KRONIKA
JESTŘABÍ LHOTA

2018
sepsala: Bc. Michaela Suchánková

Vážení čtenáři kroniky roku 2018,
úvodem nové kroniky bych chtěla uvést pár informací o své osobě a o
tom, jak jsem se k psaní této kroniky dostala.
Jmenuji se Michaela Suchánková a narodila jsem se 25. září 1980
v Městci Králové Zuzaně a Františku Suchánkovým. Již od roku 1982
žiji v Jestřabí Lhotě č.p. 109. Jsem svobodná a mám ještě bratra
Františka.
Základní školu jsem navštěvovala v letech 1988 – 1997 ve Velkém
Oseku. Náš ročník byl po prvním, který chodil do deváté třídy.
Následovaly čtyři roky na Střední integrované škole v Kolíně a mým
oborem byl Management obchodu. Maturovala jsem v roce 2001 a
v únoru 2002 jsem nastoupila ke svému současnému zaměstnavateli –
Okresnímu soudu v Kolíně, kde pracuji jako vyšší soudní úřednice.
Abych tuto práci mohla vykonávat, absolvovala jsem Justiční akademii
v Kroměříži. A aby toho nebylo málo, tak jsem se přihlásila na Českou
zemědělskou univerzitu v Praze, kdy jsem v letech 2012-2014
studovala na Provozně-ekonomické fakultě.
Psaní kroniky mi bylo nabídnuto starostou Václavem Nedbalem ve
středu 16. 1. 2019. Ten den si tak přesně pamatuji proto, že jsem na
obecním úřadu pátrala po předcích, jelikož si vytvářím rodokmen. Pár
dní jsem váhala, ale pak jsem si řekla, proč to nezkusit.
Protože v Jestřabí Lhotě není vedena od roku 1940, je třeba vrátit se
postupně v čase. K tomu je potřeba spoustu času a také spolupráce
pamětníků.

Bc. Michaela Suchánková
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Poděkování
Přestože poděkování do kroniky úplně nepatří, strašně ráda bych na
tomto místě poděkovala jmenovitě Petru Jirátovi za úžasné informace
o počasí, Romaně Balounové za půjčení školkové kroniky a poskytnutí
fotografií. Dále potom za fotbalisty Robertu Dunkovi a za myslivce
Františku Bourkovi. Protože kronika ani poznámky k jednotlivým rokům
nejsou nikde vedeny, je potřeba, abychom spojili síly ke společnému
dílu, které se doufejme, podaří a bude mít jednou svou hodnotu.
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Jak již bylo řečeno výše, kronika naší obce není psána spoustu let. Na
obecním úřadu je kniha, která byla zkratkovitě psána v letech 1874 –
1921. Od roku 1924 poté vedl knihu Václav Kukla, řídící učitel, který se
tohoto úkolu ujal 1. března 1924. Dalším kronikářem se 1. září 1927 stal
rolník ze Lhoty pan Josef Souček. Posledním kronikářem byl potom
učitel Bohumil Bína, který zapisoval události v obci v letech 1932 –
1939. Jako poslední kronikářka byla v letech 2014-2015 vedena paní
Pořízová z Jestřabí Lhoty, avšak žádný ročník obecní kroniky bohužel
nebyl sepsán.
A ač se nejedná o kroniku v pravém smyslu toho slova, byla v roce 1977
vydána brožura s názvem Jestřabí Lhota v minulosti a současnosti,
kterou sepsal pan František Vácha.

Na začátku každého roku je třeba shrnout hlavní události jak české,
tak světové, protože tyto události nás více či méně ovlivňují.
Zde je stručný přehled událostí roku 2018:
Významné události tohoto roku v české republice
Rok 2018 se nesl v duchu oslav 100. výročí založení Československa.
Nebylo to však tento rok jediné významné výročí našich dějin. Uplynulo
rovněž padesát let od invaze vojsk Varšavské smlouvy na území naší
vlasti (srpen 1968). V září 1938 byla potom podepsána Mnichovská
dohoda o postoupení pohraničních území Československa Německu. Rok
1918 však neznamenal jen to, že vznikl Československý stát a my jsme
se osvobodili z područí Rakousko-Uherska, ale znamenal také konec
války, ve které padli někteří naši spoluobčané. Je důležité si tato data
stále připomínat.
Rok 2018 v České republice měl 250 pracovních dnů a 13 státních
svátků. Letní čas začal v neděli 25. března ve 2:00 hodin a skončil
v neděli 28. října ve 3:00 hodin.
12. – 13. ledna v prvním kole prezidentských voleb uspěli Miloš
Zeman (38,56%) a Jiří Drahoš (26,6%).
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26. – 27. ledna v druhém kole prezidentských voleb vyhrál Miloš
Zeman (51,36%)
8. března byl prezident republiky Miloš Zeman inaugurován do funkce
prezidenta na druhé funkční období
23. dubna byly ostatky kardinála Josefa Berana uloženy do sarkofágu
v kapli sv. Anežky v katedrále sv. Víta
1. – 7. července se v Praze konal 16. všesokolský slet připomínající
100. výročí vzniku Československa
5. a 6. října se konaly volby do zastupitelstev obcí v Česku
28. října se konaly oslavy 100 let od vzniku Československa
20. prosince vybuchl metanu v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku,
který si vyžádal 13 mrtvých a tři vážně zraněné horníky.

