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Mezi hospodářským stavením u školy a kostelem 
jsme před nedávnem odstranili starou zeď 
spojující oba objekty. Moc dobře jsme si 
uvědomovali citlivost jakéhokoliv zásahu do 
historické části obce. Proto jsme rádi za vcelku 
pozitivní odezvu od veřejnosti.  

Celý záměr je součástí letos zpracovaného 
dlouhodobého projektu Úprava veřejného 
prostranství centra obce Kostelní Lhota. Jeho 
součástí je právě také zprůchodnění a otevření 
nádvoří mezi všemi čtyřmi historickými 
budovami ve středu obce. Plán také počítá se 
zachováním historického hospodářského stavení. 
Způsob jeho rekonstrukce a hlavně využití zatím 
diskutujeme. 

Na celém záměru spolupracujeme 
s autorizovaným projektantem. Hlavní výkres 
byl vystaven při slavnostním otevření obecního 
úřadu a k nahlédnutí pro veřejnost je také 
kdykoliv teď. Jeho snahou je kompletně 
kultivovat širší prostor kolem školy a kostela. 
Budeme rádi za jakékoliv náměty, které se budou 
týkat úprav celého prostoru, včetně využití 
hospodářského domečku. 

První fázi projektu, řešící zejména dopravní 
situaci, včetně nevhodného parkování v zeleni, 
jsme předložili letos na jaře v rámci výzvy 
Leader 2011 Místní akční skupiny (MAS) 
Podlipansko, o.p.s. Ministerstvo zemědělství 
stále ještě žádosti vyhodnocuje. Netrpělivě proto 
čekáme na oficiální výsledky, které by měly být 
známy ve druhém říjnovém týdnu.  

Pokud budeme úspěšní, ihned bychom začali 
s realizací. Podrobnosti o projektu proto 
popíšeme až v příštím čísle zpravodaje. 

-TD- 
 

Aktuáln ě Otevření Obecního úřadu 
Dne 18. června jsme za přítomnosti bývalých starostů naší obce, a také 
starostů okolních obcí, slavnostně otevřeli nově zkolaudovaný obecní úřad 
v historické budově fary. 

Opravy místních komunikací 
Během léta došlo k opravě komunikace u Kurků. Zejména v zimním 
období a po vydatnějších deštích zde bylo velmi obtížné i projít. To 
způsobovalo problémy nejen zdejším obyvatelům, ale například i 
poštovní doručovatelce. Chozením po silnici pak docházelo často 
k nebezpečným situacím.  

Prosíme proto o schovívavost. Pokud se nám ještě letos podaří nějaké 
prostředky získat či ušetřit, určitě se pokusíme opravit i zbylá místa.  
Je jasné, že tyto výspravky jsou jen prozatímním řešením, které 
nevydrží déle než 2-3 roky, nicméně jiné řešení prozatím není v silách 
naší obce.  

Svou roli jistě sehrává i provoz nákladní dopravy, proto záleží 
především na nás samotných, jak dlouho nám naše cesty vydrží. 

-TD- 

Největší chloubou je bezesporu 
císařská místnost, která slouží pro 
jednání zastupitelstva obce. Strop a 
stěny místnosti byly znamenitě 
opraveny studentkami třetího 
ročníku Fakulty restaurování 
Univerzity Pardubice. V těchto 
prostorách bychom proto rádi do 
budoucna pořádali i jiné významné 
události obce, jako jsou volby nebo 
Vítání občánků 

Prostory jsou také k dispozici všem spolkům a po dohodě i občanům obce. 

Díky vstřícnosti Římskokatolické farnosti se také podařilo zrušit věcné 
břemeno ve prospěch farnosti na užívání objektu obcí.  Tím jsme získali 
další místnost a ta slouží nejen jako archiv obce, ale především pro naše 
občany, kteří zde v úředních hodinách mohou bezplatně využívat internet. 

