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občasník  zastupitelstva  obce  Kostelní  Lhoty                                       prosinec  2010 
    

 

Vážení Lhoťané, 

dovolte mi, abych Vás touto cestou co nejsrdečněji pozdravil. Jménem nově zvoleného zastupitelstva 
obce bych Vám rád poděkoval za svěřenou důvěru. Věříme, že se nám společnými silami podaří naplnit 
veškerá Vaše očekávání. 

Do rukou se Vám dostává předvánoční číslo Lhoteckého zpravodaje. Najdete v něm zejména informace 
z obou prosincových schůzí zastupitelstva obce, včetně dlouhodobého programu na celé funkční období. 

Vedle toho se pak dozvíte o činnosti námi zřizovaných institucí, tedy hlavně školy a školky a také o dalších aktivitách v obci.  

Zároveň dochází k menším změnám v grafické úpravě zpravodaje. Abychom i nadále zabezpečili bezplatný tisk a distribuci 
zpravodaje do Vašich schránek, rozhodli jsme se pro úspornější textové uspořádání a černobílé provedení. Věřím, že tuto změnu, 
která více odpovídá poslání lokálního periodika, pochopíte. Tisk zpravodaje je do budoucna možné podpořit i finančně, přičemž 
nabízíme dále i možnost využití plochy pro inzerci. 

Jako kompenzaci za úspornější tisk slibujeme častější vydávání zpravodaje, který se bude více snažit přinášet nejdůležitější 
informace týkající se celkového rozvoje obce i rozhodnutí Vámi zvolených zástupců. V souvislosti s tím plánujeme v brzké době 
inovaci našich webových stránek, o které se doposud znamenitě stará kronikář obce Zdeněk Martínek. Nadále na nich budeme 
přinášet aktuální informace, ale možnost aktivně se názorově podílet bude dána i Vám. 

Sám za sebe budu velice rád, pokud mi na mnou spravovaný email ou@kostelni-lhota.cz nebo na telefon 604 44 26 29, či nejlépe 
osobně, budete kdykoliv sdělovat Vaše problémy a náměty týkající se zlepšení života v obci. Pro skypovou komunikaci použijte: 
tomas.drobny1. Pokud bude námětů více, jsme jako zastupitelstvo obce zároveň připraveni uspořádat veřejné setkání s občany 
v průběhu února či března příštího roku, kde bychom Vaše podněty prezentovali a společně diskutovali. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce i zaměstnanců Obecního úřadu popřál klidné prožití svátků 
vánočních a do nového roku jen to nejlepší. 

           Tomáš Drobný – starosta obce 
             
 
 

Vyhodnocení výzdoby oken a předzahrádek 
v roce 2010 

       
1. místo – 500 Kč 
rodina Mikovcova 

 č.p. 107 
 
 
 
 

      2. 2. místo – 300 Kč  
rodina Ulrichova 

č.p. 273 
 
 
 
 

3. místo – 200 Kč 
  rodina Zavadilova 

č.p. 34  
 

 
Vítěze vybralo zastupitelstvo obce 

dne 1.12.2010. Blahopřejeme.  
Poukázky na nákup zboží 

v uvedených částkách darovalo  Zahradnictví Beneš 
v Poděbradech - Kluku. 

  1. Zabezpečovat rozvoj obce v zájmu svých občanů a za tím 
účelem usilovat o získání dotací a grantů z různých fondů. 

  2. Poskytovat podporu zájmovým aktivitám v obci jako je 
sportovní činnost, kulturní aktivity, dále myslivost a 
rybářství. 

