad z hnojení polí 
- Průjezd aut nad 12t 
- Nedostatečná kontrola vypouštěné vody z čističky do Výrovky 
- Nadměrné kácení stromů 
- Omezená péče pro seniory 



 

 

 

 

9. Kdyby k Vám přijela návštěva, která ještě v obci nebyla,  

    čím byste se pochlubil/a? 
Respondenti si sami vyplňovali libovolné množství odpovědí bez možnosti výběru 
 
 
Celkem 78 odpovědí zůstalo nevyplněno, šest respondentů různým způsobem uvedlo, 
že se spíše není čím chlubit nebo se chlubí neradi.  

Asi čtvrtina respondentů uvedla pouze jednu možnost, většina těch, kteří odpověděli 
pak uváděla 2-5 odpovědí, tedy míst a věcí, jež stojí za prezentaci případné návštěvě. 
Pokud tedy daný respondent uvedl více míst v rámci jedné odpovědi, byly tyto varianty  
rozděleny do jednotlivých kategorií – viz. graf níže. 

Nejoblíbenějším místem se stalo historické centrum obce zahrnující nejčastěji v 
odpovědích okolí kostela, školy, obecního úřadu a rybníka Peklo. Rybník byl občas 
zmiňován i samostatně.  

Často bylo zmiňováno okolí obce zahrnující především lesy. A to například 
v kombinaci s procházkami do lesa, k prameni Poděbradky či ke stavidlu.  

Dobře si vedly obě školy. 
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Denní stacionář, služby pro seniory
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Nic, nevím, spokojen (a)
Kvalitní obchod s potravinami (smíšený)

Nevyplněno

počet odpovědí

Jaké služby v obci nejvíce postrádáte ?



Kulturní a sportovní život zahrnoval mnoho různých odpovědí, od aktivit hasičů, přes 
Máje, Masopust, soutěže Vesnice roku a EFE až po sportovní turnaje či Sraz Lhot. 

Samostatně i v kombinaci s dalšími odpověďmi se pak často zmiňuje celkový vzhled 
obce. 

V rámci odpovědi Ostatní respondenti uváděli například koně, tříděný odpad či tankové 
pivo na hřišti. 

Nejoptimističtější odpovědí bylo: „VŠÍM“. 
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Kdyby k Vám přijela návštěva, která ještě v obci nebyla, 
čím byste se pochlubil/a?



10. Na které oblasti by se podle Vás měla obec  
      do budoucna soustředit ?   

  Respondenti vybírali max. 6 možností, systém umožňoval i více odpovědí 
 
 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl v % 

Projekty na zadržení vody v krajině, přírodě blízká opatření,  
revitalizace vodních toků 147 72,1 

Odhlučnění dálnice, zejména pásem zeleně 103 50,5 
Udržovat tradiční vesnický ráz obce v nových lokalitách – sedlové střechy, 
plaňkové ploty apod. 70 34,3 

Bezpečnost v obci – doprava, majetek, pobíhající psi, pouliční osvětlení 70 34,3 

Péče o vzhled obce - výsadby zeleně, letničkových i trvalkových záhonů 60 29,4 

Maximální podpora základní i mateřské školy 59 28,9 

Podpora bytové výstavby – senioři, startovací byty 45 22,1 

Kompletní obnova jasanové návsi 44 21,6 

Parkování v zeleni před domy 43 21,1 

Zvýšit podporu kulturního života 39 19,1 

Podpora sportovní činnosti 33 16,2 

Zlepšit komunikaci s občany, zapojení občanů do rozhodování 25 12,3 

Péče o hřbitovy 24 11,8 

Něco jiného (uveďte) 21 10,3 

Vytvářet podmínky pro podnikání a pracovní příležitosti 15 7,4 

Cestovní ruch a propagace obce 9 4,4 

Opravy místních komunikací 8 3,9 

 
 

Takřka ¾ dotazovaných považují za nejdůležitější problém související se stavem naší 
krajiny, kdy by se obec měla v budoucnu zaměřit na projekty týkající se zadržování 
vody v krajině, přírodě blízká opatření a revitalizaci vodních toků. Žádná jiná odpověď 
nezískala v rámci celého dotazníku tolik zaškrtnutí jako právě tato. To svědčí o 
závažnosti problému nedostatku vody v krajině. 
 
