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Vážení Lhoťané,  

rok plný dvojek se nezadržitelně blíží ke svému konci. A jak to tak bývá, každý z nás na něj bude vzpomínat trochu jinak. Ať už 
pro vás byl rokem radostným nebo třeba bohužel i rokem spíše smutnějším, jednou věcí nás všechny Kosteláky určitě spojuje.  
V tomto „dvojkovém“ roce se totiž Kostelní Lhota stala naprostou jedničkou mezi obcemi. Gejzír radosti, který vybuchl v září 
v Luhačovicích, se dá prožít nejspíš jen jednou za život a tento famózní zážitek už vám zúčastněným nikdo nevezme.  
Pro jakoukoliv obec v této zemi není vyššího ocenění, než je právě titul v soutěži Vesnice roku. A věřte, že se o nás hodně mluví. 
V kruhu starostů ČR, ale i dalších lidí z veřejné sféry, už teď Kostelní Lhota není neznámé jméno.  
Při všech rozhovorech a setkáních vždy velice rád dodávám, že tato výhra je především zásluhou vás Lhoťáků. Nejen těch, kteří 
jste se přímo podíleli na přípravách na návštěvy komisí nebo na krajskou či celostátní říjnovou oslavu. Poděkování patří naprosto 
všem, kteří se aktivně jakkoliv zapojujete během roku do společenského dění ve své obci. Kvalitu života v ní určují hlavně lidé, 
kteří v ní žijí a tvoří. Díky vám všem. 
Tímto předvánočním číslem zpravodaje můžete, krom jiného, ještě jednou nahlédnout za tímto mimořádným úspěchem. 
Vychutnejte si krásné okamžiky posledních měsíců v některé z našich fotogalerií na webu obce.  
Vždy se hlaste, stejně jako já, hrdě ke své obci. A k titulu Vesnice roku 2022. Zasloužíte si to! 

Krásné Vánoce šťastný nový rok přeje 
           Tomáš Drobný, starosta obce 
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  Kostelní Lhota získala v Luhačovicích titul Vesnice roku 2022 

Na osmdesát lidí se z Kostelní Lhoty vypravilo do Luhačovic na 
slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku 2022. To se konalo 
17. září 2022 odpoledne. První autobus ze Lhoty vyjel už v 
pátek, druhý v sobotu brzy ráno. Na Lázeňském náměstí se 
všechny obce na stáncích prezentovaly svými produkty z 
regionu. Všichni si užili skvělou atmosféru jarmarku Venkova a 
samotné vyhlášení bylo krásnou třešničkou na dortu celého 
úžasného sobotního dne. 

Vítězem a nositelem titulu „Vesnice roku 2022“ se stala naše 
Kostelní Lhota a starosta Tomáš Drobný převzal cenu přímo od 
místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní 
rozvoj Ivana Bartoše. Její součástí bude i finanční odměna 
formou dotace ve výši až 2,6 milionu korun od Ministerstva pro 
místní rozvoj. Druhé místo obsadila obec Třeštice z kraje 
Vysočina  
a na třetím místě se umístila Poniklá z Libereckého kraje. Do 
letošního 26. ročníku soutěže se přihlásilo celkem 176 obcí. 
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  Slavnostní předávání ocenění Vesnice roku a oslava zlaté stuhy 

Bylo a nebylo to takové opakování Luhačovic, když u nás v sobotu 1.10.2022 proběhlo slavnostní předávání ocenění soutěže 
Vesnice roku 2022. Pozvání přijali zástupci všech 13 finalistů a naše obec tak hostila delegace vítězů jednotlivých krajů  
a v hojném počtu se zúčastnili samozřejmě i občané naší zlaté Kostelky. Tradičním VIP hostem byla hejtmanka našeho kraje 
Petra Pecková a poprvé k nám zavítal její bývalý náměstek a nyní ministr dopravy Martin Kupka. 
Všichni starostové od nás dostali pamětní obraz se jmény všech obcí a také žlutou růži, která nás bude spojovat a symbolizovat 
další vzkvétání našich obcí. Tu lhoteckou růži pak všichni starostové zasadili do našeho rozária. 
Program akce obohatilo také předvedení Lhotského orloje, kdy 12 apoštolů postupně představilo všechna zastavení hodnotitelské 
komise během jejich zářijové návštěvy u nás. 
Součástí podařeného doprovodného programu byla soutěž našich hospodyněk o nejlepší pečenou dobrotu. Zvítězily Mrkvové 
terčíky (č.26) Věrči Prokopové před Kosteláckými obláčky (č.24) Emy Šenderové (nejmladší pekařka) a Malinovými větrníky 
(č.27) Simony Prokopové. 
                                                                                                                                                                                               – ZM – 
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Prezident přijal starosty vítězných obcí 