Významné události tohoto roku ve světě
1. ledna Bulharsko převzalo Předsednictví EU
9. – 25. února se konaly XXIII. zimní olympijské hry v jihokorejském
Pchjongčchangu
24. února se Ester Ledecká stala dvojnásobnou olympijskou vítězkou
18. března byl Vladimir Putin v prvním kole voleb zvolen ruským
prezidentem na dalších šest let
14. dubna USA, Spojené království a Francie provedli letecký útok na
Sýrii
4. – 20. května se konalo 82. Mistrovství světa v ledním hokeji
v Kodani a Herningu
19. května se uskutečnila svatba prince Harryho s Meghan Markle
19. června kanadský parlament schválil zákon umožňující legální
užívání marihuany. Kanada se tak stala první zemí skupiny G7, která
plně legalizovala rekreační užívání této drogy
24. června v Saudské Arábii mohou ženy řídit auta
1. července Rakousko převzalo Předsednictví EU
16. července se ve finských Helsinkách na první vzájemné schůzce
setkali prezidenti USA a Ruska Donald Trump a Vladimir Putin
27. července bylo nejdelší pozorovatelné zatmění Měsíce v 21. století.
Trvalo 1 hodinu, 43 minut a 34 sekund
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25. října Sahle-Work Zewde byla jako první žena zvolena
prezidentkou Etiopie
7. prosince Čína vyslala z kosmodromu Si-čchang lunární sondu
Čchang-e 4, která má za cíl zkoumat odvrácenou stranu Měsíce

1. OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Do začátku svého posledního volebního roku vstoupilo zastupitelstvo ve
složení:
Starosta – Václav Nedbal
Místostarosta – Martin Tvrdík
Předseda kontrolního výboru: Ing. Martin Procházka
Předseda kulturního výboru: Lukáš Málek
Předseda finančního výboru: Tomáš Jirát
Předseda výboru životního prostředí: Jiří Perl
Předseda výboru pro správu obecního majetku: Robert Tříška
Účetní: Stanislava Tvrdíková
Také v naší obci se ve dnech 5. a 6. října konaly komunální volby do
zastupitelstev obcí. Voleb se účastnila jedna strana o sedmi členech,
kteří kandidovali na sedm zastupitelských postů, a to Rozvoj Lhoty.
Celkem bylo odevzdáno 735 platných hlasů ze 1386 hlasů možných.
Volební účast byla 51,97%.
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Výsledky byly následující:
Pořadí Zvolený zastupitel
Václav Nedbal
1.

Preferenční hlasy

47 let, starosta obce

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Martin Procházka
30 let, vedoucí kamenolomu

Tomáš Jirát
34 let, vedoucí skladu hotových výrobků

Bc. Lukáš Málek
36 let, policista

Bc. Romana Balounová
41 let, ředitelka mateřské školy

Tomáš Procházka
28 let, obchodní zástupce

Jiří Zeman
41 let, OSVČ – malíř, lakýrník

151
94
93
102
102
86
107

Na ustavující schůzi zastupitelstva obce dne 5. 11. 2018 byl starostou
obce novým zastupitelstvem zvolen pro další období Václav Nedbal,
místostarostou Tomáš Jirát.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Martin Procházka (členy
jsou dále Petr Vocásek a Štěpán Holeček).
Předsedou finančního výboru byl zvolen Bc. Lukáš Málek (členy jsou
dále Robert Dunka a Eliška Balounová).
Předsedou kulturního výboru byl zvolen Jiří Zeman, předsedkyní
výboru životního prostředí byla zvolena Bc. Romana Balounová a
předsedou výboru pro správu obecního majetku byl zvolen Tomáš
Procházka.
V roce 2018 proběhlo celkem 16 zasedání obecního zastupitelstva, což
vypovídá o tom, že se naši zastupitelé aktivně scházejí alespoň jednou
za měsíc.
Obecní úřad také zaměstnává následující pracovníky:
Knihovnice: Lucie Přichystalová
Pracovník sběrného místa: Zdeněk Patočka st.
Pracovník redakčního zpravodaje: Václav Nedbal ml.
Uklízečka obecního úřadu: Kateřina Pořízová
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Pracovník úklidu veřejného prostranství: Ladislav Týma st.
Časy se mění a bezpečnost osobních údajů se stala velkým trendem a
prioritou díky GDPR. Obecnímu úřadu nabídl své služby Ing. Vladimír
Karas, který je certifikovaný auditor GDPR. Pan Ing. Karas nabídl nejen
obecnímu úřadu, ale i mateřské škole práci ve funkci pověřence a to
vše za symbolickou 1 Kč měsíčně.
V roce 2018 byla určena výše darů jubilantům a novorozencům. Byl
schválen finanční dar ve výši 1 000 Kč pro novorozence a květina pro
maminku v hodnotě do 300 Kč. Dále bylo zajištěno, že jubilanti nad 65
let včetně obdrží dar ve výši do 500 Kč.