-TD- 

Zároveň došlo k opravám 
některých výtluků v naší 
obci. Pokusili jsme se 
vybrat ta nejhůře 
poškozená a nejfrekven-
tovanější místa. Bohužel, 
finanční možnosti byly 
značně omezené a proto se 
na řadu míst vůbec 
nedostalo. 
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Projekty byly spolufinancovány z prostředků Středočeského kraje. 

 
 

   
      
Starosta informoval zastupitele o průběhu II. etapy Lhotecké cyklostezky do Sadské. Vzhledem k tomu, že 75 % délky 

cyklostezky a také oba mosty jsou na území města Sadská, bude město také nositelem projektu a ponese i 
rozhodující část nutného spolufinancování. Žádost se podává do konce měsíce srpna na ROP Střední Čechy. O 
konečné výši našeho podílu se vedou zatím jednání, nicméně platí, že Kostelní Lhota by měla uhradit náklady 
odpovídající minimálně hodnotě stavby na svém vlastním katastru.  

 
Usnesení č. 9: 
 Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti Města Sadská v rámci aktuální výzvy na financování projektu Lhotecká 
cyklostezka - II. etapa z prostředků ROP Střední Čechy. Obec Kostelní Lhota se stane finančním partnerem 
projektu. 
 

Stalo se 

Vzhledem k nákladům jsme celý projekt podali v lednu 
letošního roku na Středočeský kraj se žádostí o 
spolufinancování ze Středočeského Fondu hejtmana a 
zmírnění následků živelních katastrof. Začátkem léta nám 
byla schválena částka 40.000 Kč. Díky tomu jsme objednali 
alespoň armaturovou zpětnou klapku. Ta byla vyrobena na 
míru v Holandsku a v srpnu také ihned osazena.  
Ačkoliv tedy zatím nelze vodu tekoucí do rybníka Peklo 
plně regulovat, věříme, že díky zpětné klapce i mírně 
zvýšená hladina vody v řece Výrovka zamezí zpětnému 
chodu této vody do nátokového přítoku. Do budoucna 
budeme usilovat i o realizaci zbývajících hradidel. 

-TD- 
 

Centrální rybník Peklo je napájen přibližně 550 m dlouhým 
nátokovým příkopem. Z rybníka pak voda odtéká zpět do 
Výrovky prostřednictvím cca 700 m dlouhého odtokového 
potoka. Vzhledem k tomu, že oba úseky vykazovaly značné 
zabahnění, zkusili jsme v lednu letošního roku požádat 
Středočeský kraj o získání financí na kompletní vyčištění. Od 
všech dotčených vlastníků pozemků bylo předtím navíc nutné 
získat souhlas s provedením prací.  

Dotaci jsme nakonec získali, a proto jsme už v srpnu veškeré 
práce zrealizovali. Oslovena byla u nás již léty prověřená firma 
Jaroslav Znamínko – zemní práce.  

Klapka ochrání od velké vody 
ve Výrovce 
 
O něco více bude od srpna chráněna lokalita kolem rybníka 
Peklo.  Zejména obyvatele přilehlých bytovek často trápí 
zvýšená hladina nátokového potoka či samotného rybníka 
Peklo. Odborná vodohospodářská firma proto navrhla 
instalaci zpětné klapky do stávající výpusti pod stavidlem a 
také tři hradítka u silničního mostku poblíž. Hradidla by 
navíc regulovala i vodu z meliorační strouhy vedoucí od 
dálnice. Cena za všechna čtyři opatření byla stanovena na 
332.000 Kč. 

Oba příkopy rybníka Peklo 
odbahněny 
 

Nejprve byla vysečena tráva 
na březích a došlo také k 
odstranění náletových křovin. 
Těžká technika poté odvezla 
z nátokového potoka více než 
30 nákladních aut nánosů, o 
které projevil zájem jeden 
místně hospodařící zemědě-
lec. Bahno z odtokové části 
firma, v rámci úspor a horším 
možnostem dopravy, roztáhla 
na pravém břehu potoka. 

Celkové náklady akce 
dosáhly částky 265.200 Kč, 
přičemž bezmála 90 % této 
sumy bylo hrazeno 
z prostředků Středočeského 
fondu životního prostředí a 
zemědělství. 

