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Vážení Lhoťané, 

dovolte mi pozdravit Vás v době pomalu končícího babího léta. To nám, i přes svou krásu, stále připomíná letošní slunečné, ale 
bohužel především suché léto. Změnu počasí a zejména pak nedostatek vody začínáme pociťovat už úplně všichni. I naše obec se již 
hodlá připravit na příští, možná i horší období. Čeká nás pravděpodobně naprostá změna myšlení a přístupu chování k vodě a krajině 
jako takové. V posledních měsících proto pracujeme s odborníky na dlouhodobých plánech a opatřeních, které mají za cíl navrhnout, 
často možná odvážná řešení, spočívající především v nutném zadržení vody v krajině. O všech návrzích budete již brzy informováni. 

Pojďme ale zpátky do současnosti. Aktuální číslo zpravodaje se znovu věnuje opravám našeho kostela Nanebevzetí P. Marie. První 
etapa byla zdárně dokončena, ale už teď můžeme slíbit, že díky nově získaným prostředkům budeme v opravách pokračovat i v příštím 
roce. Navíc děkujeme za krásné příspěvky do sbírky, jejíž prostředky poputují na opravu hodinového stroje.  

Velkým potěšením pro nás všechny je také fakt, že jsme letos v září přivítali 10 nových prvňáčků. Je to velký příslib do budoucího 
komunitního života v naší obci. Zároveň bych rád upozornil na strany 8-9 zpravodaje, kde se můžete dočíst, že v celostátním srovnání 
3. a 5. tříd dopadla naše škola naprosto excelentně a patříme mezi nejlepší školy v republice. To je velmi povzbudivé.  

A když už jsme u našich dětí, řešíme ve sportovním klubu velmi příjemnou starost. Evidujeme totiž nebývalý zájem o sportovní 
aktivitu dětí. V současné době se ve fotbalovém klubu věnujeme v mladší i budoucí starší přípravce a také v mladších žácích celkem 
více než 30 dětem. Na volejbal pak během podzimu chodilo i více než 20 dětí, zejména pak dívek. Takovou situaci v naší obci 
nepamatujeme. Vám všem rodičům za to patří velké poděkování, protože obzvláště v této „tabletovo-telefonové“ době je pohyb dětí 
venku dvojnásob důležitý.  

Uvnitř zpravodaje najdete vložený Dotazník spokojenosti. Je to ideální způsob, jak se můžete vy všichni zapojit do rozvoje obce. Váš 
názor na uplynulé i plánované aktivity obce jsou pro nás velmi důležité. Zkuste k nim, prosím, přistoupit opravdu seriózně. Budeme 
rádi, když dotazník vyplní každý člen rodiny nad 15 let. Tištěné verze dotazníku jsou k dostání na obecním úřadě nebo ke stažení na 
webu obce. Zde lze také vyplnit elektronickou verzi. Navíc po vyplnění můžete vyhrát i popelnici na příští rok zdarma. 

Dovolte mi závěrem tohoto úvodníku, milí Lhoťáné, jménem všech členů Zastupitelstva obce Kostelní Lhota, poděkovat Vám, kteří 
jste přišli k volbám a svou účastí vyjádřili souhlas s prací, kterou se snažíme pro naši obec společně činit.  

 
Děkujeme, že 
jste nám svým 
hlasem projevili 
důvěru do 
dalšího období.  

My všichni Vám 
chceme slíbit, že 
v tomto úsilí 
budeme nadále 
pokračovat 
podle našeho 
nejlepšího 
vědomí a 
svědomí. 

 
       
Tomáš Drobný,  
starosta obce 
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Volby do obecního zastupitelstva 

Z počtu zapsaných voličů 669 se voleb účastnilo 318, to je volební účast 47,5 %.  
Vzhledem k tomu, že do voleb byla podána pouze jedna kandidátka s 9 členy stávajících zastupitelů, bude další čtyři roky 
pokračovat vedení naší obce ve stejném složení. Jmenovitě: Tomáš Drobný, Jana Macháčková, Václav Plaček, Michal Prokop, 
Miroslav Štok, Petr Láska, Lenka Kurková, Aleš Kurka, Šárka Horáková. 