  3. Trvale podporovat dobrovolnou organizovanou složku – 
Dobrovolný sbor hasičů obce. 

  4. Zabezpečovat jako zřizovatel Základní školu Kostelní 
Lhota. 

  5. Zabezpečovat jako zřizovatel Mateřskou školu Kostelní 
Lhota. 

  6.  Pečovat o oba hřbitovy, veřejnou zeleň a odpadové 
hospodářství. 

  7. Zabezpečit splácení dluhu na vodovod. 

  8. Vyřešit ztrátový provoz kanalizace a čističky odpad. vod.                                          

  9. Realizovat protipovodňové opatření nátokového příkopu do 
rybníku Peklo. 

10. Poskytovat podporu nové výstavbě. 

11. Poskytovat podporu soukromému podnikání v obci. 

12. Pokračování v projektu Lhotecké cyklostezky. 

13. Pomáhat našim seniorům.  

Program zastupitelstva obce Kostelní Lhota  
na čtyřleté funkční období 2010 – 2014 
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Pozvání 

Informace z jednání zastupitelstva obce 
 

Úklid sněhu 
První polovina měsíce prosince nás obdařila bohatou 
sněhovou nadílkou. Rádi bychom touto cestou poděkovali 
zejména panu Josefu Kuchařovi a také Martinovi 
Štastnému, kteří se často až do noci starali o to, aby byly 
všechny obecní komunikace sjízdné. Rosťa Šlemín a naši 
zaměstnanci pak zajistili schůdnost našich zastávek na 
autobus. 
Zároveň si skutečně ceníme toho, že nám pomáháte s 
úklidem sněhu na chodnících před Vašimi domy. 
Absolutně není v silách obce zabezpečit úklid na všech 
chodnících v obci. 
Žádáme také občany, aby - v zájmu údržby komunikací, ale 
také odvozu komunálního odpadu - parkovali svá auta co 
možná nejméně podél hlavních komunikací v obci. Často 
dochází k blokování úklidu sněhu či komplikacím při 
svozu odpadu. 

Jednání 1.12.2010 

Na svém prvním zasedání po ustavující schůzi schválilo 
zastupitelstvo obce svůj jednací řád. Dále byli zvoleni členové 
finančního a kontrolního výboru. Zároveň byla opět zřízena 
Komise pro občanské záležitosti a její předsedkyní se stala paní 
Marie Benešová. Úkolem komise bude nadále ve jménu obce 
zabezpečovat akce typu Vítání občánků či připomínat významná 
výročí a jubilea našich nejstarších spoluobčanů. 

Dále došlo ke schválení příspěvku naší obce pro Dobrovolný 
svazek obcí Pečecký region (DSO) pro rok 2011. Výdaje z 
rozpočtu DSO jsou určeny na rozvoj celého regionu a jejich 
rozdělení, které funguje víceméně na bázi solidárnosti, vždy 
schvaluje nejvyšší orgán sdružení - patnáctičlenné shromáždění 
starostů členských obcí. Výše příspěvku je stanovena podle 
počtu obyvatel obcí a pro nadcházející rok činí 38.400 Kč. 
Kostelní Lhota bude ovšem minimálně v příštích několika 
letech větším příjemcem než dárcem, neboť jen pro rok 2011 
byla na posledním jednání schválena částka 200.000 Kč na 
Lhoteckou cyklostezku. 

Jednání 15.12.2010 

Druhé prosincové jednání mělo 2 hlavní body – odpadové 
hospodářství a povodňovou situaci v obci.  

Odpadové hospodářství 

Starosta obce předložil nabídky pěti oslovených firem pro svoz 
komunálního odpadu pro rok 2011. Do letošního roku zajišťovala 
tuto službu pro naši obec firma Technické služby Poděbrady. 
Vedle nich předložili nabídku takéTechnické služby Nymburk, 
AVE Kolín, NYKOS – Marius Pedersen a Pečecké služby. Jako 
finančně nejvýhodnější byla vybrána firma Pečecké služby s.r.o. 
a zastupitelstvo obce pověřilo starostu podepsat s vítěznou firmou 
smlouvu pro r. 2011. 