Více než polovina respondentů pak vnímá jako problematický hluk z dálnice a 
podporuje aktivity směřující k jejímu odhlučnění například pásem zeleně či stavbou 
ochranné zdi v bezprostřední blízkosti tělesa vozovky. 
 
Za významný lze považovat i zájem občanů o udržování tradičního vesnického rázu 
v nových lokalitách, bezpečnost v obci nebo také péči o vzhled obce či o podporu 
základní a mateřské školy. 
 
Uvažujeme-li péči o veřejná prostranství v nejširším pohledu – tedy spojíme-li 
odpovědi – Péče o vzhled obce (výsadby stromů a záhonů), obnova jasanové návsi a 
parkování v zeleni před domy, pak pro tuto možnost hlasovaly téměř ¾ respondentů. 
 
V rámci odpovědí Ostatní byla nejpočetněji zastoupena výzva k řešení nedobrého 
stavu našich místních komunikací a lze pochopitelně (i vzhledem k ostatním otázkám 
dotazníku) předpokládat, že by hlasů bylo mnohem více, pokud by bylo možné tuto 
odpověď přímo zaškrtnout. 



 
Ostatní odpovědi: 
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Počet odpovědí

Na které oblasti by se podle Vás měla obec 
do budoucna soustředit? 

- Vybudování multifunkční haly pro sportovní, 
kulturní a společenské akce 

- Sociální zázemí pro staré občany 

- Není slyšet rozhlas 

- Obnova vodních příkopů v okolí obce 

- Výsadba stromů - lípy, k obci kaštany, k lesu 
jasany 

- Častější vyprazdňování kontejneru a popelnic 
před hřbitovem 

- Osvětlení v obci 

- Chybí parcely na výstavbu nových domů 

- Levné ale dostačující odpadové hospodářství 

- Obnova prostou před bytovým domem Bohemia 

- KOSTEL!!! 

- obchod s potravinami 

- Protihlukový val či stěna u dálnice - jen zeleň je 
k ničemu... 

 

- Hlavně doprava 

- Přechod pro chodce na Pečky 

- Úsekové měření na hlavní silnici 

 

- Propojení cyklostezek 

- Vybudování cyklostezky skrz obec 

 

- Realizace plynovodu, snižování smogu v 
chladných měsících 

- Zavedení plynu do vesnice, nebo jiná 
podpora ekologické formy topení 

 

- Rekonstrukce, vylepšení okolo stavidla na 
Výrovce - moc hezké místo, ale trochu 
zanedbané i struha s ovocnými stromy 
směrem k lesu 

- Oprava stavidla na Výrovce 

 



11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití prostředků obce.  
 Na co byste je přednostně využil/a? 
 Respondenti vybírali max. 6 možností, systém umožňoval i více odpovědí 

 
 

55 % dotázaných by finanční prostředky primárně směřovala na opravy místních 
komunikací, polovina obyvatel pak na opravu kostela. Více než třetina respondentů 
(39 %) pak zařadila mezi prioritu vybudování spolkového domu, třetina občanů pak 
volila jako zásadní opravy chodníků a výstavbu sportovní haly či rekonstrukci 
stávajícího sportovního areálu. 
 
Pro zhruba čtvrtinu dotazovaných je pak rozhodující využití hospodářského objektu u 
kostela třeba na kavárnu, případně by finanční prostředky použili na projekty zvyšující 
dopravní bezpečnost v obci. 
 
Možnost uvést cokoliv jiného mimo uvedený seznam priorit, využilo pouze necelých  
8 % respondentů, přičemž některé odpovědi by bylo možné zařadit spíše do 
samotných hlavních kategorií (kostel, bezpečnost, hřiště, chodníky). 
 
 

 
 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl v % 

Oprava místních komunikací 112 54,9 

Oprava kostela 100 49,0 

Spolkový (kulturní) dům 79 38,7 

Opravy chodníků 66 32,4 

Sportovní hala a rekonstrukce sport. areálu 64 31,4 

Rekonstrukce hospodářského stavení u kostela na kavárnu 58 28,4 
Zvýšení bezpečnosti v obci – snížení rychlosti aut, semafory, zpomalovací 
prvky, přechody 52 25,5 

Obnova hlavní jasanové návsi, rekonstrukce prostranství před hospodou Na 
růžku 40 19,6 

Rekonstrukce veřejného osvětlení 39 19,1 

Revitalizace požárních nádrží 39 19,1 

Vybudování domu s pečovatelskou službou/ denní stacionář 35 17,2 

Zbudování cyklistických pruhů na hlavní silnici 30 14,7 

Vybudování hasičárny 30 14,7 

Zřízení knihovny 25 12,3 

Vybudování kompostárny 22 10,8 

Něco jiného (uveďte) 16 7,8 

Pořízení nového hasičského auta 16 7,8 
 
 
 



 
 
 

Ostatní odpovědi: 
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Počet odpovědí

Představte si, že můžete rozhodnout o využití prostředků 
obce. Na co byste je přednostně využil/a?

