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Vážení Lhoťané,  

nepochybně zažíváme jedno z nejzajímavějších období v historii naší obce. V krajském kole soutěže Vesnice roku jsme se 
prezentovali tak, že nás porota v konkurenci dalších 10 obcí vyhodnotila jako Vesnici Středočeského kraje roku 2022.  

Neskutečnou vnitřní sílu a úžasné zapojení veřejnosti do místního dění jsme famózním způsobem ukázali i na konci července 
během slavnostního předávání ocenění. Fotky i videa najdete na webu obce. 

Vítězství v krajském kole nás posunulo do celostátního kola, kde se potkáme se všemi vítězi jednotlivých krajů. V sobotu 3. září 
v 8:30 k nám tedy přijede třináctičlenná komise a my budeme mít naposled možnost předvést, jak se u nás žije.  

Již vítězství v kole krajském je pro naši obec velkým vyznamenáním. Kromě obrovské prestiže, nám tato výhra přinesla i 1 mil. 
Kč do rozpočtu obce. Ten bude použit na zlepšení kvality života u nás v obci. Je to hlavně vaše výhra!  

Přesto jsem přesvědčen o tom, že ve finále máme šanci nebýt jen do počtu a třeba získat další velké finanční prostředky. V sobotu 
dopoledne bychom měli dokázat, že společenský život u nás je opravdu bohatý a umíme se všichni zapojit. 

Pozdravte třeba komisi během jízdy vláčkem nebo se raději přímo stavte v sobotu v poledne u rybníka Peklo. Zde proběhne 
vyvrcholení návštěvy. Pro všechny je navíc připraveno malé překvapení.  

Slavnostní vyhlášení národního kola pak proběhne 17. září v Luhačovicích. Na místě se budeme prezentovat během celé soboty a 
jistě se máte na co těšit. Tak s námi vyrazte autobusem, bude to stát zato. 

Takže Lhoťáci, pojďme to dotáhnout do konce. Jste nejlepší! 

 
           Tomáš Drobný, starosta obce 
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Jedna z nejvýznamnějších událostí v historii naší obce se uskutečnila v sobotu 30. července, kdy na slavnostním předávání 
obdržel starosta Tomáš Drobný z rukou hejtmanky Petry Peckové Zlatou stuhu za nejlepší středočeskou obec roku 2022.  
Součástí programu byla jedinečná přehlídka všech lhoteckých klubů a spolků. O hudební doprovod se postaral folkař Standa 
Haláček a kapely Bonton Band a KH Band.                                                                                            
                                                                                                                                                                                                     – BK – 
 

Slavnostní přádávání ocenění Vesnice Středočeského kraje 
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Už několik měsíců žije naše obec soutěží Vesnice roku. Přinášíme Vám malé ohlédnutí za 25. květnem, kdy se Kostelní Lhota 
prezentovala před krajskou hodnotící komisí a který nám, díky ohromnému zapojení spolků a desítek dobrovolníků, přinesl 
nejvyšší ocenění Zlatou stuhu.                  

                                                                                                                                                                                                    – BK – 

   

Návštěva krajské komise soutěže Vesnice roku 2022 
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  Komunitní centrum a knihovna 

Pasování prvňáčků na čtenáře 
Na konci školního roku složilo sedm dětí z první třídy naší základní školy čtenářský slib a bylo pasováno králem Tomášem I. na 
čtenáře. Slavnostní ceremoniál se konal v komunitním centru za přítomnosti knihovnice Květy Šlemínové, paní ředitelky Hany 
Čermákové, třídní učitelky paní Kláry Turkové, žáků páté třídy a rodičů. 
 

   
 
Letní tvořivé dílničky 
Vytvořit si originální batikované tričko nebo přívěsek z korálků ve tvaru oblíbené postavičky nabízeli organizátoři tvořivých 
dílniček, které se konaly v červenci a srpnu v komunitním centru. 
 