Odpadové hospodářství 
 

Rostlinné oleje můžete odevzdávat  
i svozové firmě 
Olejů z domácnosti, tedy zejména přepáleného rostlinného oleje 
a tuku, se můžete zbavit velmi jednoduše.  
Buď jak jste již zvyklí - na sběrném dvoře do speciální plastové 
nádoby, nebo přímo svozové firmě. 
A to při jakémkoliv svozu. Tedy nejen při svozu komunálního 
odpadu, ale třeba i při svozu plastu nebo papíru. 
Rostlinný olej nevracejte do původní lahve od oleje, protože u ní 
víčko nedrží pevně a olej se při manipulaci může vylít. Lepší je 
klasická PET lahev s uzávěrem. 
Lahev nechte ležet na popelnici, případně ji přivezte na sběrný 
dvůr. 
Pozor, nelze vložit motorový olej, který je odpadem 
nebezpečným! 
Tímto krokem šetříte zejména naši čistírnu odpadních vod. 
 

 

Prokazování totožnosti nebo dokladu 
o zaplacení na sběrném dvoře 
Vzhledem k tomu, že se na sběrném dvoře občas objeví 
i lidé, které obsluha nezná, upozorňujeme, že obsluha 
sběrného dvora může vyžadovat prokázání totožnosti, 
resp. místa trvalého pobytu v Kostelní Lhotě nebo 
doklad o zaplacení na daný kalendářní rok.  

 
Omezení suti 
Bohužel, od nového roku dochází k opravdu razantnímu 
navýšení ceny za svoz suti.  
Rozhodli jsme se, že na rozdíl od jiných obcí, pro vás 
tuto službu chceme nadále zachovat. Ovšem pouze za 
předpokladu, že množství, které jsme schopni od občanů 
sbírat, bude výrazně omezeno.  
Mnohem častěji si tak budou muset občané sjednávat 
vlastní individuální svoz. 
Podrobnosti přineseme po novém roce. 
 

Starostové "zlaté" 
třináctky byli v pátek 
odpoledne 14.10.2022 
pozváni prezidentem 
České republiky 
Milošem Zemanem na 
Pražský hrad. 

Prezidentovi jsme 
předali zarámovaný 
pamětní list se všemi 
letošními finalisty.  

Stejný obraz od nás 
obdrželi i starostové 
během slavnostního 
předávání ocenění 
Vesnice roku.  

Poté následovala 
prohlídka Pražského 
hradu. 

Součástí programu byla 
také dopolední návštěva 
Poslanecké sněmovny a 
přijetí jejím 
místopředsedou Janem 
Skopečkem. 
 

– TD – 
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Obecní volby v přímém přenosu 

V pátek 23.9.2022 si Česká televize nenechala ujít příležitost a z naší Vesnice roku 2022 odvysílala  
několik reportáží z průběhu voleb do zastupitelstva obce. 
Na další 4 roky byli zvoleni ve dnech 23. a 24. září noví radní Kostelní Lhoty při volební účasti  
59,06 %. Dvě uskupení nezávislých kandidátů se ucházelo o 9 mandátů. Voliči hlasy rozdělili  
v následujícím poměru: Za rozvoj Kostelní Lhoty (ved. T. Drobný) 81,9 % - 8 mandátů, Za Kostelní  
Lhotu (ved. M. Plaček) 18,1 % - 1 mandát. 
Zvolené zastupitelstvo: Tomáš Drobný (331 hlasů), Aleš Kurka (324), Jana Macháčková (322), Květa Šlemínová (314), Šárka 
Horáková (313), Michal Prokop (311), Petr Láska (296), Petr Hovorka (286), David Koštýř (119).   
 

   
 
Ustavující schůze nového zastupitelstva obce 
Na této schůzi dne 20.10.2022 byl složen slib zastupitelů naší obce. Uvolněným starostou byl na 4 roky zvolen Tomáš Drobný, 
který bude v této funkci již čtvrté volební období. Další zvolení funkcionáři: neuvolněná místostarostka Jana Macháčková, 
předsedové výborů - finančního Petr Hovorka, kontrolního David Koštýř. Jako člen kontrolního výboru byl zvolen přítomný 
Martin Plaček, který sice není zvoleným zastupitelem, což ale není podmínkou pro člena výboru. 
 