 Do budoucna bychom se také rádi pokusili o mnohem 
náročnější odbahnění samotného rybníka Peklo. Hrubé náklady 
jsou však odhadovány na přibližně 1,5 mil. Kč. Je zřejmé, že 
bez získání dotace není vůbec možné takovou akci z vlastních 
zdrojů realizovat. Proto budeme v příštích letech hledat 
možnosti získání prostředků i na tuto činnost. 

-TD- 

���� Nepovedlo se… 
Bohužel, ne vše se podaří. V rámci grantového řízení Středočeského kraje jsme žádali o dotaci na další dva projekty, u kterých bylo 
naší snahou pořízení projektových dokumentací. Prvním byla Projektová dokumentace sportovního zázemí SK Kostelní Lhota za 
necelých 200 tis. Kč. Snahou bylo pořídit projekt kompletní modernizace sportovního areálu. Na základě detailního projektu 
s rozpočtem jsme se pak do budoucna plánovali ucházet o finance na vlastní realizaci. 

Podobně byl koncipován i druhý projekt, který jsme podali prostřednictvím Římskokatolické farnosti Kostelní Lhota na Středočeský 
Fond kultury a obnovy památek. Odborná firma, zabývající se obnovou historických objektů, zpracovala hrubý odhad celkových 
nutných nákladů na opravu kostela Nanebevzetí P. Marie. Ty dosahují částky cca 10 mil. Kč. Prvním krokem je ovšem projektová 
dokumentace, která je nutná pro vymezení vlastních prací a přesné stanovení rozpočtu. V rámci ní by došlo hlavně k návrhům na 
stavební úpravy střechy, krovů, věže, fasády, interiéru, hřbitovní zdi, odvodnění aj. Krom toho by zahrnovala i geodetické zaměření, 
provedení stavebně-historického průzkumu, technických a restaurátorských průzkumů. Celková cena dosahuje 550.000 Kč. Bohužel 
ani jeden z obou podaných projektů nebyl podpořen. Určitě ale budeme o tyto prostředky usilovat v dalších dotačních výzvách. 

-TD- 
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Kouzelnická 
klauniáda 
 

 
 

Fotbalisté gardy Kostelní Lhota s druholigovým týmem žen DUKLY Praha 

Ohlédnutí za oslavami 90-ti let sportu v obci 

Letos si naše obec připomenula významnou historickou 
událost. Podle zápisu řídícího učitele Josefa Červinky do školní 
kroniky, byla v Kostelní Lhotě dne 11. května 1921 založena 
tělocvičná jednota „Sokol“ po informační přednášce pana okr. 
tajemníka z Poděbrad Josefa Truhláře „O myšlence sokolství“. 
Školní dítka cvičící v „Sokole“ se následně zúčastnila 
veřejného cvičení. 

Při příležitosti této události jsme uspořádali, spolu se 
Sportovním klubem Kostelní Lhota, akci s názvem Oslavy 90. 
výročí organizovaného sportu v obci Kostelní Lhota. 

Hlavní část oslav proběhla ve dvou srpnových dnech. 6. srpna 
byl uspořádán bohatý sportovní a kulturní program pro širokou 
veřejnost. Celý den začal míčovým sedmibojem celkem 16 
dvojic. Velkým lákadlem byl fotbalový zápas naší gardy 
s druholigovým týmem žen Dukly Praha. Ten přilákal několik 
stovek diváků z širokého okolí. Naši borci nakonec po 
pohledném výkonu zvítězili 5:2. Pro děti byla připravena 
diskotéka, divadlo, cukrová vata, skákací hrad a další atrakce. 

Výstava trvala až do srpnového slavnostního vyvrcholení 
oslav. Expozice upozornila zejména na nejvýznamnějšího 
rodáka a čestného občana obce pana Josefa Musila. Své první 
volejbalové krůčky udělal právě v naší obci a ty ho později 
přivedly až k dvojnásobnému titulu mistra světa i Evropy, ke 
stříbrné a bronzové medaili z olympijských soutěží a v roce 
2001 byl dokonce vyhlášen nejlepším českým volejbalistou 
století. Vedle připomínky legendy Musila byly vystaveny 
dostupné historické fotografie celé sportovní činnosti v obci za 
devadesát let své existence. 