- Víc přechodů 
- Snížení rychlosti aut zejména na Pečecké 

po sjezdu z mostu přes dálnici 

- Vysoká rychlost aut z nadjezdu od Peček 

 

- Plynofikace 

- Plynofikace 

 
- Zdravotní středisko 

- Zdravotní středisko, rozšíření školy až do 
9. třídy 

 

- Akce Dešťovka 

- Chybějící chodník směrem na Pečky 
- Hřiště na hokejball, obnova vodních 

příkopů kolem obce 

- Víceúčelová hala na sport, tance a jiné 
akce 

- A kostel ještě jednou! 

- Zahrada školy 
- Rozšíření školy až do 9. třídy 

- Odhlučnění dálnice 

- Varhany v kostele! 



12)  Jak získáváte informace z obecního úřadu a o dění v obci? 
Respondenti řadili zdroje podle toho, jak jsou pro ně významné  
(1 – nejvýznamnější, 7 – nejméně významný) 

 
 
 

Možnosti odpovědí Responzí 

Nastavený odběr aktualit z webu obce do svého emailu 4,6 

Občasná návštěva webu obce 4,5 

Rozhlas, úřední deska u OÚ, plakáty 3,4 

Lhotský zpravodaj 3,4 

Aplikace Česká obec 3,1 

SMS Infokanál 3,1 

Jen z doslechu a od známých, sám se aktivně nezajímám 1 
 
 
 

Nejobvyklejším způsobem, jak občané získávají informace z obecního úřadu je 
návštěva webových stránek obce. A to buď formou nastaveného odběru aktualit do 
jejich emailové schránky, nebo méně častěji občasnou návštěvu webu.  
 
Překvapivě méně často lidé sází na moderní technologie, tedy informace 
prostřednictvím aplikace Česká obec pro chytré telefony (v době dotazníku mělo 
nastaven příjem zpráv přes aplikaci Česká obec cca 200 obyvatel) nebo formou sms 
zpráv pro všechny typy telefonních přístrojů. Obojí je přitom pro občany zcela zdarma. 
 
Rozhodně je ale potěšující, že se všichni respondenti aktivně snaží informace o dění 
v obci nějakým způsobem získávat (viz. poslední varianta s hodnotou 1). 
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Min.  1, max. 7 



13)  Jste ochoten/ochotna aktivně se zapojit do práce pro rozvoj obce,  
 kdyby Vás někdo požádal? 
 Výběr z možností, zodpovězeno 178x, nezodpovězeno 26x 

 
 

Možnosti odpovědí Responzí podíl v % 

Spíše ano 85 47,8 
Rozhodně ano 48 27,0 
Ano, již se na rozvoji obce podílím 25 14,0 
Spíše ne 17 9,6 
Rozhodně ne 3 1,7 

 
 

Přibližně 88 % obyvatel je ochotno aktivně se zapojit do práce pro rozvoj obce, 
případně již tak činí. Pouze kolem 11 % respondentů se staví k pomoci negativně. 

 
 

 
 
 
 
 

14. Ve vztahu ke Kostelní Lhotě se považujete za  

        Výběr z možností, zodpovězeno 175x, nezodpovězeno 29x 

Spíše ano

Rozhodně ano

Ano, již se na 
rozvoji obce podílím

Spíše ne

Rozhodně ne
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Jste ochoten/ochotna aktivně se zapojit do práce pro rozvoj 

obce, kdyby Vás někdo požádal?