2. HOSPODAŘENÍ
Do nového roku vstoupila obec s vyrovnaným rozpočtem – příjmy pro
rok 2018 ve výši 18 379 290 Kč a výdaje ve výši 18 379 290 Kč.
V lednu obecní zastupitelstvo uzavřelo veřejnoprávní smlouvu
s Tělovýchovnou jednotou Sokol Jestřabí Lhota z.s., kterou byla obcí
poskytnuta dotace ve výši 210 000 Kč. Tato částka byla určena na
údržby sportovního areálu, spotřeby energií, praní a spravování dresů,
autobusové dopravy, nákladů spojených s pořádáním mistrovských a
přátelských utkání, nákup sportovních potřeb, pronájem sportovišť,
platby FAČR, pronájem sportovního areálu.
Zrovna tak v únoru byla uzavřena další veřejnoprávní smlouva,
tentokrát s Mysliveckým spolkem Jestřabí Lhota, který obdržel dotaci
35 000 Kč, jenž byla použita na nákup krmiva pro zvěř, nákup zvěře na
zazvěření honitby, nákup materiálu na opravu mysliveckého zařízení.
Oba spolky obecní úřad dlouhodobě podporuje a spolupracuje s nimi.
V červnu poté byla uzavřena darovací smlouva s Obcí Ovčáry jako
obdarovaným, kterému obecní úřad daroval jevištní plošinu v hodnotě
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103 010 Kč. Tento dar byl poděkováním za poskytnutí ovčárských
prostor pro naši mateřskou školku.
V tomto roce se uskutečnilo několik investičních akcí.
Rekonstrukce Mateřské školy:
8. 1. 2018 došlo k předání objektu mateřské školy v konkurzu vítězné
firmě BFK service a.s., čímž započala očekávaná rekonstrukce. Tato
rekonstrukce byla financovaná z dotačního titulu IROP Ministerstva
pro místní rozvoj se spoluúčastí obce Jestřabí Lhota.
Dle smlouvy měla celá proměna objektu trvat cca 3 měsíce. Během
prvního týdne byla demontována stávající elektroinstalace a byly
připravovány nové rozvody. První patro bylo již několik let využíváno
jako skladiště. V minulosti bylo toto patro rozděleno na několik
místností. I tyto prostory prošly velkou změnou – nyní se zde nachází
jedna velká místnost. Po ukončení prací na střeše proběhli stavební
práce uvnitř budovy, které nebyly tolik závislé na počasí.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o rekonstrukci staré budovy,
předělávané v minulosti na mateřskou školu, objevilo se již na počátku
prací několik závažných nedostatků. Ty měly být zohledněny v nové
projektové dokumentaci. Bohužel se během bouracích prací přišlo na
spousty dalších, které bylo zapotřebí vyřešit.
V první řadě bylo nutné zlepšit statiku celé budovy. Základy byly
částečně podbetonovány, aby nedocházelo k rozlézání základů domu.
Základy budovy nebyly při výstavbě odizolovány. To bylo příčinou
vlhnutí nejen obvodového zdiva. Protože v projektu tato skutečnost
nebyla dostatečně řešena, rozhodlo se zastupitelstvo odizolovat
všechno obvodové zdivo a příčky tlakovou chemickou injektáží, řešenou
specializovanou firmou zabývající se touto problematikou. V celé
budově jsou nainstalovány nové rozvody elektroinstalace včetně
rozvodné skříně.
Stropy ve spodní části objektu byly rákosové. Na základě nánosu
několika vrstev malby byl strop nesourodý a docházelo na několika
místech k odloupnutí této vrstvy až na samotný rákos. Proto bylo
rozhodnuto zajistit v přízemí sádrokartonové stropy.
V podkroví vznikla jedna prostorná herna, která je díky střešním
oknům a světlovodům nádherně prosvětlena. Dále se zde nachází
barevné moderní záchodky, zázemí pro personál a kancelář paní
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ředitelky. V přízemí se nachází šatna zvětšená o prostory původní
kanceláře. Herna a spací místnost jsou asi jediné místnosti, které
neprošly stavebními úpravami. Naopak největší změny se týkají
kuchyně. Původní domácí vybavení vývařovny se proměnilo v
profesionální kuchyni. Budova dostala šedivou fasádu, která je nejen
neutrální, ale i praktická. Opláštění je doplněno barevným dřevěným
obložením. Na západní straně je vystavěna pergola. Neméně důležitou
změnou prošlo schodiště a vjezd, který byl obohacen o bezbariérový
vstup do budovy. V neposlední řadě byl předělán i plot. Čas strávený ve
školce bude dětem zpříjemňovat i nově vystavěné dopravní hřiště.
Ve středu 26. srpna 2018 došlo ke slavnostnímu znovuotevření
zrekonstruované školky.
O přestřižení červené pásky se po celodenním „Dni otevřených dveří“
postarali starosta obce Václav Nedbal a ředitelka školky Romana
Balounová. Starosta později poděkoval za účast i významným hostům, a
to jmenovitě panu místostarostovi Kolína Mgr Michaelu Kašparovi,
starostovi Ovčár Bohuslavu Machůrkovi, starostovi Němčic panu
Milanu Vackovi za osobní účast na akci a rovněž zástupcům firmy BFK
a.s. - zhotoviteli stavby panu Ing. Jiřímu Fořtovi a panu Martinu
Linhartovi.
Obec Ovčáry poskytla naší mateřské škole zázemí v prostorách
spolkového domu, takže výuka zůstala nenarušena.
Kanalizace:
Dne 18. ledna 2018 podala obec žádost o dotaci na vybudování
splaškové kanalizace a čističky odpadních vod. Schůzka zastupitelů
obce s občany se konala v kulturním domě dne 18. května.
Dne 25. června byl projekt budování splaškové kanalizace schválen
k financování z Evropských a národních fondů.
Prodejna potravin:
K 1. 1. 2018 došlo k uzavření zdejší prodejny potravin. Obecní úřad
proto provizorně zajistil návštěvy pojízdných prodejen pečiva a masa.
Od 7. března se prodejna opět otevřela, a to s novým majitelem,
kterým je společnost Potraviny Duc Thinh s.r.o.. Obchod je dobře
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zásoben, majitel reaguje pružně na přání zákazníků, jako je například
možnost placení platební kartou.
Dotace:
V polovině dubna obdržela obec grant firmy TPCA na projekt „Živá
náves aneb Hydepark v Jestřabí Lhotě, etapa II.“, a to ve výši
krásných 350 000 Kč. Tento projekt volně navazuje ten, který byl
vybrán stejnou firmou k obdržení grantu už v roce 2010 – tedy na
obnovu zeleně v parku na návsi.
V pátek 28. 9. 2018 byla slavnostně otevřena druhá etapa projektu
financovaná z grantového programu TPCA pro Kolínsko. Za přítomnosti
zástupce TPCA Tomáše Paroubka starosta obce odhalil informační
desku, a pomyslně tak náves, která by měla sloužit obecním kulturním a
společenským akcím a zároveň díky herním prvkům jako místo, kde se
bude rozvíjet nejen kreativita dětí, otevřel.
K příležitosti této události, dále také k stoletému výročí
Československa, které jsme si v roce 2018 připomínali a k výročí
narození slavného místního rodáka, operního pěvce, Josefa Palečka, se
na prostoru nově otevřené návsi uskutečnil necelou hodinu trvající
koncert muzikálových melodií, které přednesl zpěvem Vašek Nedbal s
klavírním doprovodem Jany Svobodové. Během události také zazněla
československá hymna.

3. VÝSTAVBA V OBCI
V roce 2018 se vesnice rozrostla o dům číslo popisné 202, kdy majiteli
jsou manželé Kukurovi. Zbourán nebyl žádný dům. Žádnou změnou
neprošly ani silnice či chodníky.