    
 
II. setkání seniorů 
Ve spolupráci s poděbradským Centrem sociálních a zdravotních služeb 
proběhlo 25. června letos již druhé setkání seniorů v komunitním centru,  
tentokrát na téma terénní a sociální zdravotní služby.  
 
Příměstský tábor 
V červenci v našem komunitním centru úspěšně proběhl první příměstský  
tábor. Děti měly po celý týden nabitý program, sportovaly i tvořily a dokonce  
společně oslavily narozeniny jednoho z nich. Tábor byl organizován pod  
vedením Jany Vízkové, Miroslavy Hořejší a Veroniky Macháčkové. O výborné  
obědy pro děti se postaral Hostinec Kostelní Lhota. 
                                                                                                                 – BK – 

  

Návštěva hodnotící komise 
Knihovna roku 2022 
V pondělí 29.8. nás navštívila 
pětičlenná komise soutěže Knihovna 
roku 2022.  
Moc děkujeme všem zúčastněným  
i těm, kdo pomáhali! Teď už je to jen 
na komisi, jak rozhodne. Výsledek se 
dozvíme 4.10.2022 v Zrcadlové kapli 
Klementina. 

    Vaše knihovnice Květa  
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Vesnická tradice oslavy úspěšného zakončení žní byla dříve u nás velmi živá. Hlavně zásluhou našeho spolku ART byly dožínky dne 
27. srpna opět zorganizovány u rybníčku Myslivečák. Jako zábava pro děti byly připraveny hrátky se slámou: věž, bludiště, tvoření 
ze slámy, soutěže o ceny. Na přehlídce traktorů byla možnost svezení. Doprovodné občerstvení a diskotéku si užívali všichni 
příchozí.                                                      
                                                                                                                                                                                                       – ZM – 
 
 

 

 

 
  

Dožínky 2022 
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Ve dnech 20. a 21. srpna 2022 se na zahradě základní školy konala jubilejní 10. výstava králíků, 
drůbeže a holubů spojená s občerstvením a bohatou tombolou. Tradičně byly také již od pátku na návsi 
v provozu pouťové atrakce pro děti i dospělé. V sobotu večer byla navíc na hřišti pouťová zábava  
s kapelou Bumerang.  

– ZM – 

Již podruhé venku u rybníku Peklo se dne 19.6.2022 konalo vítání našich nových občánků starostou obce. Pozváni byli čtyři 
chlapci a tři děvčata s rodinami. 
 
 

      
 

         

Pouťový víkend a výstava chovatelů 

Vítání občánků 
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Sbor dobrovolných hasičů 

S mnohými z vás jsme se viděli 4. června na Dnu otevřených dveří hasičské zbrojnice, pořádaného rovněž u příležitosti 
Mezinárodního dne dětí. Bylo to velmi příjemné setkání. Pro děti byl připraven bohatý program a za splnění úkolů s hasičskou 
tématikou si pak jako odměnu mohly vybrat odznak či magnetku. Krom toho odcházely plny nových dojmů a zážitků. Projely se 
na hasičském člunu (zajistili kolegové z SDH Kovanice), zkoušely si stříkat na cíl hasičskou stříkačkou, mnohé si nechaly něco 
pěkného namalovat na obličej… Na své si ale přišli i dospělí. Zhlédli ukázky vyproštění osoby z havarovaného automobilu, 
hašení osobního automobilu a mohli obdivovat techniku Správy železnic. Celá akce pak byla ukončena řáděním v pěně. Rádi 
bychom touto cestou poděkovali lidem za účast a krásně strávené společné odpoledne. 
 

      
 

 
 

       
 

V letním období jsme vyjeli k celkem 3 událostem. První byla dopravní 
nehoda s požárem automobilu při výjezdu z Kostelní Lhoty na město Pečky. 
Součinnost proběhla s SDH Pečky a HZS Poděbrady. Naše jednotka na 
místě poskytla předlékařskou pomoc. Druhý výjezd byl k požáru lesa v 
lokalitě za místním hřbitovem, kde hořela hrabanka 2x2 m. I přes poměrně 
silný vítr byl požár rychle zlikvidován a nedošlo k větším ztrátám. Poslední 
událostí v prázdninovém období byl rovněž požár, tentokráte většího 
rozsahu, hořel lesní porost 20x20 m. Ve spolupráci s HZS Poděbrady byl  
v krátké době pod kontrolou. 