-ZM- 

   

Od 1.1. do 25.9. 2018 se v naší obci narodili tito noví občánci: 
 
Únor  Hejna Tomáš 
Březen  Zamrazil Josef 
Duben  Kubátová Agáta 
Květen  Minarčík Patrik 
Červen  Kvíz Šimon 
  Šlemínová Karla 
  Šlemín Jan 
Srpen  Lokajíčková Rozárka 

      

V letošním roce nás navždy opustili tito spoluobčané: 
 
Čudová Anna  
Šusta Josef 
Bacílková Zdenka 
Hustoles Josef 
Krumpolcová Eva 
Jahna Miroslav 
Mikeš Josef  
Dvorská Olga 
Jaroslav Drozda 

Naši jubilanti 
 

Od počátku letošního roku oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané: 
 
Leden  Kvízová Anna 

Bašus František 
Únor  Šustová Hana 

Pečenková Marie 
Květen  Komrzý Alžběta 

Kvíz Josef 
Červen  Čapková Marie  
Srpen  Drobná Ludmila 
Říjen  Bydžovská Jiřina 
 
Všem srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let! 

Narodili se 
 

Opustili nás 
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Staročeské Máje 

Král, muzika, místní občané v krojích a v průvodu další tradiční postavy, které patří ke Staročeským Májům. Tak to u nás v obci 
opět po třech letech vypadalo v sobotu 12. května. Májovou slavnost k uvítání příchodu jara zorganizovali naši dobrovolní hasiči. 
Průvod v 11 hod. dopoledne vyrazil od hasičárny k obydlím, u nichž stála postavená májka. U domů se tančilo a hodovalo, bavila 
se opravdu celá obec. Slavnost byla ukončena pod ozdobenou májkou u rybníku Peklo popravou Májového krále, které předcházela 
Kecalova řeč. Společné foto účastníku z lešení opravovaného kostela (na titulní straně) bylo umístěno do báně rekonstruované 
kopule kostelní věže. Na večerní zábavě zahrála kapela Railband.  

Atmosféru letošních Staročeských Májů vám na této straně přiblíží snímky fotografa Petra Pavlíčka. 
-TD- 



Lhotský zpravodaj – vydává zastupitelstvo obce Kostelní Lhota; Kostelní Lhota 6, Sadská 289 12. 
Redakce – Drobný, Martínek, Palečková, email: ou@kostelni-lhota.cz          Stránka - 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V neděli 10.6.2018 večer na obecním úřadě došlo za přítomnosti zastupitelů a 
kronikáře obce, spolu se členy obecního spolku Art Production, k vložení 
pamětních dokumentů do dvou tubusů. Šlo například o zápisy ze školní a farní 
kroniky z r.1863 u příležitosti instalace věžních hodin, dále zápis o opravě 
kostela z r.1926 a historické fotografie našeho kostela. Ze současných 
dokumentů to byly např. videozáznamy, fotky a texty z let 2004 -18 na flash 
disku a paměťové kartě, brožura 650 let obce z r.2004, zápisy z kontrolních dnů 
opravy kostelní věže, fotografie z průběhu oprav a obce z kostelní věže v roce 
2018, soupis dárců do sbírky na opravu kostela a věžních hodin, seznam 
zastupitelů obce volebního období 2014 až 2018 včetně fotografií a podpisů, 
poslední dvě vydání Lhotského Zpravodaje, a také kovové mince a papírové 
bankovky platné v roce 2018. 

Tubusy s pamětními dokumenty byly uloženy do nové makovice obnovené 
střechy věže kostela a budou tvořit časovou schránku pro příští generace. 

Instalace pozlacené makovice se uskutečnila v pondělí 18.6.2018 ráno před 
vyzdvižením nové kopule jeřábem na kostelní věž.  

             -ZM- 

Naplnění časové schránky nové makovice věže kostela 
 

V článcích i fotografiích na této i další straně si 
můžete připomenout práce na první etapě oprav 
našeho kostela. 

Ještě před zářijovým ukončením této první fáze 
oprav, přišla ze Středočeského kraje nová skvělá 
zpráva. Práce budou moci pokračovat i v celém 
příštím roce! Ze dvou grantů jsme totiž získali 
více než 4 mil. Kč, z kterých bychom měli 
postupně dokončit věž, střechu i boční fasády. 
Čeká nás tedy nové výběrové řízení a spousta 
další práce, na kterou se moc těšíme. 

Další výraznou informací je skutečnost, že jsme 
se s biskupstvím domluvili na bezúplatném 
převodu kostela do vlastnictví obce. 
Předpokládáme, že k převodu dojde někdy na 
přelomu roku. Vlastnictví nám pomůže snáz 
administrovat jednotlivé dotace a také usilovat o 
nějaké další v příštích letech.    