20. srpna 2011 uspořádal volejbalový oddíl již 42. ročník 
tradičního volejbalového turnaje pro okolní obce. Největším 
tahákem pak bylo vystoupení vynikajícího španělského 
kouzelníka, který pobavil děti i dospělé. Oba dny byly 
zakončeny taneční zábavou. 

Oslavy začaly již 18. 
června, kdy byl pro 
veřejnost slavnostně 
otevřen nový obecní úřad. 
Paralelně také probíhal Den 
otevřených dveří hasičské 
zbrojnice. 90 let sportu 
v obci jsme připomněli 
formou malé výstavky 
přímo v budově nově 
otevřeného obecního úřadu.  

Rozpočet akce přesáhl 30 tis. Kč, ovšem drtivou většinu 
nákladů se podařilo uhradit z příspěvků sponzorů a drobných 
podnikatelů naší obce. Část prostředků také poskytla dotace 
automobilky TPCA a Fond sportu a kultury MAS Podlipansko. 
Všem, kteří pomohli, touto cestou ještě jednou mnohokrát 
děkujeme. Bez jejich pomoci by nebylo možné akci uspořádat. 

-TD- 
 

Dětská diskotéka 

Míčový sedmiboj 

Výstava na OÚ 
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Služby občanům 

Co umí Czech POINT 
Víte, že se na obecním úřadě nachází kontaktní místo 
veřejné správy Czech POINT? 
Na obecním úřadě si tedy můžete na počkání vyzvednout 
ověřené výstupy z některých veřejných i neveřejných registrů, 
např. obchodního rejstříku, rejstříku trestů, katastru 
nemovitostí, bodového hodnocení řidiče, insolventního 
rejstříku apod. Také si zde můžete nechat úředně ověřit kopii 
jakéhokoliv dokumentu. 

Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze 
k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento 
ověřený výstup se stává veřejnou listinou a je zpoplatněn. 

Tyto výstupy Vám poskytne jak Česká pošta, tak i všechny 
obecní úřady, které mají Czech POINT. 

  Výpis z katastru nemovitostí 

  Výpis z obchodního rejstříku 

  Výpis z Živnostenského rejstříku 

  Výpis z Rejstříku trestů 

  Výpis z bodového hodnocení řidiče 

  Výpis z Insolvenčního rejstříku 

Autorizovaná konverze dokumentu   Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu 
  kvalifikovaných dodavatelů 
Nejvíce naši občané využívají dokumentů z Katastrálního 
úřadu, výpisu z rejstříku trestů a bodového hodnocení řidiče. 

Poplatky za vydání dokumentů jsou na všech kontaktních 
místech stejné. Prostředky jsou pak součástí obecního 
rozpočtu a slouží pro rozvoj obce. Budeme proto moc rádi, 
pokud se rozhodnete využít služeb Czech Pointu přímo u nás 
v obci. 

-MH- 

Kloubové autobusy 

Na základě požadavku starostů Mochova a Nehvizd jsme spolu 
se všemi starosty na trase linky 398 podepsali dohodu o 
provozu kloubových autobusů na nejvytíženějších spojích. 

Dohodě předcházela mnohá jednání, na kterých se dlouze 
debatovalo o spojích a zejména o výši příspěvků jednotlivých 
obcí. Tento nadstandard totiž vzešel jako požadavek obcí, které 
byly ochotny si připlatit nad rámec již odváděných finančních 
prostředků za provoz autobusů. Pro naši obec to tedy znamená 
příplatek 906 Kč za měsíc, který také zastupitelstvo obce 
schválilo. Dohoda obcí platí do konce letošního roku, kdy 
bychom společně vše vyhodnotili a podle toho se zachovali 
v příštím roce.  

