KRONIKA
JESTŘABÍ LHOTA

2019
sepsala: Bc. Michaela Suchánková

Na začátku kaţdého roku je třeba shrnout hlavní události jak české,
tak světové, protoţe tyto události nás více či méně ovlivňují.
Zde je stručný přehled událostí roku 2019:
Rok 2019 (MMXIX) gregoriánského kalendáře začal v úterý 1. ledna a
skončil v úterý 31. prosince. V České republice měl 251 pracovních dnů
a 13 státních a ostatních svátků, z toho 10 jich připadalo na
mimovíkendové dny. Letní čas začal v neděli 31. března ve 2.00 hodin a
skončil v neděli 27. října ve 3.00 hodin.
Významné události tohoto roku v české republice
21. ledna bylo v Česku a mnoha dalších státech moţné pozorovat úplné
zatmění Měsíce.
28. ledna prohlásila Vláda ČR vilu Bertramku za národní kulturní
památku.
24. a 25. května proběhly volby do Europarlamentu.
23. června v Praze na Letné se konala největší protivládní
demonstrace od roku 1989, pořádaná Milionem chvilek pro demokracii.
27. června – Prezident Miloš Zeman jmenoval Lubomíra Zaorálka
novým ministrem kultury.
10. září archeologický průzkum na místě předpokládaného pohřebiště
Koncentračního tábora Lety potvrdil přítomnost lidských ostatků.
16. listopadu se v Praze na Letné konala další protivládní
demonstrace, pořádaná Milionem chvilek pro demokracii.
10. prosince kolem 7:15 hodin středoevropského času došlo ke střelbě
ve Fakultní nemocnici Ostrava. Do čekárny traumatologie vstoupil muţ
s pistolí, který bez varování, zblízka a v rychlém sledu zasáhl
9 pacientů. Čtyři pacienti přišli na místě o ţivot, tři další lidé podlehli
způsobeným zraněním. Ze sedmi zavraţděných byli čtyři muţi a tři
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ţeny. Ve večerních hodinách mluvčí nemocnice Petra Petlachová uvedla,
ţe dva muţi zranění při střelbě jsou mimo ohroţení ţivota. Pachatel
z místa unikl, ale později, kdyţ ho policie odhalila, spáchal sebevraţdu.

Dle počtu obětí je tento útok druhým nejhorším v dějinách České
republiky, po střelbě v Uherském Brodě v roce 2015.

Významné události tohoto roku ve světě
1. ledna se Rumunsko se ujalo Předsednictví EU; Stejnopohlavní
manţelství v Rakousku se stává legální.
3. ledna Čínská měsíční sonda Čchang-e 4 jako první v historii přistála
na odvrácené straně Měsíce.
14. ledna zemřel Paweł Adamowicz, primátor města Gdaňsk, na
následky zranění utrţených při útoku během nedělního charitativního
koncertu.
3. února Papeţ František dorazil do Abú Zabí ve Spojených arabských
emirátech a stal se tak prvním papeţem, který navštívil Arabský
poloostrov.
28. února jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa a
severokorejského premiéra Kim Čong-una v Hanoji skončila
předčasným odchodem Donalda Trumpa z jednání. Důvodem bylo, ţe
Kim Čong-un ţádá úplné zrušení všech sankcí vůči KLDR, ale zároveň si
chce ponechat část jaderného arzenálu.
10. března poblíţ města Addis Abeba v Etiopii se zřítilo letadlo
Boeing 737 MAX etiopských aerolinií se 157 lidmi na palubě.
30. března ve 2. kole prezidentských voleb na Slovensku zvítězila
Zuzana Čaputová se ziskem 58,4 % hlasů při volební účasti 41,79 %.
15. dubna v Paříţi propukl poţár katedrály Notre-Dame.
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21. dubna série teroristických útoků na křesťanské kostely
a mezinárodní hotely na ostrově Srí Lanka si vyţádala přes 200 obětí,
dalších více neţ 400 osob bylo zraněno.
4. května v Moskvě došlo k havárii letadla Suchoj Superjet 100 na
lince Aeroflot 1492, při níţ zemřelo 41 lidí.
6. května se princi Harrymu, vévodovy ze Sussexu a jeho manţelce
Meghan narodil syn Archie.
17. května Tchaj-wan jako první stát v Asii uzákonil stejnopohlavní
manţelství.
29. května v Budapešti se na rozvodněném Dunaji po sráţce potopila
výletní loď Hableány, zahynulo 26 jihokorejských turistů a oba členové
posádky.
15. června Zuzana Čaputová sloţila prezidentskou přísahu a stala se
první prezidentkou Slovenska.
31. října při rozsáhlém poţáru shořel více neţ 500 let starý Hrad
Šuri na ostrově Okinawa v Japonsku. Hrad je na seznamu světového
dědictví UNESCO.
11. listopadu v australských státech Queensland a Nový Jiţní Wales
byl poprvé v historii vyhlášen stav ohroţení kvůli rozsáhlým lesním
poţárům a byla nařízena evakuace obyvatel.
25. listopadu z dráţďanské klenotnice Grünes Gewölbe byly ukradeny
unikátní šperky, diamanty a drahé kameny z historické sbírky německé
spolkové země Sasko. Hodnota klenotů je díky jejich jedinečnosti a
historickému odkazu nevyčíslitelná, ale klenotnická hodnota dosahuje
částky jedné miliardy eur.
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1. OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Do roku 2019 vstoupilo zastupitelstvo obce ve sloţení:
Starosta – Václav Nedbal
Místostarosta – Tomáš Jirát
Předseda kontrolního výboru: Ing. Martin Procházka
Předseda kulturního výboru: Jiří Zeman
Předseda finančního výboru: Bc. Lukáš Málek
Předseda výboru ţivotního prostředí: Bc. Romana Balounová
Předseda výboru pro správu obecního majetku: Tomáš Procházka
Účetní: Stanislava Tvrdíková
V roce 2019 proběhlo celkem 13 zasedání obecního zastupitelstva, coţ
vypovídá o tom, ţe 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
Pracovník úklidu veřejného prostranství: Ladislav Týma st.