-td- 
 

Oprava kostela bude pokračovat i v příštím roce 
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V pondělí 18.6.2018 ráno byly do nové pozlacené věžní makovice vloženy 
dva tubusy s pamětními dokumenty, tvořící časovou schránku pro příští 
generace. Tento akt provedl starosta obce Tomáš Drobný s panem farářem 
Vladimírem Hronkem, který do makovice vložil rovněž textový dokument 
– Poselství farnosti. Po společném vystoupení žáků školy a školky pan farář 
posvětil nový krov s bání, která poté byla jeřábem vyzdvižena na 
opravovanou kostelní věž. Celou událost zaznamenala Česká televize, která 
reportáž odvysílala tentýž den večer v pořadu Události v regionech.  

               -ZM- 

V dubnu 2018 jsme zřídili veřejnou sbírku s 
vlastním účtem pouze na opravu kostela, 
zejména pak na opravu věžních hodin v 
celkové hodnotě 400 tis. Kč. 
Jde o tzv. transparentní účet, kde si vy sami 
můžete kontrolovat pohyb peněz na účtu. 
Pokud si budete přát zůstat anonymním 
dárcem, přineste hotovost na obecní úřad a 
platbu vložíme jako Obec. Peníze můžete 
posílat v libovolné hodnotě převodem nebo 
hotovostně na bankovní přepážce. Vyjednali 
jsme vedení účtu i platby zcela zdarma.  
 

Číslo transparentního účtu  
pro vaše příspěvky je  
115-7264100277/0100 

  
Stav a pohyb na účtu můžete sledovat na 
našem webu. 

Firmy si mohou uplatnit odpočet na dani, 
takže neváhejte a přemluvte i svého 
zaměstnavatele! :-) 
                                                            -TD- 

Veřejná sbírka 
na opravu kostela  

Vyzdvižení nové báně kostelní věže 
 

Nová aplikace zlepší vaši 
informovanost o dění v naší 

obci 

Obec Kostelní Lhota začala využívat užitečnou 
pomůcku pro vaši rychlou a pohodlnou 
informovanost o dění v naší obci. 

Nainstalujte si jednoduchou aplikaci Česká 
Obec zdarma do svých telefonů (Android nebo 
iPhone), dejte spustit a vyhledat „Kostelní 
Lhota“. Potom už vám budou automaticky 
zdarma chodit upozornění a nové informace 
přímo do oznamovací lišty telefonu. Rychleji 
než přes email a s více informacemi než přes 
dosavadní SMS Infokanal. Navíc můžete 
sledovat, kolik obcí chcete, pokud tento systém 
využívají. 

Aplikaci Česká Obec stahujte buď přes 
GooglePlay nebo App Store. 

Aplikace postupně nahradí stávající SMS 
Infokanal. 
                                                                 -TD- 
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V květnu tohoto roku se uskutečnilo v naší školce „Inspirativní setkání učitelek“ v rámci mezinárodní kampaně Měsíc školních 
zahrad. 

Po představení školky a především projektu přírodní zahrady „Cesta kolem světa“ ředitelkou Leonou Kaiprovou následovala 

prohlídka zahrady za účasti dětí i učitelek naší školky s mnoha příklady volné i řízené hry na zahradě. Děti skládaly z papíru 
lodičky, které následně pouštěly vodním korytem, sledovaly průběh pokusu – co se stane, když zahrabeme věci do země (papír, 
ohryzek, plechovku aj.) – děti zjistily, že ohryzek ani papír už v jámě nebyly. Zůstala tam plechovka. Poznaly tak, že některé věci 
se v přírodě rozloží, rozpadnou a některé tam zůstanou a jsou přírodě nebezpečné. Z natrhaných kytiček vyrobily náramky, které 
pak věnovaly návštěvě. K tvořivosti využily také různé přírodniny – šišky, kamínky, větvičky, listí i špalky dřeva. V neposlední 
řadě se postaraly tak jako běžně o záhonky s jahodami, které nejdříve zalily a poté sesbíraly a snědly zralé plody. 

Po obědě byla pro návštěvníky připravena zajímavá a odborná přednáška EKOCENTRA HUSLÍK.  

Na závěr našeho setkání nám zástupce MAS Svatojiřský les předal metodickou příručku pro aktivity s dětmi venku a mnoho 
dalšího. 