V současné době jezdí tzv. městský typ kloubového autobusu. 
Od cca poloviny října slibuje dopravce náhradu za příměstský 
vůz o více sedačkách pro cestující. 

Bohužel, tento typ autobusu zatím nemůže dojíždět až do 
Lhoty, resp. do Poděbrad na všech spojích. Proto naši cestující 
musí u dvou odpoledních spojů přesedat v Sadské. Rádi 
bychom spolu s Poděbrady prosadili prodloužení linky, ovšem 
vše vázne mimo jiné právě na tom, že provozovatel disponuje 
zatím pouze jedním kloubovým autobusem.  

V případě, že budete mít jakékoliv náměty či připomínky ke 
změnám souvisejícím se zavedením kloubových autobusů, 
určitě se obraťte na obecní úřad. 

-TD- 

Od září 1.9.2011 čekala na cestující 
autobusem do nebo z Prahy menší 
změna.  

Kloubové autobusy na lince 398: 

Sadská - KL    4:52 -  4:57    a dále do M. Králové 
KL - ČM    6:39 -  7:28    (přijíždí od M. Králové) 
ČM - Sadská  14:48 - 15:29 
Sadská - ČM  15:32 - 16:13 
ČM - Sadská  16:48 - 17:29 
Sadská - ČM  17:32 - 18:13 
ČM - KL  19:18 - 20:05   a dále do Poděbrad 
 

Pasportizace hrobových míst 
aktualizována 
Už během loňského roku byla předchozím zastupitelstvem 
obce provedena elektronická evidence a pasportizace 
hrobových míst u obou našich hřbitovů. V letošním roce 
došlo ke změně správce webu a při této příležitosti jsme 
přistoupili k aktualizaci stávajících dat. 

Přímo z našich webových stránek obce www.kostelni-
lhota.cz můžete v sekci Obecní úřad využít odkazu 
Pohřebnictví. Případně přímo pod doménou 
www.ceskehrbitovy.cz se lze postupně proklikat až na oba 
lhotské hřbitovy.  

Přímý odkaz je 
http://www.ceskehrbitovy.cz/vyhledavani3.php?obec=3.  

Evidence disponuje kompletní databází všech zemřelých. 
Jednoduše pak lze i prohlížet mapy obou hřbitovů s čísly 
hrobových míst a fotografiemi hrobů. Zároveň můžete 
vyhledávat podle jména či příjmení zesnulého. 

Obci pak stránky slouží ke snadnějšímu sledování plateb za 
hrobová místa. 

-MH- 
 

Upozorňujeme, že přechodem na zimní čas se opět 
změní otevírací doba sběrného dvora. Počínaje 

listopadem bude ve středu vždy zavřeno.  

Otevírací doba od 1.11.2011 

Sobota: 8:00 – 12:00 
Neděle: 8:00 – 11:00 

Prosba 
Rádi bychom touto cestou požádali všechny, kdo nám možná 
v dobré víře chtějí pomoci s vyspravováním lesních cest, aby 
s námi lépe takový záměr vždy předem konzultovali. 

Například na cestu do Hořátve se cihly určitě nehodí a 
nočního cestovatele na kole spíše nepříjemně překvapí.  

-TD- 
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15. října Ukončení rytířské sezony 
Od 10 hod. pořádá Jezdecký oddíl 
Vlčí stopa Kostelní Lhota ukončení 
rytířské sezony. Součástí programu 
bude stoličkování, jízda zručnosti, 
parkur a rytířské disciplíny. 

22. října Podlipansko sází stromy 
V Kostelní Lhotě u malého 
rybníčka za sběrným dvorem 
proběhne od 9 hod. veřejné sázení 
stromků. Občerstvení zajištěno. 

28. října Slavnostní položení věnců 
 Tradiční položení věnců k pomníku 

padlých za účasti všech sdružení 
v obci. v 17 hod. u pomníku.   

29. října Hubertova jízda 
 Od 10 hod. pořádá Jezdecký oddíl 

Vlčí stopa Kostelní Lhota. Součástí 
programu bude stoličkování, jízda 
zručnosti, parkur a vyjížďka. 