2. HOSPODAŘENÍ
Do nového roku vstoupila obec s přebytkovým rozpočtem – příjmy pro
rok 2019 ve výši 43 511 765 Kč a výdaje ve výši 34 453 418 Kč.
Poplatky:
Za svoz odpadu
Za psa

500 Kč/osobu s trvalým pobytem
500 Kč/číslo popisné bez trvalého pobytu
100 Kč za jednoho
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Poplatky se hradí do 31. 3. 2019. Obecní úřad svým občanům umoţňuje
poplatky splácet, avšak celková platba musí být uhrazena do 30. 6.
2019.
V lednu obecní zastupitelstvo uzavřelo veřejnoprávní smlouvu
s Tělovýchovnou jednotou Sokol Jestřabí Lhota z.s., kterou byla obcí
poskytnuta dotace ve výši 125 000 Kč.
Rovněţ byla v lednu uzavřena další veřejnoprávní smlouva, tentokrát
s Mysliveckým spolkem Jestřabí Lhota, který obdrţel dotaci 15 000
Kč.
Oba spolky obecní úřad dlouhodobě podporuje a spolupracuje s nimi.
V tomto roce se uskutečnilo několik investičních akcí.
Kanalizace:
Během roku 2019 probíhaly přípravné práce pro budování splaškové
kanalizace a stavbu čističky odpadních vod v obci. V prosinci 2018
dostala obec rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu
ţivotního prostředí na celou tuto stavbu. Výše dotace činí 85 % ve výši
42 706 250 Kč.
Ve výběrovém řízení zvítězila jako realizační firma společnost VPK
Suchý s.r.o. ze Zásmuk, a to s částkou 60 600 000 Kč bez DPH a s
časovou výstavbou, která je zkrácena o 120 dní oproti projektové
dokumentaci.
Obec měla v plánu sepsat smlouvu o dlouhodobém investičním úvěru
s Komerční bankou, která v průzkumu dopadla nejlépe. Banka však po
přezkoumání doloţených listin vyjádřila obavy o budoucím dodrţování
fiskálních pravidel hospodaření obce, platících od roku 2017. Z toho
důvodu odmítla poskytnout finanční úvěr obci na výstavbu ČOV a
kanalizace. Nakonec tedy smlouva byla podepsána s Českou spořitelnou
a.s.. Částka úvěru je 32 mil. Kč splatné do 25 let při úroku 1,77%.
Celková délka kanalizace bude měřit 6,32 km a zakončená bude v nové
centrální čističce odpadních vod.
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V rámci výkopových prací ČOV a kanalizace v obci schválilo
zastupitelstvo vybudování optické chráničky pro účely
vysokorychlostního internet se společností JON.cz s.r.o.
Se stavbou by se mělo začít 6. 4. 2020 a ukončena by měla být 7. 12.
2021.
Voda:
Obec činí kroky k získání dotace od Středočeského kraje na
hydrogeologický průzkum, který by byl uskutečněn v místě zvaném
„Kalhoty“. Účelem průzkumu bude zjistit, jestli je tento vodní zdroj,
který jiţ v minulosti poskytoval vodu pro obec i nadále moţný vyuţívat
jako doplňující zdroj při nedostatku pitné vody v obci. Ve vodojemu
také byl namontován měřící systém na spotřeb vody ve vodojemu obce.
Tento systém umoţňuje kontrolu aktuální spotřeby a zásoby vody v
obci.
Také bylo vyhlášeno výběrové řízení na investici “Oprava technologie
úpravny vody“. Ze čtyř oslovených firem nabídku předloţily pouze dvě.
Komisí byla provedená kontrola doručených nabídek a bylo zjištěno, ţe
nabídka doručená v pořadí jako druhá nesplňuje stanovená kritéria
potřebná pro výběrové řízení. Firma ,,Vodárenské technologie‘‘ doručila
nabídku na OÚ Jestřabí Lhota jako první a splňovala veškeré kritéria
stanovené pro výběrové řízení. Hlavním kritériem byla stanovena
částka. Vítězná firma v částce 689 000 Kč. Statik obci doporučil
namontovat sádrové kontrolní prvky v místech prasklin a po cca měsíci
proběhne kontrolní měření. Pan starosta kontaktoval provozovatele a
firmu, která vyhrála výběrové řízení a poţadoval, aby byly dodrţeny
základní poţadavky, které byly uvedeny v zadávací dokumentaci a také
jak bylo uvedeno v zápise č. 4 ze dne 17.4.2019 nedošlo k navýšení ceny
o další více náklady spojené s dodáváním pitné vody po dobu
rekonstrukce. Také došlo k navrţení technologického postupu tak, aby
nebyla přerušena dodávka vody. K podpisu smlouvy došlo v červenci a k
samotné opravě v průběhu měsíce srpna.
Les:
V roce 2019 byl zastupitelstvu předloţen návrh na těţbu obecního lesa
p.č.223/1 v katastru obce Jestřabí Lhota o celkové výměře 3867 m2 a
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7/8 porost o výměře 0.36 ha. Návrh na těţbu lesa byl konzultován s
lesníkem Lesů ČR a bylo zaţádáno i o vyjádření odboru ţivotního
prostředí v Kolíně. Na základě doporučení vymýtit les, došlo ze strany
pana starosty k průzkumu trhu. OZ byl předloţen návrh dvou firem,
které dodaly cenovou nabídku a to Polabská lesní a Kolínská lesní.
Nabídka zahrnovala vymýcení, naorání, zalesnění. Zastupitelstvo obce
vzalo předloţené cenové nabídky na vědomí a pověřilo starostu, aby
oslovil firmu, která je cenově výhodnější a aby dohodl podrobnosti o
těţbě, zalesnění a prodeji surového dřeva. Těţbu obecního lesa
p.č.223/1 v katastru obce Jestřabí Lhota zahájila společnost
„Polabská Lesní“.
Znělka rozhlasu:
Vzhledem k tomu, ţe Ochranný svaz autorů poţadoval podepsání nové
smlouvy na reprodukci chráněných skladeb s autorskými právy v
obecním rozhlase a tato částka se zvýšila o více neţ 100 procent,
rozhodla se obec, ţe si nechá sloţit vlastní znělku rozhlasu, která
nebude podléhat poplatku. Znělka byla předvedena, schválena a dobře
slouţí.
Územní plán:
Obecní zastupitelstvo se v tomto roce také zabývalo novým územním
plánem. Plán byl k nahlédnutí vyvěšen v elektronické podobě na webu
obce, či přímo na Městském úřadu v Kolíně Odbor regionálního rozvoje,
oddělení územního plánu. Společné jednání dotčených orgánů proběhlo
dne 17. 9. 2019.
Hasiči:
Obec na konci roku 2019 začala zajišťovat zabezpečení obce
z hlediska poţárního a nakonec podepsala smlouvu s HZS Ovčáry.
Nájem kabin:
Pan starosta jednal s vlastníkem pozemku 284/2 o rozloze 72 m2
(kabiny) Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad
vyměřil obci za uţívání tohoto pozemku od roku 2016 nájem ve výši 1
392 Kč, který byl obcí zaplacen.
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3. VÝSTAVBA V OBCI
V roce 2019 se vesnice rozrostla o dům číslo popisné 201, kdy majiteli
je pan Tomáš Procházka. Zbourán nebyl ţádný dům. Ţádnou změnou
neprošly ani silnice či chodníky.