Zde je několik postřehů od kolegyň, které se akce zúčastnily: 

… Mohla jsem zůstat z pracovních důvodů jen chvilku, ale i tak to bylo velice příjemné setkání. V praxi jsem využila kerskou 
limonádu - na školní slavnosti jsme si zařídili limonádový bar. Zahradu máte krásnou. Přeji i v tomto školním roce mnoho tvořivé 
energie. 
Děkuji za pozvání. 
Za družinu v ZŠ Hořátev Hana Čepičková 

 

… Měla jsem ze setkání dobrý pocit, jsem ráda, co jsem viděla, co jsem slyšela. Zahrada se mi moc líbila, máte velkou výhodu, že 
pan starosta je přístupný a dokáže strhnout zastupitelstvo pro dobrou věc. Přeji další zdárné kroky v realizaci projektů.  

Jarča Prokorátová 

 

…Přijetí a zacházení bylo vlídné, lidé milí a vstřícní, strava neměla chybu. Zahrada velmi příjemná, velmi by se mi líbila, hlavně 
vrby - tunely, keře. Vzrostlé stromy máme. ALE!!! Náš problém by byl voda a lidé, kteří by se o zahradu starali. No a pergola by 
potřebovala praktické zastřešení. Setkání se mi líbilo a určitě jsem získala nové zkušenosti, kterých není nikdy dost. 
Hana Dufková, MŠ Semčice 
 

…Setkání nás natolik nadchlo, že bychom rády některé postřehy aplikovaly  i v našich školách. Oslovila mě úžasně vybudovaná 
zahrada, ale i interiér mateřské školy. Naprosto perfektní zázemí pro děti k hrám i vzdělávání. Vybudovaná užitková a bylinková 
zahrada, výborné příležitosti k různým druhům her pro děti (studna s kaskádovitým korytem a brouzdalištěm, přírodní domečky na 
hraní, vybudovaný svažitý terén k zimním i celoročním radovánkám, obrovské pískoviště prakticky postavené ve stínu velkého 
stromu, úložiště na venkovní hračky, posezení pod pergolou (tady je ještě zapotřebí jej v budoucnu zastínit-hlavně k využití při 
nepřízni počasí), vybudovaná hmatová stezka, osázení velkým počtem různých druhů stromů, nabídka domečků pro hmyz. Určitě je 
toho daleko více. Taktéž interiér mateřské školy nás nadchl a nemohli jsme odolat pozvání na oběd i svačinu. S sebou jsme si 
odnášeli recept na výborné gratinované brambory s celerem a řepným salátem, který jsme hned po příjezdu namnožili a zaslali do 
kuchyně s prosbou o jeho uvedení do praxe v naší školce. V mateřské škole jsme uvítali zavedení polytechnické výchovy, nové 
podněty a prvky v jejím uspořádání a vybavení, které jsme mohli obdivovat. Přínosná byla i přednáška o tom, jak vše uvést do praxe 
a dětem více zprostředkovat prožitkové vzdělávání. 

 Za celý kolektiv MŠ Hrubý Jeseník Pavlíčková Marcela, vedoucí učitelka 

 

Máme radost, že zahrada se líbí a hlavně, že jsou spokojené NAŠE děti.  

Vždy, když řekneme, že jdeme na zahradu, ozve se sborové: JUPÍÍÍÍÍÍÍÍ 

Kolektiv MŠ Kostelní Lhota 
 

             

Zprávičky z naší školičky 
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Školní rok 2018/2019, školní rok 
SUPERHRDINŮ 
 
Svět superhrdinů je svět, kde je všechno možné. I 
proto věříme, že letošní celoroční téma si děti užijí a 
výjimečné schopnosti, kladné vlastnosti, mimořádné 
technologie, dobrota lidské povahy nás provedou 
neodolatelným světem poznání.  

3. září jsme se odpočatí a plni energie opět shledali v 
novém školním roce a měli čest přivítat 10 nových 
prvňáčků. Na další den byl pro děti připraven úvodní 
program s našimi SUPERHRDINY. Děti trénovaly 
paměť a postřeh společně s Batmanem, trpělivost a 
sílu s Hulkem, přesnost a spolupráci s Ledovou 
královnou, rychlost a bystrost s Kočičí ženou, 
představivost a kreativitu s Černou vdovou. Vše 
proběhlo v duchu pravidel fair-play. 

Sportovní úkoly a přátelská atmosféra čekala také 
20. září na školní zahradě na děti z naší mateřské 
školy. Loučení s létem se ujali přímo naši školáci, 
kteří si připravili několik stanovišť pro děti ze školky 
a zároveň se stali také jejich průvodci a pomocníky. 
Za svou snahu a spolupráci obdržely děti ze školky 
krásné záložky do knih se znaky superhrdinů.  