Jak dokládá tabulka nákladů a výnosů za rok 2009 (rok 2010 
zatím nebyl uzavřen), rozhodující část výdajů za svoz odpadu 
připadá na komunální odpad, tedy popelnice. Pokud se nám 
podaří i v roce 2011 výrazně nepřekročit množství 123 tun, 
můžeme s novou firmou na svozu odpadu ušetřit do obecního 
rozpočtu až 100.000 Kč, a to i za dohodnutého každotýdenního 
svozu i v letních měsících. Jednoznačně to ale předpokládá udržet 
skvělou disciplínu v třídění odpadu, za což nám je každoročně 
vraceno 70-80.000 Kč. Jen málokterá obec v našem okolí se 
může pochlubit takovouto částkou. Bohužel změnou dodavatele 
dochází i ke změně dne svozu. Počínaje prvním lednovým 
týdnem bude svoz popelnic vždy v pátek. Jiný termín nebyl 
možný. Za uvedenou změnu se omlouváme, ale věříme, že příslib 
kvalitní služby ze strany dodavatele bude adekvátní náhradou. 

Vnímáme, že jsou v některých obdobích nádoby, zejména na 
plast, přeplněné. Je třeba proto dbát hlavně na sešlapávání 
plastových lahví, neboť zejména tyto plně nevyužité kontejnery 
zbytečně prodražují celkový svoz tříděného odpadu.  

Svoz směsného odpadu ze sběrného dvora bude i v příštím roce 
zabezpečovat přímo Obec Radim, jejíž nabídka je považována za 
nejvýhodnější. 

Zastupitelstvo obce zároveň rozhodlo, že stále bude platit 
omezení popelnic pro jednotlivé domácnosti tj. 1 popelnice 
(obsah 110-120 litrů) pro 3 osoby, 2 popelnice pro 4 osoby, 3 
popelnice pro více než 6 osob.  

Každá domácnost může nadále využívat sběrného dvora a také 
všech 25 barevných kontejnerů na tříděný odpad umístěných na 3 
místech v obci. Vzhledem k menší využitelnosti bude od 
1.1.2011do konce zimního období sběrný dvůr otevřen pouze v 
sobotu a v neděli v obvyklých časech (SO 8-12:00, NE 8-11:00). 

Náklady a výnosy za svoz odpadu v roce 2009 
  Tuny Částka 

Komunální odpad 122,9 473 000 Kč 

Tříděný odpad 31,6 161 682 Kč 

Směsný odpad - sběrný dvůr 102,8 125 800 Kč 

Suť - sběrný dvůr 91,5 35 050 Kč 

Ostatní náklady sběrného dvora   63 330 Kč 

Nákup 2 ks kontejnerů   25 000 Kč 

N
ák

la
d

y 

Celkem náklady 348,8 883 862 Kč 
Vratka za třídění odpadu   75 700 Kč 

Nebezpečný odpad   414 Kč 

Občané - platby   396 667 Kč 

Podnikatelé - platby   18 800 Kč V
ýn

o
sy

 

Celkem výnosy   491 581 Kč 
Doplatek obce z rozpočtu obce   392 281 Kč 

 

POZOR ZMĚNA ! 
Otevírací doba sběrného dvora od 1. 1. 2011 

Středa:  zavřeno 
Sobota: 9:00 – 12:00 
Neděle: 8:00 – 11:00 
 

Svoz popelnic – bude probíhat vždy v pátek 
v čase 6:00 – 10:00. První svoz bude 7. 1. 2011. 

Důrazně žádáme všech sedm občanů, kteří doposud 
nezaplatili za stočné, popelnici či psa, aby tak učinili 
ihned, nejpozději do 23. 12. 2010. V opačném případě 
budou tito občané zařazeni do registru dlužníků obce. 
Upozorňujeme, že v letošním roce bude Obecní úřad a 
pokladna otevřeny pro veřejnost naposledy 23. 12. a to 
pouze do 12:00. Od 27. 12. do 31. 12. 2010 bude úřad 
z důvodů dovolených uzavřen. 
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NOVÝ INDIVIDUÁLNÍ P ŘÍSTUP VE VÝUCE 

Velkým počinem letošního roku bylo to, že škola získala 
v tomto školním roce peníze z projektu EU – „Peníze školám“ 
v celkové výši 370.000 Kč.  