Počet odpovědí 

Spokojeného občana

S chutí bych se 

odstěhoval jinam Je mi jedno, kde bydlím



15. Kompostujete kuchyňské odpady (ANO)  
 nebo je vyhazujete do popelnice (NE)? 
 Výběr z možností, zodpovězeno 190x, nezodpovězeno 14x 

 
 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Ano 160 84,2 % 

Ne 30 15,8 % 

 
 

16. Pokud kuchyňské odpady vyhazujete do popelnice,  
 zaškrtněte prosím důvod, proč tak činíte? 
 Výběr z možností, zodpovězeno 34x, nezodpovězeno 170x 

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl v % 

Nejsem zvyklý/zvyklá třídit kuchyňské odpady 14 41,2 

Nemám podmínky pro třídění kuchyňských odpadů 13 38,2 

Je to pracné, chybí mi motivace 3 8,8 

Ještě jsem si nevyzvedl kompostér 4 11,8 

 
 
 
 
 

17. Máte dostatek informací o třídění bioodpadů  
 a významu této činnosti? 
 Výběr z možností, zodpovězeno 192x, nezodpovězeno 12x 
 
 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl v % 

Ano 172 89,6 

Ne, mám zájem o další informace 15 7,8 

Ne, nemám zájem o další informace 5 2,6 

 
 
 
 

18. Jste muž nebo žena? 

Výběr z možností, zodpovězeno 185x, nezodpovězeno 19x 
 
 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl v % 

Muž 89 48,1 

Žena 96 51,9 

 
 
 
 
 
 



19. Jaký je Váš věk? 
 Výběr z možností, zodpovězeno 189x, nezodpovězeno 15x 
 

 
 
 
 

20. Jaké je Vaše zaměstnání? 
 Výběr z možností, zodpovězeno 190x, nezodpovězeno 14x 
 
 

 
 
 
 

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
 Výběr z možností, zodpovězeno 189x, nezodpovězeno 15x 
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22. Chybí vám nějaká konkrétní kulturní akce/máte nápad na novou 
tradici/dodržování tradic obecně? Nechtěl/a byste se zapojit do 
obnovení divadelního spolku? 

 

 

 

 

 

 

 

- (156x) nezodpovězeno 
-    (2x) nechybí 
-    (6x) ne 

- Spíše ne 
- nemám nápad, 
- NE// Slib z 1. Zpravodaje !!! 

 

- Jo divadelní spolek to je super 
nápad 

- Pokud by mě někdo požádal, ráda 
pomohu s obnovením divadelního 
spolku 

- jsem pro divadlo 
- Ano zapojila bych se rada � 
- Ano, ráda bych se zapojila v divadle. 
- Dodržování tradic se zapojením 

občanů, ráda se připojím do 
obnovení divadelního spolku 

- Divadlo ANO!!! 
- ANO (já i dcera) 
- Divadelní spolek je super nápad. 
- Divadelní nebo taneční spolek-je 

dobrý záměr, chybí mi vystupování 
ZŠ na Štědrý den, odpoledne v 
kostele nebo Půlnoční v kostele 

 

- Dožínky. Divadlo ano dle času. 
- Nic mi nechybí...na obnovu 

divadelního kroužku bych nejspíš 
neměla dostatek času. 

- Nechybí. Na to nemám... :-) 
- Divadelní spolek ne. 
- Zdravotní komplikace mi brání 

- podpořit, aby zde vznikli mladí hasiči děti, kteří by 
měli sportovní vyžití i se učili pokračování v tradicí 
dobrovolných hasičů v naší obci, kteří drží i různé 
kulturní tradice 

- Bohužel hlavně chybí prostor, kde by se případné 
akce, setkávání, přednášky, koncerty, představení, 
plesy mohli konat. 

- ideální by byla sportovní hala pro děti, kdy by se 
konaly i příležitostné kulturní zábavy v obci - to v 
obci chybí 

- chybí kulturní dům 
- Ve spojení s místní církví / stanovit vhodný termín/ 

společné pečení chleba, buchet apod. nebo 
grilování, klidně to pojmout jako soutěž a to i bez 
výherní ceny, ale tak aby lidi dělali to podstatné na 
jednom místě, společně. Ovšem by to znamenalo 
stavbu obecní pece nebo pronájem ? zařízení. 