4. KULTURA
V roce 2018 proběhly následující kulturní akce:
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17. února se v kulturním domě tradičně konal Sportovní ples. K tanci i
poslechu zahrála hudební skupina Noční můry. Opět byl vyhlášen
fotbalista roku, byla bohatá tombola a nechyběla ani kulturní vložka
v podobě taneční skupiny Domino Dance a Tanečního klubu Kolín.
10. března se v kulturním domě proběhl maškarní karneval pro děti.
Organizací celé akce pod záštitou obecního zastupitelstva se ujal
„fakír s dětskými radostmi“ Jirka Zeman. Tématem pak byla cesta
kolem světa.
Projektor zapůjčili manželé Pešíkovi, v kostýmech dalmatinků
vystoupily Míša Pokorná a Péťa Málková, role kočičky se zhostila Kája
Nedbalová a berušky Šárka Kubizňáková. Tombolu pak obsluhovala paní
Tvrdíková
30. dubna se u Kulturního domu v naší obci konalo tradiční pálení
čarodějnic, rejdění, soutěže, tvoření a míchání kouzelných lektvarů,
kterého se zúčastnily desítky rodičů s jejich ratolestmi.
Celým podvečerem provázel vrchní černokněžník a mág Jirka Zeman,
který vyhlásil hned po úvodních slovech cestu po kouzelné čarodějnické
stezce (připravené Zdenkou Zemanovou a Pavlínou Tvrdíkovou), kde
děti nacházely jména čarodějnic pro křížovku, aby zjistily jméno té
nejdůležitější – Jestřabice! Po splnění úkolů každé z úspěšných dětí
dostalo malou perníkovou čarodějničku z dílny Lenky Jirátové. Mohly
také tvořit vlastní čarodějky z připravených přírodních i umělých
materiálů na stanovišti Lucky Přichystalové. U Péti Málkové potom děti
mohly dokonce míchat, ochutnávat a pojmenovávat své vlastní lektvary!
Renata Dušková pak zařídila doslova čarodějnický zázrak, když na
focení přinesla ukázat malé liščátko. Martin Tvrdík připravil pro děti
špekáčky a Olda Kosprt pak oheň, na kterých je bylo možné opéct.
Zlatým hřebem podvečera pak bylo upálení staré a ošklivé čarodějnice
z dílny Zdenky Zemanové a Lucky Přichystalové. Požární ochranu
zajišťoval Zbyňďa Král a o občerstvení se starali místní hospodští –
Marcela Pešíková s manželem Láďou.
12. května se již tradičně konala slavnost Májů. Nacvičení besedy se
opět ujala Petra Málková. Program začal ve 13:00 slavnostním
průvodem k pomníku padlých. Zde měl opět proslov pan starosta
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Nedbal a již po několikáté zazněla státní hymna v provedení
Starostovy dvanáctky. Přibližně ve čtyři hodiny odpoledne proběhla
přestávka, během které svou nacvičenou besedu předvedli nejmladší
tanečníci. Poté průvod pokračoval druhou etapou, která byla zakončena
opět u Kulturního domu. Po odtančení České besedy se opět stínala
hlava krále, nepřekonatelného Robina Třísky. Mezi další důležité
postavy patřili – Lukáš Málek (soudce), Jirka Zeman (kat) a jejich
pomocníci (mnich a drábové).
23. června se konal dětský den.
V termínu od 5. 7. – 8. 7. se v Dlouhé Lhotě u Mladé Boleslavi konal
tradiční Sjezd Lhot a Lehot, kterého se účastnilo i pár obyvatel naší
obce.
18. srpna se na parkovišti u hřiště konala tradiční letní pouťová
zábava pod širým nebem, a to ve spolupráci obecního úřadu a Sokola.
K tanci i poslechu zahrála skupina Lady & Gentlemen. Této akce se
zúčastnilo téměř 200 tancechtivých osob.
18. listopadu proběhlo Pouštění draků aneb tradiční lhotecká drakiáda
již v lehkém mrazivém odpoledni. Děti, ale i rodiče si se svým drakem
mohli prolétnout slalomovou dráhu, nakreslit či vytvořit svého draka a
nechat si namalovat na obličej kresbu. K zahřátí se podával teplý čaj a
odměnou byl diplom a drobná sladkost. Snad to příště bude foukat víc.
3. listopadu se uskutečnilo Dušičkovo/Halloweenské pro děti i dospělé.
Dle slov Jirky Zemana (převzato ze zpravodaje č. 5/2018) byla tato
akce velkou výzvou. Tento svátek byl připraven v duchu kostlivců, upírů
a prožitků tradic klasického Halloweenu, tak jak je slavený v Evropě.
Děti si mohly vytvořit na památku s rodiči ve fotokoutku strašidelné
foto, dále mohly navštívit hrobku s umrlcem, kde za odvahu dostaly od
bílé paní sladkého pavoučka. Současně bylo připraveno dlabání dýní a
kreativní tvoření duchů za doprovodu hudební produkce s Draculou. Po
celou dobu se soutěžilo s nevěstou a ženichem ze záhrobí a děti si
mohly dopřát sladkou vafli. K ochutnání bylo možno zakoupit si kus
grilovaného netopýra (krocana:-)).
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2. prosince (první adventní neděle) se občané sešli u obecního úřadu
k rozsvěcení vánočního stromu. Před samotným rozsvícením stromečku
vystoupily děti z Mateřské školy Jestřabí Lhota, které uvedl pan
starosta. Děti měly připravené přednesy s vánoční tématikou pod
vedením učitelského sboru.
Vánoční stromek se dětem podařilo rozsvítit odpočítáním hned na
poprvé a poté zazněla koleda od Nikoly Zimové, se kterou jsme si tak
navodili vánoční atmosféru. K zahřátí byl připraven vánoční svařák
doplněný domácími vánočkami od místních Lhoťaček. Bylo také možno
si udělat radost a pohladit umělecké oko okouzlující perníčkovou galerií
z dílny Lenky Jirátové. I přes deštivé počasí se nás sešel hojný počet.
5. prosince naši obec navštívily dokonce dvě družiny Mikuláše s
andělem a čerty. Družiny zvládly navštívit všechny hodné děti a
obdarovat je mikulášskou nadílkou.
16. prosince se konal již tradiční živý Betlém. Na tuto akci se přišlo
podívat takřka 300 lidí, kteří přispěli na dobrou věc. Výtěžek v krásné
výši 5 313 Kč byl předán dne 20. prosince starostou obce Václavem
Nedbalem spolu s Jiřím Zemanem v Kolíně Základní a mateřské škole se
speciální výukou. Částka byla věnována na dovybavení terapeutické
místnosti. Na příspěvku se kromě diváků podílela a Mateřská škola
v Jestřabí Lhotě a paní Lenka Jirátová z Jestřabí Lhoty.