 
Vaši hasiči 
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Národní církev - 95 let 
V roce 1927 byla v Kostelní Lhotě ustanovena náboženská obec církve čsl. husitské. Roku 1930 pak 
postavena její fara s modlitebnou. V roce 1932 obdržela náboženská obec darem dva zvony o celkové váze 
530 kg. Třetí zvon zakoupila z výtěžku sbírek. Tento zvon, laděný do Es Dur, slouží do dnešních dnů. 
Všechny zvony byly ulity v dílně zvonaře Manouška v Brně. V roce 1934 byla postavena zvonice  
a 16. července byly zvony slavnostně vyzdviženy. Dva velké zvony byly zrekvírovány pro vojenské účely 
Německé říše. Naposledy bylo všemi třemi zvony vyzváněno na Velikonoční pondělí 6.dubna 1942 v 8 hodin.  

Dne 15.května 2002 do Kostelní Lhoty zavítal nejvyšší představitel této církve, patriarcha ThDr. Jan Schwarz, 
aby sloužil bohoslužbu v místní modlitebně. V roce 2016 byla pomocí dotací zvonice opravena. V současné 
době je v naší obci farářkou této církve Michaela Gajdáčková. 

Zdeněk Martínek, kronikář obce 

Z historie naší obce 

Modlitebna 9. 6. 1930 

Rok 1942 a sejmuté zvony 

Říjen 2016  Před opravou 
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Škola v přírodě 

Letos mohly naše děti po nucené dvouleté covidové pauze opět vyrazit na školu v přírodě. Druhý červnový týden tak prožily 
v Jizerských horách, kde pro ně bylo zajištěno ubytování v krásné stylové horské chatě Zvonice v Kořenově, a hlavně bohatý 
zábavně - naučný program. Děti se vydaly po stopách Jizerskohorské železnice Martinským údolím a Údolím řeky Jizery, kde se 
jim naskytl opravdu unikátní pohled na železniční most překonávající nejen řeku, ale do roku 1958 také státní hranici. Dalším 
úžasným zážitkem byl výšlap na rozhlednu Štěpánka, při kterém se opět kochaly úžasnou přírodou. Vydaly se i na výlet mašinkou, 
která je vzala z Harrachova za nádhernými vyhlídkami k Mumlavským vodopádům a mamutím skokanským můstkům a čekala na 
ně i velice zajímavá prohlídka sklárny, návštěva muzea a podnikové prodejny. Závěrečný den pobytu byl věnovaný procházce  
k Muzeu v Kořenově a místní velké vzácnosti - Výtopně a ozubnicové dráze. Celý pobyt byl navíc plný soutěží a sportovních, 
vědomostních či zábavných her, a i když všem rychle utekl, odvezly si z něj děti mnoho vzpomínek na prožitá dobrodružství, která 
společně se svými učitelkami a vychovatelkami zažily. 
 

     
 

Konec školního roku 2021/2022 

Žáci se účastnili atletických závodů v Hořátvi, sportovního dne v Pískové Lhotě, plnili úkoly zdatného cyklisty v Nymburce, vyjeli 
na výlet do zoo Chleby, zkoušeli různé pokusy nejen s roboty s Edubusem a závěr školního roku oslavili slavnostní akademií, kde 
se děti napříč ročníky prezentovali v různých disciplínách (např. zpěv, tanec, módní přehlídka či herectví). Vystoupení byla úžasná 
a zábavná. Každý návštěvník odcházel s dobrou náladou a úsměvem na rtech. Své první vysvědčení dostali prvňáčci a své poslední 
v Kostelní Lhotě zase páťáci. Vždy, když něco končí, něco nového zase začíná! 
 