 
Přejeme všem krásný, příjemný, barevný podzim a 
těšíme se na 25. října, kdy se opět všichni shledáme 
při příležitosti soutěže  
O Lhoteckou dýni! 

Kolektiv ZŠ Kostelní Lhota 

Školní zpravodaj 
  



Lhotský zpravodaj – vydává zastupitelstvo obce Kostelní Lhota; Kostelní Lhota 6, Sadská 289 12. 
Redakce – Drobný, Martínek, Palečková, email: ou@kostelni-lhota.cz          Stránka - 8 - 

 
 
 

  

Výsledky testu žáků 3. tříd 

Ve školním roce 2017/2018 proběhlo testování  3. a 5. ročníku. Cílem tohoto výběrového zjišťování nebylo srovnávat žáky třídy 
nebo školy – výsledky poskytují informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní v testech zahrnuté požadavky minimálního 
standardu osvojených kompetencí. Národní testování se využívá pro ověření znalostí „z vnějšku“. Nabízí jiný pohled, jinak 
položené otázky, a také je dobrou přípravou na přijímací zkoušky na gymnázia. Je skvělou autoevaluací ze všech pohledů a         
v různých oblastech. 
Výsledky obou ročníků znázorňují grafy. Z nich je patrné, že u staršího ročníku se hodnotily 3 oblasti. Ve všech jsme dosáhli 
nadprůměrného výsledku – v českém jazyce máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol a v matematice dokonce patříme 
mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Co se týče tzv. obecných studijních předpokladů (OSP) ze studie vyplývá, že 
v českém jazyce žáci využívají svoje možnosti optimálně a v matematice jsou jejich výsledky na vyšší úrovni, než jaká odpovídá 
úrovni jejich studijních předpokladů.  
U třeťáků jsou pak výsledky ještě lepší. Ve všech sledovaných předmětech jsou podle hodnocení výsledky naší školy (ve stejné 
skupině škol do 10 žáků) špičkové a patříme mezi 10% nejúspěšnějších zúčastněných škol. 

-tým SCIO- 

Naše škola dopadla v celostátním testování naprosto skvěle 
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Výsledky testu žáků 5. tříd 
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Stále oblíbenější mobilní aplikace PID Lítačka přináší cestujícím v Praze a Středočeském kraji nejpohodlnější způsob 
nákupu krátkodobých jízdenek pro cestu veřejnou dopravou v rámci Pražské integrované dopravy (PID).  

*********************************************************************************************************** 

 
Vážení občané,  

V souvislosti s novelou zákona o pohřebnictví, účinnou od 1. 9. 2017, bude do konce tohoto roku vydán obcí Kostelní Lhota 
nový Řád veřejného pohřebiště, který bude na obou našich hřbitovech vystaven ve vývěskách a též na webových stránkách obce.  

Smlouvy o nájmu hrobových míst byly uzavírány k 1. 1. 2010 na dobu 10 let.  Nové smlouvy, také na dobu dalších 10 let, budou 
uzavírány k 1. 1. 2020. Smlouvy k tomuto datu obdržíte v měsících září-říjen 2019.    

Novela zákona o pohřebnictví přináší pro provozovatele pohřebišť, tj. pro obec Kostelní Lhota, řadu změn. Například musíme 
vést řádnou evidenci pohřbených osob ve Hřbitovních knihách, a i v elektronické evidenci pohřebišť.  

Prosíme Vás tedy o spolupráci. Oznamte nám jména Vašich zesnulých blízkých, se všemi údaji, které si pamatujete, 
pokud se Vás týká některý z těchto případů:  

 a) vaše hrobové místo nemá náhrobek a není tak jasné, kdo zde byl pohřben, 

 b) na náhrobku je uvedeno pouze „Rodina…“, 

 c) do hrobu jste uložili urnu s Vaším blízkým a neoznámili jste nám to, 

 d) staráte se o cizí hrobové místo, protože už nikdo z rodiny nežije.    

Jestli budete mít pochybnosti o jménech Vašich dříve zesnulých blízkých osob, přijďte prosím na obecní úřad a spolu se 
pokusíme i z našich záznamů informace dohledat. Všechny tyto údaje budete mít potom uvedeny v nové smlouvě od 1. 1. 2020. 

Děkujeme.  