4. KULTURA
V roce 2019 proběhly následující kulturní akce:
16. 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 vloţka
v podobě vystoupení tanečního klubu Domino CHEERLEADERS. Vstupné
v předprodeji bylo 130 Kč a na místě pak 150 Kč.
24. února proběhlo vítání občánků.
23. března v kulturním domě opět uskutečnil maškarní karneval pro
děti. Organizací celé akce pod záštitou obecního zastupitelstva se jako
tradičně ujal Jirka Zeman. Ten den bylo krásné slunečné počasí a
karneval byl tentokrát pojat v pohádkovém styl. „Z pohádky do
pohádky“ přítomné celým karnevalovým odpolednem provedli dalmatini
Kamča a David, kteří s dětmi proskákali všechny pohádkové příběhy,
které připravil právě Jirka Zeman. Nejen děti, ale i celé rodiny přišly v
„karnevalovém“. Letos i bohatá tombola byla doplněna pohádkovými
postavičkami z perníkové dílny Lenky Jirátové. S akcí hlavnímu
aktérovi pomáhali Václav Nedbal, Romana Balounová, Katka a Tomáš
Jirátovi, Martina Procházka, Veronika Kličková, Petr Vocásek, Pavlína
Holečková, Zdeňka Zemanová, Pavlína Najbrtová, Jaruška Bláhová,
Lenka Jirátová, Jana Hladíková (foto) a Kamila Feherová s přítelem
Davidem.
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20. dubna proběhla v rámci příprav na Staročeské máje i jarní akce
tzv. Ţelezná sobota, která byla nad očekávání úspěšná. Po obci se
posbíralo přibliţně 5 tun ţelezného odpadu. Ţelezo bylo odvezeno do
Malína, coţ zajistil Míra Nádvorník.
30. duben zase patřil lhoteckým čarodějnicím a podle účasti malých i
velkých účastníků se podařily. Rodiče i děti si prošli naučnou stezkou,
kde pro ně bylo připraveno několik stanovišť s různými vědomostními
úkoly, jejichţ výsledkem bylo jméno letošní čarodějnice. Naučnou
stezku si připravili Romana Balounová, Tomáš a Katka Jirátovi, Lukáš
Málek a Martin Procházka. Vše se zapisovalo do osmisměrky, po jejímţ
správném vyluštění a odevzdání čarodějovi Jirkovi Zemanovi, si mohly
děti uloupnout sladký perníček z kouzelné perníkové chaloupky z dílny
Lenky Jirátové. Letošní čarodějnice se totiţ jmenovala "PERNICE".
Dále si mohly děti namíchat kouzelné lektvary u Tomáše a Verči
Procházkových, a přesvědčit čaroděje Jirku, ţe měly opravdu
kouzelnou moc. Také byla pro nejmenší připravena čarodějná dílnička s
Veronikou Kličkovou, kde se malovalo, lepilo, stříhalo a povídalo. Na
všechno dohlíţel a hudbu pouštěl ten nejvyšší čaroděj Václav Nedbal.
Vrcholem podvečera bylo zapálení hranice s fire show od Davida a jeho
ohnivého kamaráda.
11. května se jiţ tradičně konala největší kulturní akce v naší obci, a
to Staročeské máje. Ve čtvrtek před akcí při návratu z lesa s "králem"
chlapi píchli kolo u valníku a při rozváţení májek po vsi píchli podruhé. V
pátek odpoledne byl Král ozdoben a postaven. Ti nejlepší a statní ho do
rána hlídali, jak praví staročeská tradice, a tak nic nebránilo tomu, aby
v sobotu odstartoval průvod obcí. Tradičně se začínalo státní hymnou a
poloţením květin starostou u pomníku. Počasí májovníkům přálo,
Starostova dvanáctka hrála krásně, král byl slavnostně vezen zkušeným
vozkou Fandou Bourkem, druţina nezahálela se svými povinnostmi v
ochraně celého slavnostního průvodu. U posledních třech domů
s májkou se však zkazilo počasí. Po nutném přesunu do sucha Kulturního
domu v sále došlo k dokončení slavnosti. I Staročeská beseda se
odtančila na sále, kde bylo sedm kol tedy 56 tanečníků. Poté proběhla
taškařice a poprava krále. Večer následovala zábava, kde všechny
rozproudila skupina DOMINO. Na akci se podílelo mnoho lidí.
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Především však Martina Procházková, která s tanečníky nacvičovala,
dále pak Fanda Čáslavský st. a Olda Kosprd, kteří zajistili májky a
Krále a mnoho dalších.
V sobotu 22. června se na nádrţi Farářka na okraji naší obce konal 1.
ročník rybářských závodů. Soutěţ začala jiţ ráno, kdy se k místu lovu
scházely děti i se svými rodiči v překvapivě velkém počtu. Závod
odstartoval houkačkou svého automobilu jeden z hlavních organizátorů
Jirka Zeman. Pak uţ se soutěţení rozběhlo na plné obrátky. Nad
regulérností celého zápolení dohlíţeli hlavní rozhodčí Veronika
Jirkovská s Tomášem Procházkou, kteří měřili úlovky malých rybářů a
zapisovali počty kusů nalovených ryb. Technickými radami přispíval
autor celého tohoto nápadu Roman Špiner. Poklidné a velmi hezké
dopoledne ukončil svým klaxonem opět Jirka Zeman a pak nastalo
měření a počítání úlovků, vyhlášení vítězů a předávání cen. S akcí
pomáhali Roman Špiner, Jirka a Zdenka Zemanovi, David Heppner s
Andulkou Heppnerovou, zastupitelé obce, maminky, které napekly
výborné dobrůtky, Lenka Jirátová, jeţ akci zvěčnila na fotografiích.