Projekt je zaměřen na tzv. individualizaci výuky ve třech 
základních předmětech učebních osnov. To znamená, že se od 
teď můžeme při výuce čtení, cizího jazyka a přírodovědy více 
věnovat jednotlivým ročníkům a tedy i žákům samotným. 
V těchto předmětech jsou třídy vždy odděleny.  

Zároveň dotace posloužila na celkovou modernizaci způsobu 
výuky. Škola zakoupila do I. třídy interaktivní tabuli, 
dataprojektor a ozvučení tabule. V současné době tak už 
máme obě učebny vybaveny interaktivní tabulí. Příští rok ještě 
dokoupíme do II. třídy pět nových počítačů. Samozřejmostí je 
už dnes zavedený rychlý internet. 

Díky darům od rodičů, kteří pravidelně pořádají prodej textilu, 
získáváme další nemalé finanční prostředky. Díky nim 
můžeme zvelebovat prostředí školy a máme i větší možnosti 
nabídnout dětem další zajímavé akce, letos například: 

 

− šatna byla vybavena novými skříňkami 
− školní družina má nový koberec a byla dovybavena 

nábytkem a hračkami 
− děti navštívily kulturní představení a různé naučné 

exkurze (Planetárium Praha, Statek Hryzely, 
Svíčkárna Šestajovice, Divadlo Poděbrady a 
Nymburk nebo díky BESIPu divadelní představení 
Pohádkový semafor) 

 
Spokojené svátky vánoční a všechno dobré do nového roku 
přejí zaměstnanci a děti ze školy. 
 

ZPRÁVI ČKY  Z  NAŠÍ  ŠKOLI ČKY 

V září jsme nový školní rok uvítali s počtem 50 dětí – tedy 
naprosto naplněnou kapacitou MŠ. Od tohoto okamžiku jsme 
se stihli tradičně rozloučit s nejteplejším obdobím roku, na 
akci „Loučení s létem“, kde si děti splnily různé úkoly,které 
prověřily jejich zdatnost a šikovnost, za odměnu také tradičně 
děti opékaly buřtíky.  

Další společnou akcí s rodiči byla „Drakiáda“. Pro děti jsme 
nachystali různé soutěže - házení bramborem do kbelíku, 
navazování mašlí na draka, nošení brambor na lopatě, zahráli 
jsme si hru „horká brambora“ a  rodiče nám mezitím pomohli 
shrabat listí. V rámci této akce také proběhla soutěž „O 
netradičního draka“, vítěze jsme slavnostně vyhlásili, předali 
ceny i pro ostatní zúčastněné. Poté jsme si společně opekli 
brambory v ohni, kdo měl chuť, opekl si i špekáčky. Sladkou 
tečkou pro děti byl dračí dort, který jim upekla paní kuchařka 
ze školky.  

Další velkou tradiční akcí se stalo „Zpívání u stromu“. S dětmi 
z obou tříd jsme připravili pásmo písniček, básniček, sólo měli 
také šikovní předškoláci (hra na flétničku, zpěv koled). Do 
programu přispěli koledami i děti ze ZŠ. Na závěr jsme si 
přichystali pro děti a jejich rodiny „Lampionky přání“– cílem 
bylo, aby si rodina společně přála to „nej“ přání a pak balonek 
vyslala  do nebe. Bohužel se tak podařilo pouze pár 
šťastlivcům, protože nám nepřály povětrnostní podmínky, 
které lampiony vracely zpět na zem. Avšak i přes tuto okolnost 
nikomu nezmizel úsměv z tváře a radost v dětských očích u 
rozsvíceného stromku byla nepopsatelná. 

PŘEJEME  VÁM, ABYSTE  VÁNOČNÍ  SVÁTKY  I  
KONEC  ROKU  PROŽILI  S  LIDMI, KTERÉ  MÁTE  
RÁDI  A  JE  VÁM  S  NIMI  DOBŘE. 