   
 

–ZM – 
 
 
  

Volby 2022 a nové zastupitelstvo obce 

Uzavření sběrného dvora 
V neděli 25.12.2022 a také v neděli 1.1.2023 bude sběrný dvůr uzavřen. 
Otevírací doba sběrného dvora je jinak vždy v sobotu 8 – 12 h. a v neděli 8 – 11 h. 
Připomínáme také, že svoz komunálního odpadu je stále jednou za 14 dní, vždy v lichý pátek 
(nejbližší tedy 9. a 23.12.2022) a svoz plastů je v každý lichý čtvrtek (nejbližší tedy 8. a 22.12. 
2022). Papír se bude znovu svážet až ve čtvrtek 5.1.2023. 
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Knihovna 
Jak již jistě víte, začátkem října se naše knihovna "probojovala" do celostátní soutěže 
"Knihovna roku 2022", kde jsme se sice neumístili na významných předních místech, ale bylo 
nám ctí reprezentovat jako neprofesionální knihovna Středočeský kraj, a to teprve rok od 
otevření knihovny. Slavnostní vyhlášení nejlepších knihoven proběhlo v Zrcadlové kapli 
Klementina. Moc děkujeme všem, kteří pomohli připravovat prezentaci naší knihovny na 
návštěvu hodnotící komise. 

V současné době pracujeme na žádosti o dotaci na zavedení půjčování e-knih v rámci 
Dotačního programu VISK 3 na rok 2023 vypsaným Ministerstvem kultury ČR. Doufáme, že 
na jaře příštího roku si budete moci vypůjčit v naší knihovně e-knihy dle vašeho výběru. 

Knihovna má v současné době již přes 90 čtenářů, kterým je k dispozici beletrie i naučná literatura pro děti a mládež, dospělé, 
deskové hry, audioknihy, aktuální čísla 11 druhů časopisů. Přijďte si na zimní období vybrat knihu podle vašeho gusta a užijte si 
pohodové zimní večery. V knihovně je v současné době na 1300 titulů. 

Nezapomeňte, otevírací doba knihovny je každé úterý od 13 do 15 hodin a každý čtvrtek od 16 do 18 hodin. 

 

   
 
Komunitní centrum 
Komunitní centrum je v naší obci velmi oblíbeným 
místem setkávání všech našich občanů a od zahájení 
provozu velmi vytížené. Od začátku letošního 
školního roku jsou veškeré odpolední hodiny  
v týdnu obsazené.  

Z pravidelných akcí je to cvičení pro děti, dospělé 
(jóga, pilates), maminky s dětmi (opičí dráha), 
výtvarné dílničky (pro nejmenší, děti i dospělé),  
v neposlední řadě setkávání i cvičení našich 
seniorek. V zimních měsících budou prostory 
komunitního centra opět využity jako v minulém 
roce ke hře ping-pongu pro děti i dospělé  
a tréninkům našich malých fotbalistů.  

O víkendech je využíváno k soukromým i firemním 
oslavám, ale např. i k zájmovému přespávání dětí, 
naposledy to byla Halloweenská noc. Zájem dětí byl 
obrovský, proto připravujeme další tematické 
přespávání. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se na provozu knihovny i komunitního centra podílejí. 

Všem přeji krásný adventní čas, klidné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku 2023! 
 
           Květa Šlemínová, knihovnice 
   
       

Knihovna a komunitní centrum 
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Během léta a podzimu došlo k opravě kamenného křížku před kostelem z roku 1894. Ten svým 
nápisem upomíná na svatou misii, která se konala v obci v roce 1902. 

Prací se ujali restaurátoři Rastislav Jacko a Miro Žáčko, kteří se už nedávno osvědčili na opravě 
kamenných částí našeho kostela. Postupně odstranili mechanicky i párou starý nevhodný nátěr, opravili 
všechna poškození a kříži vrátili jeho přirozený kamenný povrch. Všechny nápisy byly nově 
pozlaceny. 

Na katolickém hřbitově pak místní truhlář Dan Caňkář zhotovil nový dřevěný kříž a nahradil tak 
původní starý, již notně ztrouchnivělý. Obraz ukřižovaného Krista překreslila naše talentovaná mladá 
malířka Sára Kolečková. 