-Obecní úřad- 

Pohodlně, rychle, nejlevněji  
 

Nejrychlejší cestování  
Aplikace vyhledá dopravní spojení podle vaší polohy a 
doporučí nejlevnější jízdenku s platností 30 minut až 3 dny 
pro cestu veřejnou dopravou v rámci Pražské integrované 
dopravy (PID). Výhodou aplikace je schopnost pracovat s 
aktuálními informacemi o dopravě v rámci PID, a to včetně 
výluk a mimořádností. Máte jistotu, že aplikace vyhledala 
nejrychlejší možnou cestu. Zaplacení jízdenky probíhá 
pomocí nahrané platební karty nebo služby Masterpass, 
jízdenka je aktivní do dvou minut od zakoupení.  
Jízdenka zakoupená přes mobilní aplikaci je platná ve všech 
pásmech PID, tedy i v integrovaných částech Středočeského 
kraje, včetně vlaků ČD.  
 
Příští rok pro dlouhodobé kupóny 
Aplikace zobrazuje také přehled parkovišť P+R a jejich 
aktuální obsazenost, takže mají řidiči přehled, kde mohou 
odstavit svůj automobil a pokračovat pohodlně veřejnou 
dopravou. Další šikovnou funkcí je nákup až deseti jízdenek 
najednou, které si cestující aktivuje podle potřeby. 
Zakoupenou jízdenku můžete navíc předat dalšímu uživateli.  
„Intenzivně pracujeme na dalším rozvoji, aby od začátku 
příštího roku mohli cestující přes aplikaci kupovat i 
dlouhodobé časové kupóny,“ vysvětluje Michal Fišer, 
generální ředitel společnosti Operátor ICT, a.s., která má 
vývoj a správu aplikace na starosti.  
Aplikace je zdarma ke stažení v App Store a Google Play.  
Více na pid.litacka.cz/aplikace 
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Fotografická soutěž Kostelní Lhoty 

 
Obecní úřad v Kostelní Lhotě vyhlašuje 1. ročník fotografické soutěže Kostelka v obrazech. 

Fotografie budou vystaveny v kostele Nanebevzetí Panny Marie dne 17. 11. 2018. 
 
Témata:  

1. Kostelní Lhota a okolí 
2. Lidé Kostelní Lhoty 

Do každého tématu může autor zaslat max. 2 fotografie.  
 
Kategorie:  

1. Děti do 15 let 
2. Starší 15 let 

 
Snímky musí být ve formátu JPG s maximální velikostí 5 MB.  
Ke každé fotografii napište její název, jméno a příjmení autora, kategorii, téma (1. nebo 2.) a telefonní číslo. 
 
Uzávěrka soutěže: 10. 11. 2018 
Fotografie posílejte na mailovou adresu: starosta@kostelni-lhota.cz, do předmětu mailu napište FOTO soutěž. 
 
Vyhodnocení soutěže proběhne při Svatomartinských slavnostech 17. 11. 2018.  
Vítězové obdrží věcné ceny. 
 
Organizátor soutěže prohlašuje, že údaje zaslané s fotografiemi použije pouze pro identifikaci soutěžících a neposkytne je třetím osobám. 
Zasláním fotografií do soutěže soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, souhlasí se zveřejněním fotografie, jména a příjmení ve Lhoteckém zpravodaji. 

Výstava našich chovatelů a pouťové atrakce 

Letošní novinkou bylo 
vystoupení spolku Králičí 
Hop z Čelákovic s ukázkami 
tréninku a závodu cvičených 
králíků. 
 

Tradičně o pouťovém víkendu 18. a 19. srpna 2018 uspořádala naše základní organizace ČSCH 6. ročník výstavy na zahradě 
základní školy. 
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Co patří a co nepatří do kompostéru 

Odpadové hospodářství 

Kompostéry k vyzvednutí každé pondělí 
Stále si můžete vyzvedávat zdarma kompostéry. Každá domácnost by dnes už měla disponovat 2-3 kompostéry, které jsme 
rozdávali zdarma. Jak jsme se dozvěděli na školení, kompostéry by měly plně postačovat pro veškerý odpad z našich zahrad a 
domácností, takže černé popelnice by měly zůstávat prakticky prázdné. 

Máte-li zájem vyzvednout si ještě kompostér, stavte se na obecním úřadě, a to každé pondělí od 16:00 - 17:00. 