   Zaměstnanci a děti ze školky 

 

Základní škola Mateřská škola 

Povodňová situace v obci 

Zastupitelstvo obce projednalo povodňovou situaci v obci 
v posledních dnech a týdnech a informace obyvatel ohledně 
výskytu vody ve sklepení mnoha domů.  Bylo rozhodnuto 
okamžitě snížit hladinu vody ve Výrovce pod úroveň 
betonových sloupů.  

Zároveň bude v nejbližší době vypracován nový povodňový 
plán pro r. 2011, který stanoví pravidla pro regulaci vodních 
toků na území obce a zastupitelstvu obce bude předložen 
návrh na složení povodňové komise.  

 

Stížnosti v obci 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí písemnou stížnost 
ohledně pravidelného výskytu injekčních stříkaček před 
restaurací Na Růžku a především pak ohlášení přepadení, ke 
kterému došlo v místní restauraci Na Růžku dne 21. 11. 2010.  

Celou záležitost, týkající se brutálního napadení našeho 
spoluobčana přibližně dvacítkou Romů, včetně okradení, řeší 
kriminální Policie ČR. Starosta v této věci požádal Policii ČR 
o pravidelné informování a maximální spolupráci v zajištění 
bezpečnosti v naší obci. O výsledku šetření incidentu Vás 
budeme informovat v některém z dalších čísel zpravodaje.  

V zájmu bezpečnějšího života v obci prosíme občany, aby o 
jakémkoliv chování, které se absolutně neslučuje s dobrými 
mravy, informovali vedení obce. 
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Vánoční zpívání v kostele 
Ve spolupráci s katolickou farností si Vás dovolujeme pozvat 
na Štědrý den od 14:00 na vánoční koncert v místním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. Děti naší školy zde zazpívají 
vánoční koledy a následovat bude i koncert zámecké kapely z 
Kutné Hory pod vedením Michala Chmelaře. 

Více než čtyři roky projektové přípravy a projednávání. Na jaře 
podání více než stostránkové žádosti o dotaci a dalších téměř půl 
roku napjatého očekávání. Povedlo se. Lhotecká cyklostezka 
mezi Kostelní a Pískovou Lhotou získala prostřednictvím 
Dobrovolného sdružení obcí Pečecký region dotaci 
z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Střední 
Čechy ve výši 14 mil. Kč. O zbývající část cca 3,5 mil. Kč se 
v následujících letech podělí DSO Pečecký region, Písková 
Lhota a přibližně částkou 1 mil. Kč postupně i naše obec. 

V průběhu ledna by mělo dojít k podpisu smlouvy o přidělení 
dotace a následně ihned rozjedeme výběrové řízení na 
dodavatele stavby. První práce by měly začít na jaře. Dokončení 
stavby je předběžně plánováno na podzim roku 2011. 

V rámci II. etapy do Sadské je již projektová dokumentace 
cyklostezky i lávky přes trať vyhotovena a minulý týden jsme 
podali žádost o stavební povolení na stavbu lávky, v brzké době 
podáme i cyklostezku. Bohužel financování realizace II. etapy je 
zatím nevyjasněné a ve spolupráci s městem Sadská 
diskutujeme, zda bude během jara šance zapojit se do aktuálně 
zveřejněné výzvy pro předkládání žádostí o dotaci. V případě, že 
bychom to zkusili a uspěli, začalo by se stavět pravděpodobně 
nejdříve v roce 2012. 

Více informací a diskuse na www.lhotecka-cyklostezka.cz. Po 
zapsání Vašeho emailu můžete dostávat aktuální informace o 
projektu mezi prvními.  

Vánoční stromek 
Začátkem prosince jsme před kostel 
postavili vánoční strom. Osm metrů 
vysoký smrk pochází z lesů u Jizbice 
nedaleko Zavadilky a za symbolickou 
částku nám ho darovaly Lesy ČR. 
Věříme, že Vám zpříjemní zimní 
procházku obcí. 