Všem patří velké poděkování.       – TD – 

Křížky u kostela a na hřbitově opraveny 

Před několika dny pro nás pan restaurátor Ivan Bok sehnal nový ventilátor. Ten slouží ke 
stlačování vzduchu a jeho čerpání do zásobníku, ze kterého jsou pak napájeny všechny 
spotřebiče vzduchu ve varhanách. Původní starý, velice hlučný, tak bude nahrazen moderním  
a tichým. Pan Bok ho získal od firmy Konyves od maďarského města Gyor.  
Na jejich nákup jste tak přispěli vy všichni v rámci stále běžící sbírky a to částkou 44.165 Kč. 
Průběžný stav účtu můžete sledovat na stránkách Komerční banky 
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/115-7264100277. 
V průběhu jara by mělo dojít k jeho instalaci a také dalším nutným opravám - vyčištění varhan, 
konzervace, opravení přívodu vzduchu, zhotovení nové tlumící skříně, opravy píšťal, naladění 
a apod. To vše za cca 60 tis. Kč podle rozsahu poškození. 
Na tyto opravy budou opět použity vámi poskytnuté prostředky, kterými přispíváte na 
jednotlivých akcích v kostele nebo zasíláte na sbírkový účet 115-7264100277/0100. 
Moc děkujeme za podporu! 
 

Kostelní varhany se dočkají opravy 
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Letošní druhé vítání nových občánků proběhlo dne 12.10. 2022 venku pod kostelem za slunečného podzimního počasí. Úvodem 
přednesly děti naší mateřinky pozdravné básničky. Poté starosta obce v krátkém projevu přivítal čtyři novorozence a s rodiči si 
připil na jejich zdraví. 
 

     

Vítání občánků 
 

Sv. Martin s lampionovým průvodem 
Husu na oběd a další svatomartinské speciality podával Hostinec Kostelní Lhota na hřišti. Letošní ochutnávka nových vín v 
sobotu 12.11.2022 byla také s dětským programem. Po tvořivé dílně se lampionový průvod vydal k říčce Výrovce. U splavu děti 
sborově přivolaly svatého Martina, který s pážetem přijeli na koních a děti přivedli zpět k rybníku Peklo. U kostela podle legendy 
sv. Martin daroval půlku pláště nahému žebrákovi. 

–ZM – 
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  Rozsvěcení vánočního stromu obce 

V sobotu 26.11.2022 v našem kostele děti ze školy a školky předvedly svá vystoupení, aby 
následně u stromku obce odpočítaly jeho rozsvícení. Závěrem programu bylo audiovizuální 
překvapení u rybníkového mola, které naladilo vánoční atmosféru dětství, kouzel a zázraků. 
  

Mikulášská nadílka 

Před vstupem do kostela bylo nutno v pondělí 
5.12. projít ohnivým pekelným očistcem a čertům 
se vyznat ze svých hříchů. Mikuláš před 
obdarováním dětí přijímal sliby o polepšení  
v jejich chování. 
Také byla využívána Ježíškova poštovní schránka 
k zaslání dětských přáníček pro štědrovečerní 
dárky. Celkem bylo rozdáno 84 dárečků pro 84 
dětí. Velká paráda. 
Na webu najdete odkaz na celou fotogalerii, kde 
třeba najdete i sebe.  

  – ZM – 
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"Na září, na září těšili se sadaři"...a nejen ti. Ale i rodiče, děti a my učitelky, až se po prázdninách zase všichni společně 
sejdeme. Samozřejmě byly obavy, jak budou zvládat odloučení od rodičů ti nejmenší a noví školáčci. Zvládali to na jedničku. 
Ani slziček nebylo moc. A aby ten začátek měly děti hezký, pestrý, naplánovali jsme výlet do zábavního parku. Jenomže 
počasí nám tentokrát vůbec, ale vůbec nepřálo. Takže jsme výlet museli dvakrát zrušit. Ono celkově to září nám házelo klacky 
pod nohy. Tradiční Loučení s létem jsme také poprvé museli zrušit. Ale říjen a listopad už na nás byl vlídnější.  
Pěkné dopoledne jsme si užili na zahradě ve škole s místními hasiči. Poutavě dětem vyprávěli o práci hasičů, vedli s dětmi 
rozhovor a následně dětem umožnili vše si "osahat", obtěžkat, a také stříkat z hadice. 