- Lhotecký triatlon, hasičský, myslivecky bal 
- Halloweenský průvod obcí 
- sraz lhot :-) 
- Přál bych si dodržovat tradice obecně, aby dnešní 

mládež se naučila zachovávat staré zvyky 
- Pravidelný,,Farmářský trh" místních zemědělců, 

pravidelně třeba 1x týdně, kde by si lidé koupili 
zeleninu, vajíčka... Ale v čase dostupném i pro 
pracující 

- Food festival se soutěží o nejlepší jídlo... 
- Halloweenský karneval-lampionový průvod. 
- Letní akce - spojená s vodou a rybníkem peklo 
- Divadelní spolek, dožínky 
- Zimní ples 
- Není jen kultura, péče o seniory 
- Tradici založit nelze. Tradice vzniká z nějaké aktivity 

v průběhu času. 
- Zabijačkové hody 
- Místo skvělých hospodských dechovek do rozhlasu 

pusťte hymnu 
- Prodej vánočních kaprů na hřišti+uzení ryb, svařák, 

MISS Horké tričko 
- Chybí mi kolektivní cvičení pro starší - od 60 let ... 

asi jen ženy 
- Visací zámek 



23. Prostor pro Vaše vzkazy, náměty, nápady či připomínky 

- 156x nezodpovězeno 
- Nemám 

 
- Držím vám palce 
- Pokud mě něco napadne dám vědět 
- Drzte se, jen tak dal, diky za rekonstrukci kostela 
- Ja jsem moc spokojena a hrda jak se se nase 

vesnicka stale meni a arozkveta ve vsech smerech 
. Myslim, ze nam siroke okoli zavidi a pravem � 

- Jsem spokojena 
- Život v obci Kostelní Lhota se mi moc líbí, neměnila 

bych! 
 

- 1. Přímé autobusové spojení směr Nymburk a zpět. 
2. Do místní samoobsluhy se chodím bát.  
3. Bytový dům na mě opravdu nepůsobí dobrý 
dojem. Ale abych nebyla jen negativní, tak moc 
děkuji panu starostovi a zaměstnancům obce co 
pro naši obec dělají. Ještě jednou moc děkuji. 
 

- 1. zpoplatnění parkování obyvatelům (nebo majiteli) 
bytového domu na veřejném prostranství před 
bytovým domem  
2. výrazné omezení rychlosti na "spodní" 
komunikaci vedoucí k mateřské škole 

- úprava rychlosti v souběžné cestě s chodníky k 
mateřské školce, rodiče, co vozí děti do školky jezdí 
poměrně rychle v místě kde se pohybují chodci a 
maminky s kočárky, - pokud by bylo možné 
sportovní vyžití pro menší děti a i setkávání 
maminek co žijí v naší obci, podpora seznámení 
nově přistěhovalých s místními 

- Jednou z připomínek je doprava přes obec - vysoká 
rychlost, velké množství nadměrných nákladů nad 
12 tun, určitou pomocí by bylo snížení rychlosti 
před obcí, viditelný radar (semafor by bylo také 
řešení) a častější kontroly nákladních vozidel PČR 

- Přechod pro chodce u ružku 
- Alespoň jeden přechod pro chodce uprostřed obce 
- Připomínka k osvětlení v obci - mezi školou a 

paloukem v lipové aleji, chybí absolutně jakékoli 
osvětlení. Pokud člověk jde na autobus, není vůbec 
vidět a myslím, že je otázkou času, kdy dojde k 
nehodě a auto v té tmě srazí chodce. 

- Zlepšit bezpečnost přechodu pro chodce u kostela 
 
- Akce či aktivity pro seniory 
- Denní stacionář pro seniory 

 
- Chybí mi místnost cca 100 lidí, sport,schůze, 

kultůra-zábava či oslavy 
- 1.Vykoupení ubytovny Bohemia a přestavení do 

původního stavu s hospůdkou a sálem.  
2. Zbudování parkoviště u MŠ. 

- Opravdu chybí prostor pro společenské události 
- Chybí mi většímístnost, sál, hospoda, cca 100 lidí- 

sport, kultura, zábava 
 

- Polní cesty by zasluhovaly větší ochranu, oba 
zasahující až do samotné cesty ve směru na 
Milčice, ostrá suť v cestě na Zvěřínek, byť mimo 
katastr obce, ale i u pramene. 

- Budovaní veškerých komunikací na náklady obce 
!!! 

 
- Líbí se mi akce pivobraní, ale mohlo by to být 

zajímavější, kdyby se stylizovalo jako Oktoberfest. 
Hudba, atrakce, jídlo atd. Z kostela udělat obecní 
pivovar a věž kostela využít jako rozhlednu. Díky 
starostovi a zastupitelstvu za jejich činnost! 

- Ráda se zapojím do budování knihovny, pořádání 
kulturních a společenských akcí, pokud o mě bude 
ze strany občanů zájem. 