Opět ho vytáhl. To se opakovalo ještě 2x. A jak to dopadlo? 
Kmen je opět ve vodě, tentokrát v “malé” a hák je taky pryč. 
Buď ho doma někdo nutně potřebuje, nebo je také hozený ve 
Výrovce. 
Doufejme, že neskončí v rybníku výzdoba z balíků slámy “ 100 
let republiky”  jako loni “včelí medvídci”. 
I maličkosti dělají vesnici krásnější!      

Lenka Kurková, zastupitelka obce 

Milí Lhoťáci!  
Žijeme si tady poklidně v Kostelní Lhotě. Všichni chceme mít hezkou vesnici. Nadáváme na obecní úřad, jak se tohle nestihlo, co 
se mělo udělat jinak a lépe. 
Ale co my, občané? Co pejskaři? Kdo má doma svého pejska, chová se k němu jako k právoplatnému členu rodiny. Ale co psí 
výkaly, proč se nechtějí dávat jeho páníčkům do pytlíčku? A tak psí lejno lidé rozšlapávají před obecním úřadem a odnáší si ho na 
podrážce domů i ti, co pejska vůbec nevlastní. 
A co potom břehy potoka směrem k Výrovce? I tam chceme, aby bylo upraveno a posekáno. Ale ten, kdo s traktůrkem vysekává 
břeh, má jeho lišty obalené opět lejnama. Mohlo by se říci: “ No a co?” Problém je v tom, že řidič traktůrku jej musí po sekání 
také vyčistit. A proč se má po každém sekání hrabat v psím trusu zachyceném na sekací liště?  
Procházkou dojdeme až ke stavidlu. Dost dlouho tam k odpočinku sloužila lavička zhotovená z kmenu stromu. Než si někdo chtěl  
dokázat, jak silný člověk je. Proto ji odkoulel do Výrovky. Tam se toho vejde! Doufejme, že to udělali z dětské nerozvážnosti 
děti, jinak to rozum nebere. Rybáři měli pod stavidlem na Výrovce schované bidlo, kterým čistili zanešenou řeku. 
Jednoho dne tam připlaval menší kmen. Nejmenovaný rybář ho vytáhl z vody ven na břeh. Další den byl kmen opět ve vodě.  
 

Upozornění 
Se změnou na zimní čas bude sběrný dvůr opět otevřen pouze v sobotu a neděli 
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25. října Lhotský Halloween a soutěž o 
nejhezčí dýni 
 

26. října 100 let české státnosti v Kostelní 
Lhotě 

  Lípy mají vysazeniny - oslava 110 let 
lipové aleje u školy, položení věnce k 
pomníku padlých a vysazení 
památeční lípy.  

17. listopadu Svatomartinské hody 2018 
Čtvrtý ročník Svatomartinských hodů 
spojený s ochutnávkou té nejlepší 
kávy a živou cimbálovou muzikou 
z Moravy. 

14:15 hod. Přednáška: Germáni v 
okolí Kostelní Lhoty – 2. termín 

1. prosince Rozsvěcení vánočního stromu 

Před kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie zahájíme od 16:30 hod. 
adventní čas rozsvěcením vánočního 
stromu. Zazpívají děti ze školy i 
školky a pro všechny bude k dispozici 
teplé občerstvení a vánoční jarmark. 

5. prosince Čert a Mikuláš 

Letos poprvé v trochu jiném podání, 
všechny děti dostanou dárečky z rukou 
Mikuláše v našem kostele. 

31. prosince Silvestrovský ohňostroj  

9. března Masopust 

Kde byste neměli chybět 

8. ročníku soutěží v míčových a v netradičních pivních disciplínách se dne 18. srpna zúčastnilo 25 smíšených dvojic.  

 

Pořadí míčového sedmiboje: 1. Rulcovi, 2. Hovorčíci, 3. Čučorietky 

  
Pivní sedmiboj: 1. Půjčený kozy, 2. Bohnice, 3. Rulcovi  

(v královské disciplině pití Krušovického zvítězilo družstvo Bohnice v rekordním čase 12,43 sekund). 

 

-ZM- 

Lhotský sedmiboj 2018 
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Za ideálního bicyklového počasí se v sobotu 30. června konal již 7. ročník Lhotecké Cyklotřicítky. Této projížďky Hrabalovým 
Polabím se účastnilo 179 registrovaných cyklistů.  