     
Další prima akcí byla stejně jako vloni "bramboriáda". U nás na zahradě společně s žáky ze základní školy se zase pekly 
brambory v popelu, vařila kotlíková bramboračka a jedly bramborové placky. Soutěžilo se v netradičních disciplínách a 
navlékaly se bramborové korále. 
Jako poslední akcí pro děti a rodiče byla Halloweenská párty. Vyzdobili jsme strašidelně zahradu školky, děti dorazily  
v kostýmech a začala zábava. Lovila se různá havěť z tajemné krabice, házelo se duchy na cíl, zdobily se dýně. Odvážlivci pili 
"dračí krev" a rodiče vozili v kolečku strašidla. Závod brali vážně, a tak závodili o sto šest. Naštěstí v tom zápalu žádné 
strašidlo nevyklopili. Potom jsme se všichni společně za doprovodu strašidelné hudby a písniček vydali k základní škole, kde 
na děti čekaly další hry a soutěže. Bylo to prima odpoledne, o kterém jsme si dlouze druhý den ve školce povídali. 

        
A ještě jsme stihli na podzim s dětmi navštívit v Praze divadlo Spejbla a Hurvínka. Měli jsme velkou radost, že děti byly  
z divadla nadšené a že v dnešní digitální a technické době jim starý klasický Spejbl a Hurvínek má stále co říct. 

   
Teď už se připravujeme na advent a Vánoce a těšíme se, co nám přinese nový rok.      

Kolektiv MŠ Kostelní Lhota 

Zprávičky z naší školičky 
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1. září ve škole - Po mnoha letech nastoupil do školního roku 2022/23 
rekordní počet nových žáků - 14 (sedm děvčat i chlapců). Stalo se již 
zvykem, že jsme prvňáčky přivítali spolu se starostou obce v našem kostele. 
Projektový den „Kouzelná škola“- Veselým dopolednem na školní zahradě 
odstartoval v pátek 9. září celoroční projekt s názvem „Kouzelná škola“. Děti 
přišly oblečené v nápaditých kostýmech a učitelský sbor nezůstal rozhodně 
pozadu. Děti přivítalo hned několik mocných kouzelnic. Tyto čarodějky, 
ovládající základní zemské živly a mající nadpřirozené schopnosti, si pro děti 
připravily zajímavé úkoly.  
Předškoláčci z MŠ nás navštívili na školní zahradě při tradičním Loučení s 
létem. Na stanovištích s pomocí školáků plnili zajímavé a veselé úkoly. 
Počasí nám opět přálo a nálada byla výborná. 
Jablíčkový den – projekt oslavující naše tradiční podzimní ovoce je veselá  
a osvědčená akce pro všechny žáky školy. Děti zářily v barvách jablíček, 
zkoumaly je ze všech stran a ochutnaly výtečné jablečné pokrmy, které 
připravily ochotné maminky a babičky.  
V rámci preventivního programu „Zdravý životní styl a využití volného  
času“ jsme zorganizovali přehlídku mistra republiky v OCR (překážkové  
závody) a trenéra Lukáše Nováka. Nejenže nám ukázal své trofeje a medaile,  
ale povídal nám o tom, jak on sám začal sportovat a co je všechno potřeba  
k tomu být sportovcem. Ukázal nám, jak vypadá běžný trénink jeho svěřenců. 
Dostali jsme trochu do těla, ale bylo to moc fajn.  

     
Dobrovolní hasiči v naší škole 
V říjnu nás ve škole navštívili členové místního spolku dobrovolných hasičů. Předvedli žákům vybavení, které používají při své 
práci a poučili je, jak zacházet bezpečně s ohněm a jak se zachovat v případě hrozícího nebezpečí.  
Lhotecká dýně - Již od počátku prvního listopadového týdne vznikala na školní zahradě originální výstava dýní, které jejich 
majitelé přihlásili do soutěže. Ve čtvrtek 3. listopadu již od rána ve třídách pobíhala různá strašidýlka a příšerky a výuka byla 
tentokrát zaměřená na kouzla a čáry. Naplno ale „strašidlácká párty“ vypukla v půl páté na krásně vyzdobené školní zahradě. 
Každý, kdo chtěl, mohl se zúčastnit soutěží. Pro příchozí připravili rodiče malé občerstvení. Na závěr programu proběhlo 
vyhlášení nejkrásnější vydlabané dýně. Zvítězila dýně s motivem kostela Járy Krumpla. 
 