5. FOTBAL
I v roce 2018 soutěžilo ve fotbale v Jestřabí Lhotě několik týmů.
Předsedou spolku se v září 2018 stal Robert Dunka a členy výboru Jan
Svoboda, Radek Stránský, Zdeněk Patočka, František Machurka ml.,
František Machurka st., František Jirát, Václav Louman. Správcem
hřiště byl Ladislav Týma st.
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A tým – trenéři František Machurka st. a Ladislav Týma st.
Málek Lukáš
Týma Daniel
Dohanič Martin
Mikeš Martin
Martinek Ondřej
Krupka Aleš
Kubíček Tomáš
Čáslavský František

Skalický Michal
Hron Jan
Kesner Petr
Šindelář Václav
Klička Miloslav
Hojda Adam
Kureš Petr
Věříš Jan

B tým – trenér František Machurka ml.
Pavelka Ondřej
Čáslavský František
Krajíček Filip
Hájek Radek
Týma Zdeněk
Zach Martin
Masarovič Rastislav

Bilik Radek
Jón Vojtěch
Kureš Petr
Soukup Luboš
Týma Petr
Švanda Jakub
Bezucha Adam

Mladší žáci – trenér Zbyněk Trojan
Vít Dominik
Křapka Matyáš
Záhora Ondřej
Hájek Adam
Věříš Štěpán

Trojan Štěpán
Bock Michal
Volejník Josef
Senohrábek Marek
Koníček Štěpán

Přípravka – trenér Robert Dunka
Karban David
Vít Dominik
Linhart Matěj
Bourek František

Věříš Štěpán
Senohrábek Marek
Vencl Matyáš
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Dorost – trenéři Petr Kureš ml. a Luboš Soukup
Vojtěch Vršťala
Vojtěch Jehlička
Jiří Kostelecký
Tomáš Kubíček
Jan Věříš
Matěj Trojan
David Kopecký
Jakub Čižinský

Adam Hojda
Jakub Švanda
Jiří Nouzák
Tomáš Robovský
Ivan Pavlov
Marek Vondra
Libor Vokál

Sestava týmu žen – trenéři Václav Pelikán a Roman Müller
Markéta Koželská
Andrea Pelikánová
Kateřina Müllerová
Iveta Hačková
Markéta Kurešová
Jana Vosáhlová
Pavla Martikánová
Michaela Neradová
Dále pak zraněné – Eliška Balounová a

Denisa Bělinová
Lucie Špinková
Marcela Kotková
Veronika Věříšová
Lucie Košnerová
Barbora Slavíková
Radka Králová
Romana Chmelíková
Jana Plačková

Soustředění přípravky a žáků
Soustředění proběhlo v termínu od 15. do 19. srpna 2018 na fotbalovém
hřišti v Jestřabí Lhotě.
Rozlučka mladších žáků
Mnoho ujetých kilometrů za cílem, tedy za zázemím chalupy v
Lužických horách, se fotbalistům vyplatilo. Páteční bowling byl ve
znamení překvapení a umístění hráčů z přípravky na horních pozicích.
Několik hráčů si zde poprvé zahrálo i kulečník a šlo jim to parádně.
Sobotu byla zahájena krátkým výběhem v přírodě Lužických hor a
snídaní. Sportovci vyrazili na místní vrchol Hvozd. Mlhavé počasí
nikomu nevadilo a zbytky sněhu potěšily. Cestou zpět na chalupu se
zastavili ve venkovní posilovně. Po vydatném obědě, po kterém proběhlo
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vyhlášení bowlingu účastníci vyrazili do muzea Škody auto, kde byla
většina hráčů poprvé.
Rozlučky se zúčastnilo devět hráčů – Štěpa Trojan, Štěpa Věříš, Adam
Hájek, Dominik Vít, Matěj Linhart, Michal Bock, Kuba Louman, Ondra
Záhora, Marek Senohrábek.
Podzimní brigáda na hřišti
V sobotu 24. 11. 2018 se konala podzimní brigáda za účasti Domči Ž.,
Romči Ch., Luboše S., Petra K., Roberta D., Miloslava K., Adama H.,
Jendy V., Ládi T., Františka M., Ládi T. st. a pana Patočky.
Nejprve se věnovali vnitřním prostorám kabin (úklid sprch, toalet a
ostatních místností). Následoval úklid střechy a okapu od listí a žaludů.
Dále pak úklid dřeva a shrabaného listí. Zkušenější skupinka brigádníků
se vrhla na vyhotovení vrátek do bývalého JZD.
Výlet do Edenu
Mladší žáci se v neděli 23. 9. 2018 spolu s trenéry vypravili do
pražského Edenu na 9. kolo Fortuna ligy, ten den se hrálo vršovické
derby mezi Bohemians a domácí Slavií. Domácí zvítězili zásluhou z
branky z 38. minuty zápasu poměrem 1-0.
Rozlučka podzimní části se konala na hřišti ve Lhotě dne 17. října 2018.

6. MYSLIVCI
Ve vsi jsou dlouhodobě kromě fotbalistů aktivní i myslivci. Jejich
oficiální název je Myslivecký spolek Jestřabí Lhota.
11. 5. 2018 se konaly pravidelné volby, ve kterých byl zvolen nový výbor
spolku. Předsedou se stal František Bourek, místopředsedou Zdeněk
Klepal, jednatelem Jiří Vondráček a pokladníkem Jiří Pavlištík.
Mezi členy spolku dále patřili:
Bedřich Bezděčný
Ing. František Bourek

Marie Bezděčná
Daniela Bourková
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Milan Douděra
Zdeněk Klepal st.
Pavel Kolínský
David Krojidlo
Jiří Pavlištík
Jan Špinka
Karel Vach

Josef Hájek
Zdeněk Klepal ml.
Oldřich Kosprt
Ing. Jiří Mach
Václav Suchánek
Josef Týma
Jiří Vondráček

V roce 2018 se konaly tři hony – 24. 11. (uloveno 12 ks bažanta), 15. 12.
(uloveno 36 zajíců polních) a 26. 12. 2018 to byla takzvaná „klapačka“
(uloveni byli 2 zajíci a 2 bažanti).