 
- Pravidelný týdenní svoz odpadu! 
- kontejner na plechovky a bioodpad (oleje) mimo 

sběrný dvůr 
- svoz komunálního odpadu v letních měsících 1x 

za 14 dní je nedostačující!!! 
- Jsem zásadně proti svozu komunálního odpadu 

přes letní období 1x za 14 dní. V létě s odpadem 
udělají mouchy své. Topná sezóna je od 1.10. a 
celý říjen byl svoz 1x za 14 dní. To je málo. Všude 
v okolí je svoz každý týden celý rok. 

 
- Namet: využiti přítomnosti statku ve vsi včetně 

zvířat v něm, zřízeni zábavního/prirodniho parku 
pro deti a rodice (heroland za kutnou horou) 

- Velké ulehčení by bylo placení obědů a 
školkovného přes účet. 

- Zveřejnění úmrtních oznámení_parte na 
webových stránkách třeba rubrika VZPOMÍNÁME 

- Poděkování za gratulaci k 80tinám a za zájem o 
seniory, lepší přístup k autobusové zastávce od 
Pečecké silnice(schody jsou špatně schůdné) 

- Protihlukovoustěnu na dálnici! 
- Stále víc lidí jezdí na kole, co možnost využít k 

ubytování bývalé prostory MNV? 
- Špatná údržba nově vysazené zeleně(malá 

zálivka) multifunkční dům(spolková činnost, 
kavárna, zapůjčení prostoru pro oslavy), 

- Přimlouvám se, za větší podporu ekologického 
topení a ochranu životního prostředí 

- Doporučovala bych projednat s praktickou 
lékařkou Šubrtovou i Sýkorovou, zda by1x týdně 
odpoledne zajížděla do obce, vypsat předpisy na 
praktické léky starým a méně pohyblivým 
občanům. Na středisku není výtah a tak je to těžko 
dostupné 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Děkuji paní Kurkové za příspěvek ve zpravodaji- 
cesta k Výrovce je opravdu olemována psími 
výkaly. Ke zlepšení by mi přispělo, kdyby na této 
cestě byly umístěny alespoň 2 odpadkové koše 
nebo koš a kontejner. Nemusela bych bobky nosit 
od Výrovky až k rybníku a snad by v nich skončily i 
další odpadky, které se tam povalují. 

- Pan starosta řeší jen vzhled obce. Tím, že zde 
většina obyvatel topí uhlím, tak je vesnice značně 
neekologická a je i ostuda, že zde není zaveden 
plyn. Doporučuji rozmístění kompostérů po obci, 
aby si mohla i obec sama v kompostérech 
kompostovat veřejnou zeleň, když k tomu "nutí" 
sama občany, údržba stávajících dětských hřišť 

- Obec by měla věnovat více péče o vodní nádrže v 
obci.(vyčištění od vodních rostlin a bahna) 

- Nejsem sice místní, ale žiju zde už 60 let. Kultura v 
obci musí být různorodá a pro všechny- od dětí až 
po seniory. Své názory… 

- Je nutné pokácet sto leté jasany, jsou nebezpečné, 
zavedení zemního plynu, vylepšení prostranství na 
návsi před bytovým domem, parkování aut bez 
placení 
 

- Soutěže na dodavatele?!, Výsledky voleb- 
Zpravodaj- Proč nejsou?!, Hospodaření OÚ- za 
poslední 2 vol. období žádné, NEřešení retardéru 
a rychlosti v ulicích. Tento dotazník měl být 
diskutován před volbami! Řešení zbytečných 
povodní, osázení Výrovky... 

- Trochu mi vadí že nefunguje rozhlas, slyším, že 
něco probíhá ale to je vše dobrý, dostanu sms 
nebo najdu na netu. co mě ale kurva sere je 
přiblblý zákon (za to vy nemůžete) ohledně 
pozemních komunikací. Dělám stavební praxi a 
vím že když se vybudují kompletní komunikace 
před realizací stavby tak jdou do p..i . těžká 
dopravní technika nově vybudované komunikace 
zničí byl jsem bohužel toho mnohokrát svědkem. 
V naší ulici máme hotovo a kdy se dočkáme 
finální komunikace? někdy příště !!! Chápu že Vy 
za tenhle debilní zákon nemůžete ale když už jste 
mi dali možnost se vyjádřit tak to píšu upřímně. 
Děkuji za pochopení. 

- sociální problém, když nevím zda vůbec může 
něco udělat, startovací byty a jeden z největších 
problémů je špatný zákon o exekucích. 