       
V pondělí 7. 11. 2022 jsme se s dětmi zúčastnili přenášky Vzpoura proti úrazům. V komunitním centru jsme se setkali se dvěma 
vozíčkáři - ambasadory VZP, kteří dětem vylíčili své životní příběhy. Vysvětlili jim, jak snadno se může člověku stát úraz, který 
mu naprosto změní život a jehož následky jsou nezvratitelné. Dětem se přednáška velmi líbila. Následně jsme ve škole vyplnili 
kvízové otázky a zjistili jsme, co vše o bezpečnosti a zdraví víme. 

    Za kolektiv ZŠ Kostelní Lhota 
                       Mgr. Hana Čermáková  

 

Školní zpravodaj 
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Podzimní období u SDH Kostelní Lhota 
 
Preventivní program 
V září tohoto roku připravila naše jednotka pro žáky ZŠ a MŠ bohatý vzdělávací program s hasičskou tematikou. Díky 
praktickým ukázkám se děti dozvěděly, jak se chovat v nebezpečných situacích. Zároveň si mohly vyzkoušet hasičskou výstroj a 
výzbroj. Bylo to příjemně strávené dopoledne, těšíme se na další setkání. 
 

       
 
Polabská liga 
Téměř po roční pauze jsme vyjeli poměřit síly v požárních útocích do sousední Pískové Lhoty, kde se konalo další kolo Polabské 
ligy. Ve velké konkurenci se nám podařilo získat nádherné 10. místo. Zároveň jsme během celých závodů pomáhali s CAS 
s doplňováním vody do kádí.   
 
Námětové cvičení 
Během podzimu se naše jednotka účastnila plánovaného cvičení II. okrsku v Kovanicích. Letošních tématem bylo čerpání vody 
z přírodního zdroje a dálková doprava vody na místo zásahu. Cvičení prověřilo nejen hasičskou techniku, ale i akceschopnost 
sboru. Na závěr proběhlo vyhodnocení.   
 
Kurz strojníka 
17. a 18. listopadu se 3 členové našeho sboru zúčastnili hasičského školení. Jednalo se o kurz strojníka, který se konal na zámku 
v Bílých Poličanech. Po hodinách strávených v učebně nastal čas samostudia, v rámci kterého došlo i na stmelování kolektivu. 
Kurz byl zakončen závěrečným testem, ve kterém všichni uspěli. 
 

     
 
Brigády 
Členové jednotky zařazeni na funkci strojník se každoročně scházejí před zimním obdobím, aby provedli údržbu techniky. 
Kvalitní ošetření techniky šetří spoustu problémů. Jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Zkušebně byla veškerá technika 
nastartována, doplněny zimní provozní kapaliny a následně bylo vše uloženo na svá místa a připraveno k akceschopnosti. 
V měsíci listopadu se naše hasičská rodina rozrostla o další 2 strojníky, V. Šťastného a M. Drobného, kteří budou v nejbližších 
dnech zaškoleni na naše typy techniky.  
 
Hodně štěstí a pevné zdraví v novém roce Vám všem přeje 
 

Sbor dobrovolných hasičů Kostelní Lhota. 
 

Sbor dobrovolných hasičů 
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18. prosince Adventní koncert  
s pardubickými filharmoniky  
v našem kostele 
Předprodej vstupenek na OÚ  

24. prosince Kostelka v kostele na Štědrý den 
Po smutné odluce se letos opět 
sejdeme, abychom si společně 
zazpívali pár koled, popřáli si 
krásné svátky a na chvíli se 
zastavili od vánočního shonu v 
našem krásném kostele. 
Nezapomeňte zvonečky a přijďte 
ve 14 hod. 

25. prosince Mše svatá na Boží hod vánoční 
 Sloužit jí bude Poděbradský 

probošt ICLic. Mgr. Petr Kubant.  

Od 23. 5. 2021 do 7. 12. 2022 se v naší obci narodili tito noví 
občánci: 
 
Ladislav Honc 
Isabel Fidranská 
Lukáš Bruckner 
Vojtěch Rejlek 
Viktorie Kurková 

Ve stejném období nás navždy opustili  
tito spoluobčané: 
 
Miluše Ludvíková 
Václav Němeček 
Jana Černohousová 
Marie Čapková 
František Sůra 

Naši jubilanti 
 Od minulého vydání oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané: 

 
Červen  Zdeňka Němečková 80 

Marta Marková  80 
Danuše Landsgesellová 80 

Říjen  Svatopluk Vyhnálek  80                                               
  Zdeněk Čapek  90                                              
   
Všem srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let! 