V sobotu 17. srpna se odpoledne uskutečnilo ve sportovním areálu v
Jestřabí Lhotě setkání pamětníků a dříve narozených. Obec Jestřabí
Lhota s místním sportovním klubem TJ Sokol uspořádala tuto akci za
účelem setkání pamětníků a zavzpomínání na časy dávno minulé.
Odpoledne bylo okořeněno produkcí ţivé hudby, které se bravurně
zhostil pan Svoboda z Uhlířské Lhoty s partou skvělých muzikantů. Pro
účastníky bylo připraveno malé občerstvení a byli vyzváni ke
společnému focení na ploše fotbalového hřiště. Odpoledne bylo
zakončeno prohlídkou bezmála 130 fotografií, přičemţ nejstarší
pochází z doby před téměř 120 lety. Fotografie poskytli především
Josef Málek, František Vácha, Miroslava Špinková, Zdeněk Patočka,
František Čáslavský, Miroslava Medunová, Iva Košťálová, manţelé
Duškovi, František Machůrka, Ludmila Týmová, Karel Malínek a Milada
Drahovzalová. Moderátorem celého odpoledne byl Honza Svoboda,
Lenka Jirátová akci nafotila a dodala zákusky a Jana Nedbalová
s dcerou Karolínou dodaly chlebíčky. Počasí akci přálo. Ve večerních
hodinách následovala tradiční Pouťová zábava na hřišti, během níţ
vystoupilo seskupení kolínského hudebníka Jirky Kampeho.
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V neděli 15. září od 14 hodin proudily na hřiště skupinky dětí, ve
sportovním areálu na hřišti totiţ začala první poprázdninová kulturní
akce. Organizátoři si pro všechny připravili naučnou stezku s devíti
stanovišti, skákací hrady, přehlídku bojové techniky, historického
nákladního vozidla a vozidla americké značky Mustang. Dokonce přijela
i historická Jawa se „sajdkárou“. Na trati naučné stezky vedoucí lesem
a kolem fotbalového hřiště si děti zastřílely z luků, vzduchovek a
vodních pistolí, poznávaly druhy hub, zajezdily si na koni, poznávaly
druhy listí stromů, druhy lesních zvířat, přelézaly napnutou stezku
mezi stromy a bavily se dalšími vychytávkami připravenými nápaditými
organizátory. Odpolednem všechny provázel otec celé akce Jirka
Zeman. Děti si nakonec zajezdily i na sajdkáře motocyklu Jawa či na
korbě pravého vojenského vozidla jako vojáci. Zlatým hřebem celého
odpoledne bylo ukázkové vystoupení psovodů ze spolku v Krakovanech.
Závěr odpoledne zajistili hrdinové dne – hasiči z SDH Ovčáry, kteří
dětem a rodičům předvedli ukázku hašení malé budovy, kterou
organizátoři postavili.
V pátek 11. října se na návsi v Jestřabí Lhotě poprvé konala akce
nazvaná Ţivá náves. Organizátoři si na prostranství připravili místo pro
diskuzi, kde jim mohli občané pokládat dotazy a zároveň si povídat
mezi sebou. Odpoledne bylo „okořeněno“ místy, kde obyvatelé
prezentovali své zájmy, dovednosti a výtvory. Ve stanu tak vznikla
galerie obrazů Veroniky Fejtové, dále galerie fotografií z lovu zvěře
Martina Procházky, a k vidění byla i rukodělná práce Zuzany Ţeravové.
Návštěvníci měli moţnost na místě ochutnat i drobné občerstvení. Na
závěr příjemného setkání zazněl asi dvacetiminutový blok českých i
světových, starších i novějších hitů populární a muzikálové hudby
v podání Jany Svobodové a Václava Nedbala ml..
9. listopadu se uskutečnil druhý ročník Halloweensko-dušičkového
odpoledne. Tentokrát byl v duchu lhoteckého dýňáka, který provázel
všemi aktivitami. Zpívalo se, soutěţilo, jedlo a tančilo. Děti si mohly
dýňáka nejen vydlabat, namalovat, ale i se s ním vyfotit v kreativním
fotokoutku. V jiţ oblíbeném sklepení byl pro odváţné přichystán
Drákula s Bílou paní a celé odpoledne pomáhali rozmanité kostýmy.
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1. prosince se opět rozsvítil stromeček u budovy obecního úřadu.
Mateřská škola v úvodu akce předvedla pásmo koled, které si pod
vedením učitelského sboru připravovali velmi pečlivě. Děti si přinesly
lucerny, lampióny ale i svíčky, aby společně rozsvítily náš vánoční
stromek. Pomocí skřítka přinesly světélko aţ ke stromečku a
společným odpočítáním se rozzářila hvězda na vrcholu krásného
vánočního stromku. Schránka umístěná pro dopisy Jeţíškovi byla v
pořádku předána.
8. prosince se uskutečnila mikulášská zábava. Děti a rodiče si prošli
čertovským učením a na konci dostali výuční list. Kdyţ byl čertovský
rej ukončen, přišel pak i Mikuláš s andělem a za básničku, písničku
nebo letos i sportovní pokřik rozdělili odměny. Akce se zúčastnilo cca
40 dětí.
Tradiční ţivý Betlém se v roce 2019 konal dne 14. prosince. Rodina
Kosíkových opět propůjčila své krásné prostory staré sušárny k
přivítání Jeţíška a poslednímu setkání před Vánocemi. Ţivý Betlém je
souhra velkého mnoţství spoluobčanů jak z hudební, tak i herecké
branţe. Všichni aktéři dali do představení své pocity a emoce.
Atmosféra tak byla kouzelně vánoční.