7. KNIHOVNA
Po půlroční mateřské přestávce se v květnu do knihovny vrátila paní
Lucie Přichystalová. Po dobu rekonstrukce byl v knihovně uschován
inventář ze školky. Na začátku roku byl spuštěn nový knihovní systém,
který umožňuje přesnou evidenci půjčených knih, vede informace o
čtenářích, o délce výpůjček a dokonce posílá upomínací SMS
opozdilcům. Tento systém byl propůjčen knihovnou v Kutné Hoře, aby
mohlo i nadále docházet k meziknihovním výpůjčkám.
V roce 2018 obsahoval knihovní fond celkem 1 440 knih.
Registrováno bylo celkem 29 čtenářů, z toho bylo 8 dětí ve věku do 15
let.
Paní knihovnice je aktivní a pro své čtenáře připravuje během celého
roku pestrý program.
V říjnu proběhlo dětské čtení nádherně ilustrované knížky o velrybě
Gerdě. Čtení se povedlo, jen škoda, že si krásný příběh malé velryby
neposlechlo víc dětí.
Lhotecká knihovna se také zapojila do projektu České televize k výročí
založení republiky a účastnila se Skautské pošty. Diváci Déčka, kteří
program sledovali, měli s jedním úkolem přijít do knihovny a nečekaně
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od paní knihovnice dostali materiály zaslané Českou televizí, aby se ve
hře posunuli o velký kus dál.
V listopadu navštívili knihovnu motýlci i dvě skupiny včeliček z místní
školky, aby úplně senzačně zvládli připravený výchovně vzdělávací
program zaměřený na seznámení se s knihovnou. Děti zjistily, že
knihovna je příjemný prostor plný krásných knih pro ně i dospělé, které
si mohou prohlížet, na vše je dovoleno sahat. Porozuměli, jak jsou knihy
řazené, jak se v knihovně objeví, jak se půjčují… Neomylně roztřídili
dětské a dospělácké knihy.
Prosinec v knihovně zahájil Den pro dětskou knihu a Adventní tvoření.
Den pro dětskou knihu je vydařený projekt Skipu a v současnosti
nakladatelství Crew (komiksové nakladatelství). Program byl bohatý, a
přestože se plnil pouze jeden den, tak pracovní listy a Kůstkova
čtenářská výzva je v knihovně pro dětské a dospívající čtenáře k
vyzvednutí a plnění neomezeně.
Adventní tvoření se tradičně těšilo velkému zájmu. Pravidelně se jedná
o oblíbenou událost.

8. ŠKOLKA
Mateřská škola byla v roce 2018 jednotřídní s celodenní péčí a její
provozní doba byla od 6:30 do 16:00 hodin. Pro školní rok 2017/2018
bylo zapsáno 27 dětí. Z toho 18 chlapců a 9 dívek. 19 dětí bylo
z Jestřabí Lhoty a 8 z Volárny. Ředitelkou školky byla Bc. Romana
Balounová a učitelkami Marie Suchánková a Bc. Petra Adamcová.
Jak již bylo uvedeno výše, dne 8. 1. 2018 došlo k předání objektu
mateřské školy v konkurzu vítězné firmě BFK service a.s., čímž
započala očekávaná rekonstrukce.
Školka tak nadále fungovala v prostorách Spolkového domu
v Ovčárech. Na zápis do 1. tříd se chystalo celkem 11 dětí.
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Dne 26. května se v areálu hřiště v Jestřabí Lhotě konala již tradiční
školková olympiáda, která nesla název Školkohry 2018 – děti v pohybu.
Účastnilo se celkem 13 školek z okolí (Hlavečník, Jestřabí Lhota,
Krakovany, Ohaře, Opolany, Ovčáry, Sány, Starý Kolín, Týnec nad
Labem, Velký Osek, Veltruby, Žehuň a Žiželice). Akci svou účastí
podpořili Lucie Šilhánová a Zdeněk Šafránek. Naše školka obsadila
krásné třetí místo ve smíšené štafetě a v hodu, kategorie chlapců.
Poslední červnový víkend se školka za pomoci rodičů konečně
přestěhovala do krásných opravených prostor ve vilce v Jestřabí
Lhotě. Celé léto ještě probíhaly dokončovací práce. Slavnostní otevření
proběhlo 29. srpna a těšilo se hojné účasti. Ve školce jsou nyní 2 třídy
o kapacitě 42 dětí, dřevěná pergola napojená na jídelnu, moderní
kuchyně, asfaltové dopravní hřiště. Rovněž byla navýšena kapacita
zaměstnanců, jejichž celkový počet vzrostl na 8.
Historie
Vzhledem k tomu, jak rozsáhlá byla rekonstrukce školky a jakou prošla
budova proměnou, není od věci ohlédnout se do minulosti a připomenout
si, jak vlastně byla naše školka zřízena, kde v počátcích fungovala a jak
se dostala do své stávající budovy.
Mateřská škola má od nového otevření v roce 1975 svou vlastní kroniku.
Úvodem je shrnuta historie mateřské školy v Jestřabí Lhotě a popsána
rekonstrukce a slavnostní otevření v roce 1975. Jelikož je to krásný
zápis, rozhodla jsem se jej přepsat a podělit se o něj.
„První mateřská škola v naší obci byla zřízena brzy po válce. KNV
v Praze vyhověl žádosti MNV v Jestřabí Lhotě zřídit ve zdejší obci
mateřskou školu s platností od 1. září 1949. Školní obvod je území obce
Jestřabí Lhota a úřední název zní: „Mateřská škola v Jestřabí Lhotě“.
Umístěna byla ve třetí třídě obecné školy, učitelkou byla paní
Jeřábková z Jestřabí Lhoty. První rok navštěvovalo školku 34 dětí.
Tato škola, umístěná v jedné třídě neposkytovala potřebné podmínky
stanovené pro mateřské školy. Po dvou letech se paní Jeřábková
odstěhovala a škola byla uzavřena.
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Nezanikl však zájem o zřízení školy s vlastní budovou. Muselo se však
čekat na příležitost. V roce 1969 odkoupilo JZD obytnou budovu vedle
sušárny od výkupního zemědělského závodu v Kolíně pro své účely.
V roce 1974 převzal budovu MNV, který ji hodlá přebudovat na
mateřskou školu. Je vypracován plán od místního občana Josefa
Záhory v hodnotě 350 000 Kčs. Po schválení nadřízenými orgány je
ihned přikročeno k jeho realizaci. Od jara se provádějí práce na
budově, která je dosti zchátralá. Práce jsou prováděny brigádně o
sobotách a nedělích. Mimo to, pracuje pětičlenná četa stavební vedená
mistrem F. Dostálem z Volárny. Přes léto byly práce s přestavbou
skončeny a v sobotu 16. srpna 1975 odpoledne byla škola slavnostně
otevřena. Slavnost zahájil tajemník MNV soudruh Rudolf Veselý.
Přivítal zástupce tajemníka ONV soudruha Lubomíra Karkošku, za
odbor školství soudruha Zemana. Poděkoval všem, kteří se zúčastnili
prací na mateřské škole, především předsedovi MNV Josefu Patočkovi,
který má největší podíl na uskutečnění tohoto díla. Potom promluvil
tajemník ONV v Kolíně soudruh Karkoška, který uznale hodnotil, jak ze
staré budovy, postavené v roce 1901, byla renovací zřízena krásná
mateřská škola. Je to hodnotný dar k 30. výročí osvobození ČSSR
Rudou armádou. Adaptace budovy byla provedena nákladem 418 997
Kčs, vybavení stálo 155 360 Kčs.“
V začátcích svého působení navštěvovalo školku i 56 dětí. Kromě dětí
ze Lhoty do školky dojížděly i děti z Ovčár, Volárny, Němčic, Polních
Chrčic a Dománovic. Jako první ředitelka byla vedena paní Věra Jakobi.
Po ní následovaly Soňa Neřoldová, Miloslava Králová, Jana Dašková a od
školního roku 2009/2010 je ředitelkou současná ředitelka Bc. Romana
Balounová.