Narodili se 
 

Opustili nás 
 

Jindřich Petrášek 
Dieter Landsgesell 
Ladislav Hodboď 
Miroslav Kopřiva 
Jiří Renčín 
 

Kde byste neměli chybět 
 

Kalendáře Kostelní Lhoty od 
Renaty Finkové - možnost 
objednávek 

Naše nadějná fotografka Renata Finková 
vytvořila nástěnný kalendář Kostelní Lhoty 
pro rok 2023 s názvem „Na oka mžik od 
kostela“. Cena 400 Kč. 

Máte-li o něj zájem, objednávejte přímo  
u Renaty na telefonu 734 460 635. 

V pátek 23.12. vyjde 
velký článek o obci 
Kostelní Lhota 
v magazínu Právo. 
 
Tak nezapomeňte 
v ten den navštívit 
nejbližší trafiku  
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Stavidlo na potoce Výrovka – 120 let 
Pro zabránění záplavám bylo nutno provést regulační opatření a za tím účelem bylo v roce 1892 
založeno „Společenstvo vodní pro úpravu Výrovky s přítoky.“ Práce byly prováděny v letech 1894 až 
1904 a celkový náklad činil přes dva miliony korun. Členem výboru byl i místní občan Václav Novák. 

Vlivem provedené regulace potoků a meliorace, klesala v období sucha hladina spodních vod v obci. 
Bylo proto v srpnu 1902 přikročeno ke zbudování zdymadla na Výrovce, ze kterého je napájen kanálem 
rybník Na Pekle. Práce provedl podnikatel vodních staveb Ing. Velflík nákladem 2 600 korun. 

Stavidlo bylo původně dřevěné. V roce 1948 byla provedena jeho rekonstrukce a v roce 1980 zbudováno 
nové železobetonové. 

Zdeněk Martínek, kronikář obce 

Z historie naší obce 

Povodeň v roce 1977 

Koupání u splavu kolem r. 1939 

Rok 1980 – konstrukce původního stavidla a stavba nového 



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

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

První vítězství šipkařů 
Šipkový sport se v Hostinci na hřišti již nepravidelně provozoval. Nově založené šipkařské družstvo zahájilo 
organizovanou účast ve 3. lize dne 2.9.2022 na domácí půdě vítězstvím nad českobrodskými Pirátskými 
povaleči.                –ZM – 

 

Agility - velký úspěch naší rodačky 
 
Jmenuji se Sofie, je mi 18 let a od narození žiji v Kostelní Lhotě. Často můžete mě a sestru Viky potkat na procházkách s naší psí 
smečkou. 
Od devíti let se věnuji agility. Jedná se o sport s pejskem, kdy ho nejprve naučíte překonávat jednotlivé skokové a zónové 
překážky a poté jste spolu schopni zaběhnout celý parkur složený z jednotlivých prvků. 
Závody probíhají tak, že rozhodčí postaví již zmíněný parkur. Očísluje ho, čímž určí pořadí překážek a závodníci mají pouze pár 
minut na zapamatování trasy. Vítězem se stává ten, kdo bezchybně a nejrychleji provede pejska danou dráhou. 
Agility zdaleka není jen o závodění. Jedná se o týmový sport, přičemž tým tvoříte vy a váš čtyřnohý kamarád. Ohromně důležitý je 
váš vztah a vzájemná důvěra. Mimo parkur trénujeme každý den detaily na překážkách, hrajeme si, nebo pejsci posilují na 
balančních podložkách, aby si při běhu neublížili. 
Agility určitě není jednoduchý sport, ale začít se dá v každém věku s jakýmkoliv pejskem, který bude mít ze společné aktivity 
radost. 
A proč jsem měla vůbec možnost napsat tento článek? Se svou fenkou Amerického bezsrstého teriéra Izí závodím rok a půl. Za tu 
dobu se nám povedlo vypracovat do nejvyšší výkonnostní kategorie a kvalifikovat se na Junior Open Agility World 
Championship do Finska. Tam jsme v půlce července odletěly a vybojovaly titul Mistr světa v kategorii Junior do 19let small 
(dle velikosti pejska) v konkurenci nejlepších 77 týmů z celého světa. Velmi nedávno se nám také společně s Viky a týmem 
Chupito, podařilo vybojovat titul Mistrů republiky mládeže družstev small. 
 