3. listopadu Lhotský Haloween 
  Od 17 hod. pořádá naše škola a 

školka soutěž o nejhezčí dýni s 
průvodem. 

1. prosince Rozsvěcení vánočního stromku 
 Před kostelem Nanebevzetí P. 

Marie zahájíme od 17 hod. 
adventní čas rozsvícením 
vánočního stromku. Zazpívají děti 
ze školy i školky a pro všechny 
bude k dispozici teplé občerstvení a 
prodej školních výrobků. 

24. prosince Vánoční koncert v kostele  
 

 

 

 

 

    
    

                       
    
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přijďte si zasadit svůj strom 

Cílem projektu je kultivace historických cest výsadbou nových 
alejí, ale také snaha posílit významná místa v obci výsadbou 
solitérních stromů. Spolu s arboristickou firmou jsme zvolili jako 
vhodné místo lokalitu za sběrným dvorem až k nadjezdu přes 
dálnici.  

Zde bychom rádi osadili alej zhruba dvacítkou stromů. Minimálně 
dvě lípy, jakožto solitéry, bychom pak rádi umístili ke stavidlu u 
Výrovky, kde jsme pro tyto účely nechali navozit hlínu. Celý 
prostor, který spíše připomínal skládku, bychom pak chtěli 
udržovat.  

Celá akce proběhne dne 22. října 2011. Sraz všech zájemců je 
v 9:00 před obecním úřadem, odkud se přesuneme po vlastní ose 
na obě místa. Účast předběžně potvrdil i arborista, který Vám bude 
k dispozici pro rady ohledně výsadby a údržby stromů.  

Doporučená výbava – zahradnické oblečení a obutí, sázecí nářadí 
výhodou (v omezené míře bude na místě k dispozici – krumpáč, 
rýč, kolečko,...). Pro všechny, kdo pomůžou dobré věci, bude na 
místě připraven oběd a občerstvení.  

Využijte proto netradiční příležitosti mít svůj strom ve Lhotě. 

-TD- 
 

Nejbližší akce v obci 

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali 
na unikátní akci svého druhu. V rámci 
spolupráce s Místní akční skupinou 
(MAS) Podlipansko, o.p.s. se naše 
obec připojila k projektu Podlipansko 
sází stromy. Díky němu jsme získali 
asi 25 sazenic stromů. Jedná se o duby, 
jeřáby, jírovce a lípy. 

Josef Musil na razítku ME 
27. Mistrovství Evropy ve volejbale mužů se konalo ve dnech 10. - 
18. září 2011 v České republice a Rakousku.  

K této události byla vydána poštovní známka a příležitostní razítko s 
tváří našeho významného rodáka Josefa Musila. 

Více se o J. Musilovi dočtete na: 

http://www.kostelni-lhota.cz/volejbal/musil.html 

-ZM- 
 

Vyhořelý kontejner 
Koncem srpna jsme bohužel zaznamenali 
další nepříjemnost na majetku obce. 
Někdo zapálil papír v modrém 
kontejneru na papír na Pískách. I přes 
včasný zásah našich občanů došlo 
k neopravitelnému poškození. Obci tak 
vznikla ztráta za cca 7 tis. Kč. 

-TD- 
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V posledním čísle Lhotského zpravodaje jsme prezentovali první část celostátních srovnávacích testů organizovaných společností 
SCIO. Naše obec je uvítala a finančně také podpořila, neboť se jedná o skvělou možnost objektivního srovnání naší školy s ostatními. 
Pro připomenutí, v tzv. testu „Stonožka“ se hodnotily 4 hlavní ukazatele - znalosti, dovednosti, studijní předpoklady a klíčové 
kompetence. Text ukázal, že ve většině ukazatelů si stojí naše škola o mnoho lépe než je celostátní průměr. Navíc z hlediska 
celkového hodnocení jsme ve stejné skupině malotřídek dosáhli lepších výsledků než 80 % všech hodnocených škol.  