9. OBYVATELSTVO
K 31. 12. 2018 v obci žilo 506 obyvatel. Z toho je 249 a 257 žen. Je
zde také registrováno 15 cizinců. Z toho je 11 mužů a 4 ženy. 9 osob
z tohoto počtu má v obci přechodný pobyt a 6 osob trvalý.
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Narodili se:
únor - Tobiáš Brunclík
březen - Justýna Převrátilová
duben - Jonáš Klička
červen – Štěpán Hladík
srpen – Natálie Sedláková
říjen - Matěj Pospíšil
prosinec – Oliver Ondrušík
Zemřeli:
František Říha
Jaroslav Holub ve věku 70 let
V roce 2018 se 10 osob přihlásilo k pobytu a 6 odhlásilo.

10.

POČASÍ

LEDEN – tento měsíc byl extrémně teplý s průměrnou teplotou +3,4 °C,
tj. o necelých 5 °C více než je dlouholetý normál. Nejnižší teplota
pouze –3,6 °C, naopak nejvyšší 11,2 °C!!! Srážek napadlo běžné množství
(33 mm). Bylo však velmi málo sněhu, sníh pokryl Lhotu pouze na 2 dny.
Ani sluníčka nebylo mnoho, jen mírně přes 50% normálu.
ÚNOR – oproti lednu byl naopak nezvykle studený s průměrnou
teplotou –1,6 °C, tj. o 2 °C méně než bývá zvykem. Sněhová pokrývka
sice byla nestálá a max. 4 cm, za to více sluníčka a to o cca 10% více
než normál. Bylo ale velmi sucho – pouze 8,2 mm, tj. cca 1/4 běžných
únorových srážek.
BŘEZEN – stále dosti studený měsíc s průměrnou teplotou +2,3 °C, tj.
o dva stupně méně oproti normálu a o jeden stupeň méně než v lednu!!!
(min. teplota –14,3 °C zaznamenána 1. března byla nejnižší za celou
zimu). Srážkově byl březen už blíže normálu než únor (23,4 mm), stále
se jednalo o zhruba 25% podprůměrný stav. Naopak více nám, než je
zvykem, foukal vítr a to převážně z východního směru.
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DUBEN - prozatím velmi teplý s průměrnou teplotou 13,6 °C (průměr
bývá dlouhodobě 9 – 10 °C). Nejvyšší teplota přes 27 °C. Oproti
loňskému dubnu, kdy se vyskytlo mnoho dní s ranní mrazovou teplotou a
jde o velký rozdíl. Chybí však srážky, za celé dvě dubnové dekády jich
napadlo pouze 9 mm, což je opět pouze ¼ obvyklého stavu.
KVĚTEN - abnormálně teplý odpovídající s průměrnou teplotou 17,7 °C
spíše červenci, tj. o 3 a půl stupně více než dlouhodobý průměr. Tři dny
dokonce dosahovaly teplot vyšších jak 30 °C! I nadále bylo dosti sucho
s necelými 22 mm srážek (1/3 průměru) a polovinou dní s relativní
vlhkostí mezi 30 – 40 %. Většinu dní opět vanul vítr východních směrů.
Lhotecké Staročeské máje, které se konaly 12. května, si však
zasloužily celkem ideální počasí. Oblačno se 3 osvěžujícími přeháňkami
(napadlo však pouze přes 1 mm srážek) přicházejícími z JV směru od
Býchor. Teplota zpočátku dosáhla až 25,6 °C, aby se během besedy v
kombinaci příjemného deštíku, slunečních paprsků a vytvořené duhy
ochladilo na příjemnou teplotu 18 °C.
ČERVEN – opět výjimečně teplý až tropický měsíc s průměrnou
teplotou 19,2 °C, tj. o 3 stupně více než dlouhodobý normál (mnoho dní
s teplotou blížící se 30 °C). Přestože srážkově vlhčí než předešlé
měsíce, napadlo „pouze“ 40 mm, což odpovídá 2/3 běžného stavu.
ČERVENEC – další rekordně teplý měsíc s dosažením průměrné teploty
21,5 °C, což je o 3,5 °C více než normál. Ve 12 dnech zaznamenáno více
jak 30 °C (nejvíce 31. července 35,2 °C) a ve 2 případech tropické noci
(teplota i v noci neklesala pod dvacítku). I přes tento fakt byla
zaznamenána také naopak neobvykle nízká teplota, a to 6,3 °C (2.
července). Měsíc se projevoval velmi nízkými srážkami, které v úhrnu
dosáhly pouze 14,2 mm (1/5 obvyklého stavu), a to díky několika méně
vydatným přeháňkám. Bouřek se vyskytovalo též abnormálně málo.
Vlhkost vzduchu v některých dnech přes den dosahovala neskutečně
nízkých hodnot mezi 20 – 30 % (4.7. rovných 20 %), tudíž výpar
vlhkosti ze zalévání, ale i od nahodilých přeháněk byl natolik velký, že
vše bylo schopné vyschnout během několika hodin. Navíc docházelo