Lhotecká cyklostezka zažila svůj 
velký den „D“. 11. listopadu 
schválil Výbor Regionální rady 
ROP Střední Čechy naši žádost o 
financování I. etapy cyklostezky 
mezi Kostelkou a Pískovkou. 

Lhotecká cyklostezka získala peníze na 
realizaci. 

Pozvánka 

Vítání občánků 
Dne 12.12.2010 uspořádala Komise pro občanské záležitosti 
tradiční vítání nových občanů obce. Po slavnostním přivítání 
starosta obce předal všem novým Lhoťanům malé dárečky. 

Novými občany jsou: 

Beránek Tomáš 
Bacílková Tereza 
Vranková Sofie 
Prokopová Veronika 
Růžičková Karolína 
Wertheim Jan 
Kaňuková Adéla 
Kubálková Kateřina 
Popivnjak Adéla 

Všem nově narozeným přejeme hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti v jejich životě. 
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 Z historie obce 
 
 
 

Oprava bývalé fary 
 
 
Fara, kostel a škola tvoří historický střed obce. Budova fary byla 
vystavěna v roce 1892 za pana faráře Ignáce Lhoty. Posledním 
duchovním správcem, který budovu trvale užíval, byl pan farář 
Martin Vladimír Fišer. Ve farnosti působil do roku 1973 a od té 
doby byla budova prázdná. Duchovní správa naší farnosti je pak 
prováděna faráři z okolních obcí. 

 Obec odkoupila tuto budovu od královéhradecké diecéze v roce 
2006. Budova pak byla využívána obcí příležitostně pro výstavy 
a při kulturních a společenských akcích.  

V roce 2009 bylo rozhodnuto, že objekt bude přestavěn pro 
potřeby obecního úřadu a to nejen z důvodů vybudování 
odpovídajících kancelářských prostor, ale především kvůli 
možnosti vybudovat technické zázemí pro správu obce. Pozemek 
při stávajícím objektu obecního úřadu totiž nepatří obci a 
jakékoliv stavební možnosti jsou prakticky vyloučené. 

 

Fara z 2. března 1912  
 

Zápis ve farní kronice 
 

 
 
Žádost o dotaci na opravu budovy byla na rok 2009 nejprve zamítnuta, pak ale žádosti o přidělení prostředků z dotačního programu 
Středočeského kraje bylo vyhověno pro rok 2010. Dotace mohla být poskytnuta za podmínky výběrového řízení dodavatele 
stavebních prací. Letos na podzim výběrové řízení proběhlo a obci byla potvrzena dotace ve výši 3,7 mil. Kč, což tvoří 95 % 
celkových nákladů stavby. Ty tedy činí 3,945 mil. Kč. Práce provádí od října 2010 firma PMS Poděbrady. Dokončení díla je 
plánováno na duben 2011. 

 
Stavební práce 
z 3. listopadu 

2010 
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Sportovní klub 
 
A – mužstvo 

 
Fotbalisté mají v okresním přeboru  
A-mužstvo. Plánovaných 16 bodů po podzimu vytváří dobrý 
předpoklad pro udržení v náročné soutěži. Béčko hraje IV. 
třídu.  
Místo žáků byl nově přihlášen dorost, který statečně bojuje 
v silné konkurenci okresního přeboru. 
 
Volejbalisté již pátý rok hrají krajský přebor mužů. Na kontě 
mají zatím dvě vítězství s celkem Sedlčan.   
 
Ženy na podzim v okresním přeboru vyhráli pouze nad 
soupeřkami z Peček.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
B – mužstvo                                                                        Dorost 

 
 

  
 
 
 
Volejbal muži                                                                              Volejbal ženy  
 

 

 
Odkazy na internetové stránky: 

www.kostelni-lhota/fotbal 
www.kostelni-lhota/volejbal 
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