Druhá část testu se nazývala „Mapa školy“ a hodnotila celkové klima školy. Průzkumu se zúčastnili nejenom žáci, ale také rodiče a 
učitelé. Společně pak hodnotili, zda žáci chodí do školy rádi, těší se do ní nebo jestli se v ní dobře cítí – velmi zkráceně jde o 
atmosféru ve škole. 
   Atmosféra a prostředí školy 
Žáci školy hodnotí atmosféru školy pozitivně a  udělili jí 2,74 bodů ze 3 možných. V jedné z otázek měli žáci zaškrtnout všechno, 
čeho se bojí. Takřka 80 % odpovědí bylo, že se nebojí ničeho. S velkým odstupem byla druhou v pořadí cesta do školy nebo ze školy, 
kterou označilo 11 % žáků. 

Co se týče závažných negativních jevů 
(drogy, šikana,…) odpovídali pro změnu 
učitelé a jejich závěry ukazují, že se 
s podobnými jevy buď vůbec nesetkali, 
nebo jen zřídka. V tomto ukazateli jsme 
pochopitelně dopadli o mnoho lépe, než 
je tomu v celostátním srovnání, kde do 
hry vstupují velké školy. 

   Školní nej 
Jak ukazuje obrázek, rodiče si nejvíce na 
naší škole váží přístupu učitelů k žákům 
a kladně hodnotí i přístup učitelů 
k rodičům a samotnou kvalitu výuky. 
Učitelé si pak nejvíce cení kvalitní 
vybavení školy. 

   Vzájemné vztahy školy, žáků a rodičů 
Rodiče jsou podle vlastního hodnocení o dění v naší škole informováni dobře. Dále se zjišťovalo, jak mohou rodiče ovlivňovat chod 
školy a její budoucnost. Naše škola získala 2,36 bodů ze 4 možných. Průměrné hodnocení ve všech školách bylo 1,81 bodů.  

   Chování a výchova (zahrnuje slušné chování, dodržování pravidel či respektování autorit, sebevědomí i sebekritický nadhled) 

Rodiče žáků hodnotí v této oblasti školu spíše pozitivně a to 5,13 bodů ze 7 možných. Škola je tak hodnocena lépe než 31 % 
ostatních škol. Učitelé hodnotili chování žáků k pedagogickému sboru 1,8 body ze 4 možných. Celostátní průměr je pak 2,07 bodů.  

   Průběh a kvalita výchovy 
Z pohledu množství získaných znalostí hodnotí učitelé naši školu spíše pozitivně, ovšem na 53 % škol učitelé hodnotili výuku ještě 
lépe. Dále učitelé spíše pozitivně hodnotí působení školy na rozvoj některých dovedností u žáků: schopnost spolupráce, samostatného 
učení, vedení diskuzí, vyhledávání a zpracování informací nebo argumentace. Naše škola je podle učitelů po této stránce lepší než   
78 % zúčastněných škol. 

   Důvody vzdělávání 
Jednou z otázek dotazníku bylo, co 
podle vás patří mezi hlavní úkoly 
školy. Zatímco učitelé pokládají za 
nejdůležitější (rodiče jako druhý 
nejdůležitější důvod) naučit se učit se, 
vyhledávat a zpracovávat informace 
(100% odpovědí), rodiče jako hlavní 
úkol zvolili získat maximum znalostí a 
vědomostí. Druhým v pořadí u učitelů 
a třetím u rodičů je pak naučit se 
spolupracovat v kolektivu, vycházet a 
jednat s lidmi. 

   Překážky učení 
Co naopak brání dosahování lepších výsledků u žáků, dokládá obrázek druhý. Zatímco u rodičů jednoznačně převládá neochota, 
nedostatek vůle dítěte, učitelé považují za klíčovou neukázněnost, neschopnost se soustředit a shodně také nedostatek podpory a 
motivace v rodině. 

Z hlediska celkového hodnocení, dopadla naše škola spíše dobře, když získala 3 ze 4 možných bodů. 