Sofie Sůrová 
 

     
 
A nám nezbývá, než Sofii a také její sestře Viky i všem šikovným pejskům srdečně pogratulovat k velkému úspěchu.  
Jen tak dál, děvčata!  

Sport v Kostelce 
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 Průběžné fotbalové tabulky 
 
Muži - III. třída - skupina A - 2022/2023 
 

# KLUB Z V R P S  
1.Poříčany B 13 9 2 2 51:22 29  
2.Straky 13 9 2 2 46:19 29  
3.Semice B 13 8 3 2 29:24 27  
4.Stratov 13 8 0 5 32:20 24  
5.Milčice 13 7 2 4 37:21 23  
6.Třebestovice 13 5 5 3 30:26 20  
7.Kostelní Lhota 13 6 1 6 34:27 19  
8.Bříství 13 5 1 7 36:35 16  
9.Milovice B 13 4 3 6 24:34 15  
10.Hořátev 13 4 1 8 17:31 13  
11.Kovanice 13 3 3 7 19:28 12  
12.Sadská B 13 3 2 8 23:54 11  
13.Lysá B 13 2 4 7 23:44 10  
14.Ostrá B 13 2 3 8 28:44 9  

        
        
Okresní přebor dorostu sk. B - 2022/2023 

# KLUB Z V R P S  
1. TJ Pátek U17 16 12 2 2 79:26 38  
2. Sokol Stratov 15 10 3 2 46:18 33  
3. AFK Semice 15 8 1 6 60:49 25  
4. TJ Hrubý Jeseník 15 7 3 5 46:38 24  
5. AFK Milovice 15 6 4 5 51:28 22  
6. Sadská/ K.Lhota 16 5 4 7 39:32 19  
7. Poříčany/ Liblice 15 4 3 8 38:49 15  
        
        
        
        
        
        
        

 

Sportovní klub 

Zpráva z volejbalu 
Od konce října volejbal pokračuje s mladší kategorií i přes zimu v prostorách školní tělocvičny. Děti jsou rozděleny do dvou 
věkových skupin. S nejmladšími dětmi trénujeme základy volejbalu formou her a soutěží. Se staršími dětmi zdokonalujeme odbití 
balonu obouruč vrchem, spodem, trénujeme obratnost a hodně soutěžíme. 

Lenka Greplová 
 

 

Ohlédnutí za fotbalovým podzimem 
Vážené fanynky a fanoušci Lhoteckého týmu dospělých, než Vám povím o tom, jak se našemu fotbalovému týmu dařilo  
a nedařilo, chtěl bych na prvním místě poděkovat za velkou podporu nejen v domácích zápasech, ale i v těch venkovních, kam za 
námi jezdilo skutečně mnoho příznivců, a to i do vzdálenějších částí okresu. 
Ještě loni při výroční schůzi probíhala diskuse o tom, zda se nám podaří stabilizovat naše mužstvo, situace nebyla úplně růžová  
a panovala celkem nejistota. Do nové sezóny se naštěstí podařilo přivést několik kvalitních hráčů (resp. se jednalo o zdařilé 
návraty dřívějších opor). Konsolidace týmu se však nezrodila lusknutím prstů, ale vše do sebe muselo zapadnout. Ze začátku 
sezóny se tým místy hledal, což se odrazilo na výsledcích, které byly jako na houpačce. Náš tým paradoxně prohrával i zápasy, 
ve kterých byl lepší, avšak zrazovala nás a občas ještě zrazuje koncovka. Došlo tedy ke změně rozestavení a dále se pracovalo na 
změně herní koncepce, ve které hraje prim především míč na zemi a trpělivá rozehra. Výkonnostní posun byl znát od půlky 
sezóny, kdy si vše, jak se říká sedlo a tým začal fungovat jako jeden muž, kdy je na hráčích patrné velké nasazení a snaha vždy 
pomoci spoluhráči, popř. za něj zaskočit. V polovině soutěže jsme na sedmém místě tabulky a všichni věříme, že na jaře přijde 
ještě výraznější posun, především s ohledem na kvalitu kádru. 
Vážení fanoušci, chtěl bych Vám všem popřát klidné svátky a především zdraví, štěstí a pohodu do nastávajícího roku. Těším se 
na shledanou na našem krásném hřišti a prosím, zachovejte nám přízeň! 

Patrik Mirvald, trenér 
 