5. FOTBAL
I v roce 2019 soutěţilo ve fotbale v Jestřabí Lhotě několik týmů.
Předsedou spolku je 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.
A tým – trenér Martin Mikeš
Málek Lukáš
Hron Jan

Robovský Tomáš
Kubánek David
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Kesner Petr
Týma Ladislav
Mikeš Martin
Krajíček Filip
Klička Miloslav
Krupka Aleš
Kubíček Tomáš
Náhradníci: Čáslavský František, Fejt Lubomír, Dvořák František,
Týma Zdeněk

B tým – trenér Radek Patočka
Pavelka Ondřej
Bilik Radek
Čáslavský František
Vršťala Vojtěch
Soukup Luboš
Kubánek David
Zach Martin
Soukup Vratislav
Týma Ladislav
Procházka Tomáš
Šindelář Václav
Náhradníci: Čiţinský Jakub, Týma Zdeněk

Mladší žáci – trenéři Jan Svoboda a Zbyněk Trojan
Vít Dominik
Senohrábek Marek
Věříš Štěpán
Bourek František
Mejstřík David
Krouza Kryštof
Náhradníci: Krouza Lukáš

Karban David
Hampl Jiří
Jaborský Dominik
Linhart Matěj
Dostálová Kristýna

Starší žáci – trenér Vašek Louman
Vít Dominik
Zmátlo Dominik
Habich Filip
Bock Michal
Sýkora Filip

Louman Jakub
Záhora Ondřej
Haviár Daniel
David Maxim
Růţička Dominik

13

Senohrábek Marek
Náhradníci: Věříš Štěpán

Přípravka – trenér Robert Dunka
Hampl Jiří
Mejstřík David
Linhart Matěj
Dostálová Kristýna
Krouza Kryštof

Jaborský Dominik
Štol Ondřej
Luťha Lukáš
Krouza Lukáš

Dorost – trenér Zbyněk Sanholc
Fořt Tomáš
Rezler Jan
Kostelecký Jiří
Veselka Filip
Robovský Tomáš
Zadraţil Marek
Věříš František
Dvořák František
Kopecký David
Topinka Petr
Vokál Libor
Náhradníci: Vršťala Vojtěch, Senohrábek Viktor, Filip Vojtěch,
Louman Jakub, Habich Filip, Kukla Petr
Sestava týmu žen – trenér Vlastimil Vlasák
Pelikánová Andrea
Špinková Lucie
Kotková Marcela
Plačková Jana
Králová Radka
Machová Denisa
Neradová Michaela
Balounová Eliška
Vildová Sandra
Babčanová Anna
Ţantová Dominika
Náhradnice: Lahodová Aneta, Slavíková Barbora
V Jestřabí Lhotě byla obnovena i miniškolička, kterou nyní vede Eliška
Balounová (jiţ třetím rokem). Sama děti také trénuje. V roce 2019 bylo
dětí 14, coţ je pohyblivé. Děti jsou převáţně z Jestřabí Lhoty, poté
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bylo jedno ze Sán a jedno z Dománovic. Věkové rozpětí malých
fotbalistů je 3 aţ 6 let. Tréninky probíhají na jaře a na podzim na
hřišti. Od listopadu do prosince školička navštěvuje halu, a to buď na
ZŠ v Býchorech, nebo v dětském domově v Býchorech. Halu také
navštěvují cca od února. Jakmile je pěkné počasí, zase vyrazí na hřiště,
kde pokračují aţ do konce června. Zápasy tyto malé děti nemají, spíše
trénují. Trénink je zaměřený na všestranný pohyb dětí (házení šiškami,
honičky, rozcvičky, hry s míčem, opičí dráhy, týmové hry a podobně).
Trénuje se jednou týdně, přibliţně od pěti hodin do čtvrt na sedm.

6. MYSLIVCI
Ve vsi jsou dlouhodobě kromě fotbalistů aktivní i myslivci. Jejich
oficiální název je Myslivecký spolek Jestřabí Lhota.
Předsedou byl František Bourek, místopředsedou Zdeněk Klepal,
jednatelem Jiří Vondráček a pokladníkem Jiří Pavlištík.
Mezi členy spolku dále patřili:
Bedřich Bezděčný
Ing. František Bourek
Milan Douděra
Zdeněk Klepal st.
Pavel Kolínský
David Krojidlo
Jiří Pavlištík
Jan Špinka
Karel Vach

Marie Bezděčná
Daniela Bourková
Josef Hájek
Zdeněk Klepal ml.
Oldřich Kosprt
Ing. Jiří Mach
Václav Suchánek
Josef Týma
Jiří Vondráček
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7. KNIHOVNA
V roce 2019 obsahoval knihovní fond celkem 1 591 knih.
Registrováno bylo celkem 42 čtenářů, z toho bylo 16 dětí ve věku do 15
let. Proběhlo ecelkm 1 105 výpůjček.
Paní knihovnice je aktivní a pro své čtenáře připravuje během celého
roku pestrý program. Kromě jiného se jedná i o kurzy kreslení.
V lednu se uskutečnila pravidelná setkání s dětmi z místní školky.
Předškoláci pracovali na tématu koloběhu a čistoty vody na podkladu
pohádky O Vandě Průsvitné. Aktivity byly zaměřeny na samostatnost,
spolupráci a schopnosti řešení problému.
16. února proběhlo povídání o Vietnamu. Účast byla hojná, protoţe
volné zbyly jen dvě ţidle. Vyprávění bylo autentické, zajímavé, humorné
i praktické pro zájemce podniknout stejnou cestu. "Milion" fotek,
"milion" záţitků, "milion" poznatků bylo doklepnuto k dokonalosti
výstavou akvarelů a velmi dobře dokreslilo skutečnost a opravdovost
putování po Vietnamu.
V květnu knihovna pořádala fotosoutěţ na téma: „Jaro jako malované“.
Pořadí vítězů bylo následující:
1. místo Josef Košata
2. místo Nela Kučerová
3. místo Jiřík Daňko
V červnu byl realizován záměr na lhotecké knihobudky. Jedna stojí pod
ořechem na návsi, druhá je na "kamínkovém" dětském hřišti.
Knihobudky fungují tak, ţe si knihy můţete půjčit, číst na místě nebo
odnést domů, poté knihu vrátit zpět do budky nebo, chcete-li si knihu
nechat, vrátíte do budky knihu jinou. Do budky můţete knihy i darovat.
Budky vyrobil Martin Tvrdík a stojany pracovníci z ČAS stavitelství
Bečváry. Budky poté umístil a zabudoval pan Milan Přichystal.
11. října v rámci akce Ţivá náves byla knihovna otevřena široké
veřejnosti, ať uţ registrovaným čtenářům pro běţnou návštěvu, tak i
zájemcům do knihovny jen nahlédnout.
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22. října v knihovně proběhlo pokračování povídání pana Košaty. Bylo
určeno všem, kteří si rádi rozšíří obzory, pro ty, kdo si chtějí odnést
něco k zamyšlení.