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k absolutní absenci ranní rosy. Objevily se první náznaky usychání
zeleně.
SRPEN – pokračující za několik desítek let největší sucho s velmi
velkým počtem dní s teplotou nad 30 °C (16 dní) a 3 tropickými nocemi.
Průměrná teplota byla dokonce o více jak 4 stupně vyšší než normál
(dosaženo rovných 23,0 °C) s nejvyšším maximem 36,2 °C dne 9. srpna.
V závěru měsíce se opět naopak vyskytl den s neobvykle nízkým
minimem, kterým bylo 6,0 °C (27. srpna). Relativní vlhkost vzduchu
díky velmi vysokým teplotám často dosahovala hodnot mezi 20 – 30 % a
ráz krajiny se tak díky pokračující absenci vydatnějších přeháněk a
bouřek měnil ve stepní. Celkově napadlo pouze 11,2 mm srážek, tj. 1/7
dlouhodobého průměru. Navíc opět začal převažovat směr východního
suchého proudění.
ZÁŘÍ – po více jak půlroce silně srážkově podprůměrných měsíců šlo o
první měsíc, kdy napadlo průměrné množství srážek (rovných 50 mm).
Za první dva dny dokonce napadlo více srážek než za předešlý
červenec a srpen dohromady. Štěstím také bylo, že nešlo o přívalové
srážky, ale trvalý déšť. Půda tudíž obdržela alespoň trochu postupné
vláhy. Co však nevybočovalo z několikaměsíčního trendu, byla teplota.
Ta nedosahovala sice extrémních hodnot, přesto byl měsíc o 2,4 °C
teplejší než dlouholetý průměr i díky dvou dním s více jak třicítkou
(nejvíce 30,5 °C dne 12. září). Koncem měsíce (26. září) se však
vyskytlo i první mrazivé ráno –0,3 °C. Celkem dost svítilo sluníčko –
oproti průměru o třetinu více s převládajícím jižním větrem, ale také
dní s maximální teplotou nad 25 stupni (11 dní).
ŘÍJEN – návrat k charakteru počasí s nižšími úhrny srážek v porovnání
s normálem. Celkem napadlo cca 26 mm, tj. o třetinu méně v porovnání
právě s dlouhodobým říjnovým průměrem. Na druhou stranu se jednalo
o další nadprůměrně teplý měsíc, kdy dokonce v 11 dnech nejvyšší denní
teplota přesáhla 20 °C! Průměrná měsíční teplota pak činila 11,7 °C,
max. 24,1 °C / min. –1,3 °C. Měsíc se vyznačoval slunečným počasím až o třetinu více slunečního svitu v porovnání s normálem. Typické mlhy
či větrné počasí se prakticky vůbec nevyskytovaly.
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LISTOPAD – další velmi chudý měsíc na srážky, čímž celkový deficit
od začátku roku narostl na neuvěřitelných 250 mm. V samotném
listopadu napadlo pouze 8,2 mm (1/4 obvyklého stavu). Teplotně ale
blíže průměru (1,5 °C nad normálem), dokonce se již vyskytlo 8
mrazových dní (min. –6,8 °C naměřeno po sobě 28. i 29. listopadu).
Nejtepleji pak 16,7 °C v úvodu listopadu. Sněhová pokrývka se ještě
neobjevila. Celý měsíc lze považovat za podprůměrný z hlediska
rychlosti větru opět v porovnání s normálem (2 – 3 m/s, naměřeno 1,3
m/s).
PROSINEC – výrazná změna synoptické situace způsobila první
srážkově silně nadprůměrný měsíc roku 2018 – celkem 61,4 mm srážek
= dvojnásobné množství v porovnání s normálem. I tak celkový roční
deficit dosáhl výrazně přes 200 litrů vody na každý m2. Jinak poslední
měsíc roku se charakterizoval stále až otravně zataženou oblohou
(celkem sluneční svit dělal něco přes 25 hod., tj. pouze 55 % průměru),
nadprůměrnými srážkami a celkem nezvykle vytrvale foukalo. Teplota,
jak už jsme si v předešlém roce zvykli, také vykázala kladnou odchylku,
a to +2,8 °C. (dlouholetý normál = 0 °C). Nejvyšší teplota pak dosáhla
12,6 °C začátkem měsíce, ale teploty přes desítku se objevily tento
měsíc ještě 3x. Naopak nejchladněji teploměr spadl „pouze“ na –6,6 °C,
ledové dny (maximální denní teplota nepřelezla nulu) padly dva.
Vánoce ani po osmé v řadě bílé nebyly (statisticky by v Jestřabí Lhotě
měly býti každé páté Vánoce na sněhu). Alespoň oproti těm předešlým
na Štědrý den ve večerních hodinách sníh poletoval a teplota se krátce
pod nulu také podívala.
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