ZM- 
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Z historie obce 

 

Poslední český král a první československý prezident  
v Kostelní Lhotě 
 
Před 100 lety po rozpadu Rakousko-Uherska vzniklo Československo. Posledním 
rakouským císařem a českým králem byl Karel I. Prvním naším prezidentem se 
stal T. G. Masaryk. Oba v minulosti navštívili naši obec. Ještě jako arcivévoda 
přijel Karel Habsburský do Kostelní Lhoty 12. 4. 1912 a s manželkou Zitou 
přespal na naší faře. Dne 9. 5. 1923 projížděl pomalým tempem automobilem 
naší vesnicí prezident T. G. Masaryk. Byl radostně pozdravován zástupy 
občanstva a školních dětí. Starosta a obecní zastupitelstvo účastnili se uvítání 
pana prezidenta v Poděbradech. V těchto lázních je po Masarykovi pojmenována 
základní škola a náměstí podél kolonády, kde je také jeho socha. 

 

110 let lipové aleje 
Dne 5. listopadu 1908 odpoledne se konala u příležitosti 60 let panování Františka Josefa I. stromková slavnost, při které byly 
vysázeny jubilejní lipky podél východní strany školní budovy. V roce 100. výročí aleje byly naše lípy přihlášeny do soutěže  
o Strom roku 2008 a v krajském kole získaly čestné uznání. 

                Zdeněk Martínek, kronikář obce 
 

Budova školy v roce 1924 – pohled z východu 
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Postřižinský přebor mužů Nymburk 
  

# Klub Z V R P S B 

1. Slovan Poděbrady A 8 7 0 1 25:5 21 

2. Kněžice 8 6 0 2 29:14 18 

3. Kostomlaty n/L 8 6 0 2 21:13 18 

4. Seletice 8 5 1 2 17:11 16 

5. Jíkev 8 5 0 3 38:18 15 

6. Rožďalovice A 8 4 1 3 13:13 13 

7. Boh. Poděbrady B 8 3 2 3 17:16 11 

8. Všejany 8 3 1 4 14:17 10 

9. Hrubý Jeseník A 8 2 4 2 12:23 10 

10. SEMICE B 8 2 1 5 13:19 7 

11. Přerov nad Labem 8 2 1 5 8:18 7 

12. Opočnice 8 2 0 6 12:26 6 

13. Kovanice 8 1 2 5 8:25 5 

14. Kostelní Lhota A 8 1 1 6 13:22 4 

        
******************************************************* 

 

 

Fotbalová IV. třída skupina A  

# Klub Z V R P S B 

1. Předhradí 8 7 0 1 29:6 21 

2. Lysá nad Labem B 8 6 1 1 44:12 19 

3. Poříčany B 8 5 2 1 30:14 17 

4. Krchleby 8 5 2 1 20:8 17 

5. Slovan Poděbrady B 8 4 2 2 17:20 14 

6. Hořátev 8 4 1 3 17:9 13 

7. FK Litol mládež 8 4 1 3 22:20 13 

8. MILČICE 8 3 2 3 12:18 11 

9. Bříství 8 3 1 4 16:13 10 

10. Kostelní Lhota B 8 2 1 5 11:26 7 

11. Bobnice/ Dvory B 8 1 3 4 25:29 6 

12. Všechlapy B 8 2 0 6 15:30 6 

13. Straky B 8 1 1 6 15:32 4 

14. Drahelice 8 0 1 7 4:40 1 

 
 

Sportovní klub 

Nohejbalový turnaj trojic 
 

IX. ročník tohoto turnaje se konal v sobotu 4. srpna 2018 za 
účasti dvanácti trojic. Zvítězilo domácí družstvo Bílý Koně 
před Dobřichovem a Kostelkou s dvěma domácími hráči. 
 

Novinky ze sportovního klubu 
SK po kratší odmlce obnovil činnost volejbalového oddílu 
mládeže. Velký dík za to patří Lence Greplové a Jardovi 
Exnerovi. Pokud máte zájem zapojit své ratolesti, nebo sami sebe, 
neváhejte a přijďte.  

Fotbalový oddíl ke svým tradičním mužstvům A, B a mladší žáci 
letos přidal tým mladší přípravky a do jarní části by rád 
„zoficiálnil“ i starší přípravku. 

S přibývajícími hráči také narůstá potřeba na jejich vedení a 
trénování. Proto budeme rádi, když nám pomůžete. Novým 
trenérům můžeme do budoucna zajistit trenérskou licenci 
organizovanou FAČR. Čtyři naši členové se již letos takového 
kurzu úspěšně zúčastnili. Tak neváhejte a přijďte nám pomoci 
s výchovou nových sportovců. 

-Mirek Štok, předseda SK- 