8. ŠKOLKA
Mateřská škola byla v roce 2019 dvoutřídní s celodenní péčí a její
provozní doba byla od 6:30 do 16:00 hodin. Pro školní rok 2018/2019
bylo zapsáno 42 dětí. Z toho 29 chlapců a 13 dívek z obcí Jestřabí
Lhota a Volárna. Chodilo sem také jedno dítko z Bělušic.
Školka je nově rozdělená do dvou tříd – Včeličky a Motýlkové.
Do třídy Včeliček chodí 27 dětí a vedou je Bc. Romana Balounová
(ředitelka), Bc. Petra Bydţovská (učitelka) a Martina Košatová (chůva
pro děti mladší 3 let).
Třídu Motýlků navštěvuje 15 dětí a vedou je Marie Suchánková
(učitelka), Miroslava Bartošová (učitelka), Alexandra Filousová
(učitelka), Mgr. Michaela Drobková (učitelka).
Rozdělení tříd není počtem dětí ideální, ale úpravy budou moţné aţ po
pěti letech od rekonstrukce.
Ustálení nové paní učitelky trvalo půl roku a vystřídaly se 3 paní
učitelky. Poslední paní Drobková nastoupila v lednu a vydrţela ve školce
aţ do konce školního roku.
Mezi zaměstnance školky dále patřily Pavlína Neubertová (vedoucí
školní jídelny a kuchařka), Jaroslava Bláhová (školnice, kuchařka) a
Jana Pilcová (uklízečka).
Po roce mimo obec děti v září začaly vycházkou a poznáváním Jestřabí
Lhoty. V říjnu jiţ školka vyrazila do kina a divadla. Starší děti výtvarně
soutěţily s knihovnou v Kolíně na téma „Kolín pod mořskou hladinou“ a 2.
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místo v kategorii předškoláků obsadila Tereza Holečková. Podzim ve
školce byl opravdu pestrý, protoţe děti se byly podívat na výlov do
Ţehuně, účastnily se drakiády a měly veselý Hallowenský den.
V listopadu navštívily výstavu drobného ptactva ve Štítarech a
přivítaly Malou technickou univerzitu, se kterou si děti rády hrají a
staví.
Také započaly 2 spolupráce. První s místní knihovnou a paní
Přichystalovou, která v průběhu roku pozvala děti 3x na seznamování
s knihou. Druhá spolupráce byla se zimním stadionem v Kolíně a
připraveno bylo 10 lekcí od listopadu do března. Obě akce byly úţasné.
V Jestřabí Lhotě děti rozsvítily vánoční strom a ve školce je navštívil
čert, anděl a Mikuláš přivítali ve školce. Tradičně školka vyrazila i na
Střední zdravotnickou školu v Kolíně, kde pro děti měli opět připravený
program, tentokrát na téma prevence úrazů. Následovaly vánoční
besídky, výlet na zámek do Chlumce nad Cidlinou a ţivý Betlém
v Jestřabí Lhotě. Na Betlému školka pořádá prodejní akci výrobků dětí
a jejich rodičů. Letošní výtěţek byl 3 186 Kč a polovina byla věnována
Praktické škole v Kolíně.
Po Vánocích MŠ navštívila divadelní představení s pohádkou o pejskovi
a kočičce, děti se jely podívat do muzea na program „Josef Lada jak
ho neznáte“ a přivítaly zvířátka z Obory Ţleby s poutavou přednáškou
o jejich ţivotě. Vyvrcholením byl karneval a spousta smíchu v obou
třídách.
Školka nabídla moţnost vyšetřit oči dětí společností PRIMA VIZUS.
Dále se dětí setkaly s prvňáky, kteří jim vyprávěli o svých úspěších na
ZŠ. Následovalo hledání jara společně s rodiči – úkolem bylo najít
blatouch, ţabí vajíčko a osoby skákající přes švihadlo.
Další spoluprací s rodiči bylo čtení pohádek doma, ve školce, jejich
ukázky a vyprávění. Školka také odevzdala celoroční sběr tříděného
odpadu (PET víčka a alobal) pro Ţanetku Hruškovou z Nymburska.
V dubnu byli oceněni výtvarníci, a to ve dvou soutěţích. Na řepařské
dráţce Tereza Košatová, Tereza Holečková, Adam Vašica a Jakub
Poříz. Dále u hasičů na téma „Poţární ochrana očima dětí“ 2. místo opět
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obsadila Tereza Holečková. Úspěchům nebyl konec. Účast na
pravidelných květnových Školkohrách přinesla tento rok 2x zlatou a 2x
stříbrnou medaili – poděkování patří sportovcům Vojtěchu Zoufalému,
Václavu Kopečkovi, Tereze Holečkové a na štafetě Karolíně Zimové,
Adamu Vašicovi, Dominiku Fišerovi a Jakubu Pořízovi.
Třída mladších Včeliček také nezahálela a od začátku dubna se
vydávala na pravidelné středeční vycházky do přírody. Obě třídy slavily
čarodějnice, besedovaly s policií ČR na téma doprava, proţívaly
sportovní klání a vyjely na výlet do Starých Hradů. Nesmělo chybět
třídní fotografování a oznámení výsledků zápisu do MŠ pro školní rok
2019/2020, kdy byl zájem opět velký a kapacita 42 dětí byla naplněna.
Při loučení s předškoláky jim byla předvedena ukázková hodina AJ pod
vedením paní učitelky Bydţovské, bylo zorganizováno noční spaní pro
nejstarší děti a zahradní slavnost se společností Pernštejni. Do ZŠ
odešlo 12 dětí. Po roce odešla chůva Martina a nastoupí nová, Janička.
S novými dětmi přijde i spoluţák se sluchovým handicapem spolu s
asistentkou pedagoga.