     

Školní zpravodaj 
  

Volby do obecního zastupitelstva 

V Kostelní Lhotě jsou registrovány dvě nezávislé kandidátky. Vedoucí kandidátky 
"Za rozvoj Kostelní Lhoty" je nynější starosta Tomáš Drobný. Vedoucí 
konkurenční kandidátky "Za Kostelní Lhotu" je Martin Plaček.  
 
Úplné seznamy kandidátů do voleb v naší obci, které se budou konat ve dnech  
23. a 24. září 2022, můžete najít na webu volby.cz.  
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Nejbližší akce Svoz nebezpečného odpadu 

3. září Návštěva celostátní komise soutěže Vesnice roku 
V sobotu dopoledne naši obec navštíví 
třináctičlenná komise soutěže Vesnice roku. 
"Soupeřit" budeme s dalšími 12 vítězi krajských 
kol soutěže. 

10. září Svoz nebezpečného odpadu 
Vozidlo bude stát na sběrném dvoře pouze čtvrt 
hodiny a to od 11:35 – 11:50 a odpad musíte předat 
posádce z ruky do ruky. 

16. - 18. září Slavnostní vyhlášení celostátního kola  
Vesnice roku v Luhačovicích - zájezd 
Pojeďte s námi do Luhačovic na slavnostní 
vyhlášení soutěže Vesnice roku. 

23. a 24. září Obecní volby 2022 

5. listopadu Zájezd do divadla v Kutné Hoře 
Obec Písková Lhota zve na zájezd autobusem do 
Tylova divadla v Kutné Hoře na komedii Vím, že 
víš, že vím. Odjezd z Pískovky je v 17:30. Doprava 
zdarma. 

12. listopadu Otevírání Svatomartinských vín 
 Přehlídka nových letošních vín, skvělá káva, 

občerstvení a cimbálová muzika z Moravy. 

26. listopadu Rozsvícení vánočního stromu 
 Od 17h vystoupení dětí ze ZŠ i MŠ, prodej 

adventních výrobků obou škol, bohaté občerstvení, 
živý betlém. 

V sobotu 10.9. proběhne svoz nebezpečného odpadu. 
Vozidlo bude stát na sběrném dvoře pouze čtvrt hodiny 
a to od 11:35 – 11:50 a odpad musíte předat posádce  
z ruky do ruky. 
 
Do nebezpečného odpadu patří:  
 
1) Absorpční činidla a filtrační 
materiály (hadry od olejů) 
2) Obaly obsahující zbytky NO 
3) Kyseliny 
4) Barvy, tiskařské barvy, lepidla  
a pryskyřice obsahující nebezpečné 
látky 
5) Motorové oleje, olejové filtry 
 
Odpad nemůžeme skladovat předem a musí být předán od 
občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli tedy 
hromaděn na sběrném místě. Posádka jinak nahromaděný 
odpad nemusí převzít. 
 
!!! NEPŘEBÍRÁME ETERNIT, ASFALTOVÉ 
LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ STAVEBNÍ 
ODPADY!!! 
 
Ostatní komodity jako lednice, baterie, zářivky, výbojky, 
televizory, monitory, spotřebiče aj. můžete vozit na sběrný 
dvůr kdykoliv jako doposud. 

 

Zájezd do Luhačovic na Slavnostní vyhlášení celostátního kola Vesnice roku 
zájezd 

Pojeďte s námi 16. – 18. září do Luhačovic na slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku!  
 
Bývá zvykem, že obce mají na této velké události početné zastoupení svými občany.  
I my vypravujeme autobus. Ten pro vás bude zcela zdarma, hradit si budete pouze  
ubytování, které máme domluveno v hotelu Adamantino (https://www.adamantino.cz/).  
Cena pro nás bude 1100 Kč/osoba/noc. Domluveny máme dvoulůžkové pokoje  
(2200 Kč/pokoj/noc). V ceně je zahrnuta snídaně a volný vstup do bazénu. 
 