9. OBYVATELSTVO
K 31. 12. 2019 v obci ţilo 529 obyvatel. Z toho je 256 muţů a 273 ţen.
Průměrný věk v obci je 36,7, u muţů se průměrně jedná o věk 35,2 a u
ţen 38,1. Je zde také registrováno 15 cizinců. Z toho je 11 muţů a 4
ţeny. 9 osob z tohoto počtu má v obci přechodný pobyt a 6 osob trvalý.
NARODILI SE:
8. 4. 2019 Helena Klimová
11. 4. 2019 Natálie Šrámková
21. 4. 2019 Josef Škvor
29. 5. 2019 Sebastian Pospíšil
29. 5. 2019 Daniil Kryvonog
30. 10. 2019 Natália Kukurová
26. 11. 2019 Amálie Veselá
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26. 11. 2019 Rozálie Veselá
2. 12. 2019 Amálie Pekárková
ZEMŘELI:
10. 1. 2019 Václav Suchánek (zemřel ve věku 84 let)
4. 3. 2019 Aneţka Pokorná (zemřela ve věku 90 let)
2. 5. 2019 Zdeněk Hrubeš (zemřel ve věku 73 let)
2. 11. 2019 Josef Zinek (zemřel ve věku 60 let)

10.

POČASÍ

LEDEN – Nový rok začal ve vlhkém, zataţeném a celkem větrném
duchu prosince (průměrná rychlost větru 2,6 m/s, tj. 9 km/h). Navíc se
po celý leden přidal nezvykle nízký atmosférický tlak, který se
pohyboval dokonce blízko nejniţších hodnot měřitelných v našem kraji
(990-995 hPa v přepočtu na hladinu moře). Přestoţe sněhové sráţky
byly celkem časté, sněhová pokrývka díky mírně nadprůměrné měsíční
teplotě + 0,1 °C většinou nevydrţela déle, jak 2 dny vkuse. Nejvíce
napadlo 25. a 26. ledna, a to celkem 5 cm sněhu. Nejvyšší lednová
teplota vyskočila 17. 1. na 8,3 °C – paradoxně by v tento den měla býti
z dlouhodobého hlediska jedna z nejniţších záporných hodnot.
Nejchladněji pak bylo – 10,7 °C (23.1.). Ledových dní padlo šest.
ÚNOR – Únor byl prakticky zimní pouze v jeho prvním týdnu. Jinak
zbytek měsíce jsme měli krásné slunečné počasí (slunce svítilo o
polovinu více neţ obvykle!) s dlouhým obdobím vysokého tlaku a
prakticky bezvětřím. Zde dovolte zajímavost, jelikoţ 23. února 2019
vylezl tlak na neuvěřitelných 1047,2 hPa, coţ je jeden z historicky
nejvyšších atmosférických tlaků vzduchu. Na mnoţství sráţek (22,6
mm) se převáţně slunečný únor nijak zvlášť neprojevil a bylo dosaţeno
téměř normálu. Jinak to však dopadlo s teplotami. V průměru jsme měli
o 3 °C tepleji neţ jiné roky, 28.2.2019 dokonce s teplotou 16,3 °C.
Význam tohoto extrému znamená – být léto, tak při té samé synoptické
situaci lehce padne čtyřicítka! Ještě jedna zajímavost, ten den ráno
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naopak mrzlo (- 1,4 °C), takţe si rozdíl teplot dokáţete představit.
Nejniţší únorová teplota pak dosáhla „pouhých“ – 7,2 °C.
BŘEZEN – Teplý mód února pokračoval i v březnu, který dosáhl opět o
tři stupně vyšší průměrné teploty neţ dlouholetý normál (12 měsíc v
řadě s nadprůměrnou teplotou!). Jiţ v půlce března se vyskytla
dvacítka (20,2 °C), mrazové dni naopak pouze dva, nejméně – 1,1 °C.
Přestoţe sluníčka jsme si opět uţili nadstandardně, sráţky nechyběly
(33,6 mm). Čeho však bylo aţ příliš, byl vítr. Aţ do poloviny měsíce
téměř kaţdodenně jeho rychlosti dosahovaly přes 10 m/s, 9. a 10.
března dokonce i 22,4 m/s (80 km/h).
DUBEN - Duben nastoupil zcela odlišně, suchem. Sluníčko sice svítilo
příjemně nadprůměrně více, ale pouhá 1/12 spadlých sráţek (3,2 mm).
Na druhou stranu projevy sucha nejsou paradoxně takové jako vloni.
Důvodem je jednak o více jak 3 °C niţší průměrná teplota (navzdory
dosaţeným téměř 27 °C koncem měsíce), jednak celkem chladná rána
(4 mrazové dny, nejméně – 1,8 °C) a jednak „lepší“ zásoba vody alespoň
v povrchové vrstvě díky předešlým měsícům. Kritickým dubnové sucho
se nakonec nekonalo, neboť jej naštěstí zachránily aţ poslední dva dny
a ve kterých napadlo téměř veškeré mnoţství sráţek celého měsíce.
Duben, sice silně nevyváţený, tak skončil pouze s nepatrným deficitem
(celkem 35 mm sráţek).
KVĚTEN - Květen pokračoval ve vlhkém, ale tentokrát i dosti
studeném módu. Kdo by si však stěţoval, kdyţ je stále co z loňska
dohánět? 77,4 mm vody (přes 77 litrů na m2) je celkem slušné
mnoţství na stále díky loňsku ţíznivou zem. Čtyřicetiletý normál pro
naši obec činí cca 50 mm. Zato méně bylo (a to aţ o třetinu) sluníčka a
uţ očekávaného teplejšího počasí. Měsíc dosáhl průměrné teploty 11,9
°C, tj. téměř o 2 a půl stupně méně, neţ je dlouhodobý průměr. Po 13
měsících první podprůměrný měsíc! Nemalý podíl na chladném květnu
mělo také období spojené se „zmrzlými“. V těch dnech totiţ několikrát