Program: 
Pátek    
16:30                odjezd z Kostelní Lhoty 
20:00                příjezd do Luhačovic, volný program 
Sobota 
9:00 - 16:00      možnost návštěvy prezentace naší obce na kolonádě, prohlídka Luhačovic, návštěva folklorního festivalu Písní  

a tancem, volný program 
16:00                vyhlášení vítěze Vesnice roku 2022 
18:00                volný program 
Neděle 
9:00                  odjezd z hotelu 
10:00 - 13:00    návštěva nějaké zajímavosti Zlínského kraje (bude upřesněno), oběd 
17:00                příjezd do Kostelky 
 
V případě většího zájmu o zájezd budeme zvažovat vypravení dalšího vozidla, například v sobotu brzy ráno s návratem ještě v 
sobotu večer do Lhoty, případně vč. společného programu, tedy pak s námi společně až v neděli. 
 
Dejte nám případně vědět emailem na ou@kostelni-lhota.cz, pokud třeba v pátek nemůžete, ale přesto byste se rádi do Luhačovic 
vydali. Podle zájmu budeme případně vymýšlet i další varianty. Dejte nám i vědět, pokud chcete jet vlastní dopravou a chcete být 
s námi ve společném hotelu. 
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Volejbalový turnaj dětí 

V sobotu 4. června se uskutečnil další ročník populárního volejbalového turnaje dětí. Soužilo se ve třech věkových kategoriích. 

    

 

Nohejbalový turnaj trojic 

Tento turnaj pod názvem „Paťas Cup 2022“ se konal v sobotu 6. srpna při účasti třinácti týmů. Zvítězil KBK Mechanical před 2. 
Kostelkou a 3. Hrobce. Poslední místo a tradiční titul Polena turnaje získali Zabijáci z Hořátve. Matadorem sportovního klání byl 
vyhlášen Jarda Pavlik.  

       
 
Lhotský míčový a PILSNER URQUELL sedmiboj 2022 

Proběhl dne 13.8. za účasti 25 dvojic. Ve XII. ročníku se tradičně soutěžilo v pivních a míčových disciplínách.  
 

Výsledky 
Míčový: 1. Čtvrtá hvězda, 2. Cizináři, 3. Plameňáci 
Pivní: 1. La Famillia, 2. Pivní Mlátičky, 3. Vombati 
Lhotský sedmiboj celkem: 1. Čtvrtá hvězda, 2. Cizináři, 3. Pivní Mlátičky 

Letní sportovní akce 
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 Fotbalové tabulky sezóna 2021/22 
 
Postřižinský přebor mužů Nymburk   

        

# KLUB  V R P S B 

1. FK Čechie Vykáň  23 1 2 104-32 70 

2. SK Polaban Nymburk B  16 5 5 71-32 53 

3. TJ Sokol Přerov n.L.  13 9 4 54-33 48 

4. TJ Sokol Kostomlaty n.L.  14 4 8 65-47 46 

5. TJ Sokol Všejany   12 2 12 51-53 38 

6. TJ Předhradí   11 4 11 44-60 37 

7. TJ Sokol Kněžice  10 6 10 63-53 36 

8. FK Bohemia Poděbrady B  9 4 13 48-58 31 

9. FK Loučeň   10 1 15 39-60 31 

10. TJ Sokol Tatce  8 5 13 51-56 29 

11. TJ Hrubý Jeseník   9 2 15 57-74 29 

12. SK Městec Králové B  8 5 13 43-60 29 

13. TJ Sokol Třebestovice   6 8 12 43-69 26 

14. SK Kostelní Lhota  3 4 19 32-78 13 

        

        
Starší dorost 

# KLUB Z V R P S B 

1. FK Litol mládež 12 11 1 0 59:7 34 

2. TJ Stratov 12 8 1 3 47:14 25 

3. Slovan Poděbrady 12 7 2 3 43:23 23 

4. Hr.Jeseník - Drahelice 12 5 2 5 29:31 17 

5. Loučeň/Budiměřice 12 3 1 8 22:38 10 

6. Sadská/ K. Lhota 12 3 1 8 23:49 10 

7. SK Poříčany 12 1 0 11 17:78 3 

        