za sebou ranní nejniţší teploty klesaly k nule, z toho nejchladněji – 0,4
°C dosaţeno 7. května. Šlo o teplotu ve 2 metrech nad zemí, při zemi
mrzlo mnohem více.
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ČERVEN – Mávnutím proutku se v červnu chladný květnový charakter
počasí změnil rovnou na tropický. Dokonce ani červenec se srpnem
běţně takto teplé nebývají. Teplotní průměr dosáhl 21,9 °C, tedy o
téměř 6 °C nad dlouhodobým průměrem – opravdu nevídané! Běţný
červen se vyznačuje teplotami maximálně do třicítky, zatímco letos
byly dokonce dva dny nad 35 stupňů (nejvíce k poslednímu červnu 36,9
°C) a jedna tropická noc s minimem 21,6 °C. Šlo o výjimečně teplý
měsíc i v porovnání s posledními teplejšími roky. Naštěstí sráţek tolik
nechybělo a spadlo 49 mm, tj. pouze mírný podprůměr.
ČERVENEC – První část července nebyla v porovnání s předchozími léty
nijak teplá. Pokud ovšem vezmeme srovnání v delší časové řadě, tak
teplotně zcela normální. Je třeba vypíchnout časté ranní teploty
klesající pod 10 °C (min. 4. července 7,2 °C). Druhou polovinu měsíce se
jiţ objevovalo více dní s letní teplotou, a tak červenec dosáhl 20,1 °C,
coţ je dokonce mírně nad průměrem. Sráţkově byl měsíc výrazně
podnormální s pouhou třetinou sráţek oproti dlouhodobému normálu –
celkem 26,8 mm. Srovnáme-li s loňským rokem, šlo o dvojnásobek a v
kombinaci s niţšími teplotami nebyl pocit sucha tak viditelný. Slunce
pak svítilo zcela dle dlouhodobého průměru.
SRPEN – Srpen ve srovnání s červencem ukázal více letních dní s
teplotou nejčastěji mezi 25 aţ 30 °C, přestoţe se vyskytovalo dosti
bouřek a přeháněk, které pak měsíci napomohly k úctyhodným téměř
92 mm sráţek. Typickým znakem srpnových bouřek (a letošních vůbec)
bylo, ţe se vyskytovaly s nízkými nárazy větru (max. 12,5 m/s), coţ
určitě nikomu nevadilo. Jinak průměrná teplota 20,4 °C činila cca jeden
a půl stupně nad normálem. V kombinaci s poměrně vysokou relativní
vlhkostí šlo sice o pocitově velké dusno, ale houbaři si přišli na své.
ZÁŘÍ – Celkově se dá říci, ţe šlo nádherné slunečné dny, kdy se vyskytl
jak jeden tropický den (31,7 °C hned 1. září), tak také dny s prvními
přízemními mrazíky a min. teplotou ve 2 metrech pouze + 1,9 °C. Teplé
a relativně slunečné září přišlo zajisté kaţdému vhod. Vţdyť díky
babímu létu i v jeho samém závěru teploty přes den pravidelně
atakovaly dvacítku s tím, ţe ani rána nebyla nijak chladná (kolem 10 °C).
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Občasné sráţky daly dohromady 29,2 mm, coţ činilo mírný podprůměr.
Průměrná teplota dosáhla rovných 15 °C, tj. o stupeň více neţ normál.
ŘÍJEN – Vlhký a relativně teplý, tak by se dal charakterizovat říjen.
Ale také slunečný s pětinou slunečního svitu navíc a absencí říjnových
mlh, plískanic a větrů. Za celý měsíc napadlo úctyhodných 39,4 mm
sráţek (o čtvrtinu více v porovnání s normálem). Průměrná měsíční
teplota pak činila 10,7 °C, a to díky několika dnům s maximální teplotou
nad 20 °C. Je to nezvyklé, na druhou stranu se jiţ také vyskytly první
mrazové dny (ranní teplota klesla pod nulu 30. a 31. října – 4,2 °C)
LISTOPAD – Martin sice na bílém koni přijel o dva dny později, ale
počasí jiţ ve srovnání s říjnem začalo nekompromisně připomínat blíţící
se zimu. Průměrná teplota 6,9 °C byla skoro o tři stupně nad průměrem,
ale mnoho dní s ranní teplotou kolem nuly mluvilo za své. Zároveň
dvoutýdenní série dní s nízkou oblačností a inverzí způsobila viditelně
niţší mnoţství (o 22 %) slunečního svitu, neţ je obvyklé. Oproti
slunečnému říjnu šlo o výrazný skok. Co do mnoţství sráţek byl listopad
štědrý – 40,2 mm. Přesto se ještě nepodařilo dohnat mírný roční
sráţkový deficit, o tom loňském uţ ani nemluvě.
PROSINEC – Teplý a celkem slunečný. Tak by se dal charakterizovat
poslední měsíc roku. Teplota v průměru dosáhla + 3,3 °C, coţ je o více
jak tři stupně nad dlouhodobým normálem, slunce nasvítilo o třetinu
více a sráţek naopak o polovinu méně (pouze 17 mm). Co se týče sráţek,
tak sráţkový deficit se vyskytl i v roce 2018, ale v porovnání s rokem
předchozím šlo „jen“ o 30 litrů na kaţdý metr čtvereční (v roce 2018
to bylo 200 litrů). Celkově napadlo téměř rovných 500 mm sráţek.
Jinak nejniţší teplota – 3,8 °C a naopak nejvyšší 11,9 °C jasně vypovídá
o charakteru měsíce.
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