        

        

        

        

        

        

 

Sportovní klub 

Ohlédnutí za minulou sezónou a loučení s legendou 

Náš fotbalový tým dospělých vstoupil do sezóny 2021/22 slušným výkonem a domácím vítězstvím nad TJ Hrubý Jeseník 2:1. 
V té době si nikdo z nás nepředstavoval, že těch vítězství bude tak málo, jako je pověstného šafránu. Sezóna se nám nevyvedla, 
čemuž odpovídá poslední místo v tabulce a nevyhnutelný sestup do III. třídy. Všechno, ale nebylo tak špatné, jak ukazují čísla. 
Z těch již nikdo zpětně nevyčte, že jsme minimálně polovinu prohraných zápasů hráli i s papírově silnými soupeři vyrovnanou 
partii a o našich těsných porážkách povětšinou rozhodla smůla, nebo ten pomyslný ždibec štěstíčka, kterého je ve sportu tolik 
potřeba. Navíc se jednalo o dosti smolnou sezónu, kdy nás provázela řada zranění, takže se nám ani v jednom zápase 
nepodařilo postavit stejnou jedenáctku borců, jako v zápase předchozím. Dobrá zpráva je, že nás sestup nesrazil do kolen, ale  
z týmu je cítit odhodlání, síla a chuť se o dobré výsledky porvat i v následující sezóně a přinést našim divákům alespoň trochu 
sportovní radosti v tomto nelehkém období plném nejistot a obav, co přinesou další měsíce.  

Po dlouhých letech ukončil svoji trenérskou činnost Honza Mlynarčík, trenér a „fotbalový otec“ mnoha našich borců, kteří dres 
s milovanými barvami své krásné obce oblékají i v současné době. Honzovi patří velké poděkování za roky, které zde u fotbalu 
strávil a myslím, že můžu hovořit za celý tým, když řeknu, že budeme vždy rádi, když mezi nás na hřiště zavítá.   

Ve čtvrtek 21. 7. 2022 začala příprava na novou sezónu, v jejímž rámci jsme odehráli 
několik přátelských zápasů. Nejpikantnějším duelem byl jistě zápas s dívčím týmem AC 
Sparta Praha, který náš tým složený z borců dospělých, dorostu  
a gardy s přehledem vyhrál. Přátelské zápasy přinesly to, co od nich bylo očekáváno. 
Vyzkoušeli jsme si hráče na různých postech a některé herní varianty. Do týmu zapadly 
staronové posily a teď jen můžeme doufat, že se nám budou vyhýbat zranění a budeme 
sebe i vás fotbalem opět bavit. O každém domácím zápase budete informování plakátem 
na zastávce U Kovárny, u krámu, v hospodě Na růžku a samozřejmě na našem hřišti.  
 

Náš dorost 

Po dlouhé době se nám ve Lhotě povedlo dát dohromady fotbalový tým dorostu, na kterém spolupracujeme s týmem AFK 
Sadská. Důležité pro nás je, že většina hráčů dorostu je z Kostelní Lhoty resp. je registrována v Kostelní Lhotě, což je důležité 
pro budoucnost našeho fotbalu. Klukům se sice někdy nechce trénovat, ale myslím si, že mají celkem slušnou partu a 
potenciál, aby hráli dobrý fotbal a rozvíjeli svoji fyzickou vyspělost a herní dovednosti. Předchozí sezóna 2021/22 moc klukům 
nesedla a výsledkově to nebylo úplně ideálně, kdy se na tomto stavu podepsala častá absence klíčových hráčů především ze 
Sadské. Každopádně to jsou faktory, s kterými se potýká řada týmů a kluci se s tím v následující sezóně budou muset vyrovnat 
a poprat. Spolupráce se Sadskou trvá i tuto sezónu. Do týmu přišlo celkem 5 nových hráčů. Věříme, že se stabilizuje osa týmu 
a kluci budou předvádět dobrý fotbal.  

Patrik Mirvald 