-JV-   -TD- 

Srovnávací test základních škol – část druhá 
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Placená inzerce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budeme velice rádi, pokud i Vy finančně pomůžete s bezplatným tiskem Lhotského zpravodaje                     
– třeba formou reklamy. Děkujeme. 

Finanční poradenství pro občany Lhoty 

V souvislosti s připravovanou penzijní reformou a možnostem důstojného zabezpečení rodiny na stáří, připravila firma 

Broker Consulting, a.s. bezplatnou poradenskou službu pro všechny občany naší obce. 

Jedná se  zejména stavební spoření, penzijní připojištění, zabezpečení rodiny a poradenství, jak si  co nejlépe 
naspořit na stáří. Zkontrolovat si bezplatně zároveň můžete i nastavení stávajících smluv. Pokud máte zájem o 

nezávaznou konzultaci, týkající se těchto témat, můžete kontaktovat přímo odborného finančního poradce, který pochází 

z naší obce – paní Moniku Růžičkovou, tel.: 721 843 620, e-mail: monika.ruzickova@bcas.cz.  

Paní Monika Růžičková, vám bude k dispozici také osobně a to ve středu 12.10.2011 od 16:00 do 17:00 na obecním 
úřadě v Kostelní Lhotě. 

Před sto lety, v roce 1911, podnikl učitelský sbor se 
šedesáti žáky výlet do Prahy. Zápis o tom do školní 
kroniky provedl řídicí učitel Josef Červinka. 
V kronice se například píše, že se žáci tak těšili, že 
mnozí již kolem 4. hodiny přicházeli do školy, která 
místa žáci v Praze navštívili nebo o poděkování za 
odvoz na vlak do Sadské. 

-ZM- 
 

ATELIER D ŮM A BYT 
Martin Jakubec 
Tyršova 178 
Nymburk 

www.atelierdumabyt.cz   
jakubec@atelierdumabyt.cz 

Tel. 325 514194 
       603 771 110 
       603 811 766    

 
ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU 
LÁTKOVÉ ROLETY 
PŘDOKENNÍ ROLETY 
MARKÝZY 
ROLETY VELUX 
 
 

 
PODLAHY 
DVEŘE A OBLOŽKY 
GARNÝŽE 
TAPETY 
POLYSTYRENOVÉ PODHLEDY 
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ INDECO 
SÁDROKARTON 
 
 

VEŠKERÉ ZBOŽÍ DODÁVÁME I V ČETNĚ MONTÁŽE.  

Nový školní rok 
Dne 1. září 2011 proběhlo zahájení školního roku 
v naší základní škole. Úvodním slovem přivítala 
přítomné ředitelka školy Jana Vyskočilová a 
starosta obce Tomáš Drobný. Do školy nastoupilo 
sedm prvňáčků - čtyři dívky a tři chlapci.  

Foto: 

http://www.kostelni-lhota.cz/zpravodaj/11foto19  
Video: http://youtu.be/vDhlvu1q6GM  

-ZM- 
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Sportovní klub – průběžná pořadí 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

       

sobota 08.10. 

10:00 M. Králové – K. Lhota dorost 

16:00 Sokoleč B – K. Lhota B   

16:00 Libice n. Cidl. A – K. Lhota A 

sobota 15.10. 
10:00 Křinec – K. Lhota dorost 

15:30 Přerov n. L. B – K. Lhota B 
neděle 16.10. 15:30 AFK Semice B – K. Lhota A 

sobota 22.10. 
  dorost má volno 

15:30 K. Lhota A – Sl. Poděbrady A 

neděle 23.10. 15:30 K. Lhota B – Sl. Poděbrady B 

sobota 29.10. 
10:00 Dymokury – K. Lhota dorost 

14:30 Kounice B – K. Lhota B 

neděle 30.10. 14:30 Pol. Nymburk B – K. Lhota A 

sobota 05.11. 
10:00 K. Lhota – Všechlapy dorost 

14:00 K. Lhota A – Pátek A 

neděle 06.11. 14:00 K. Lhota B - Poříčany B 

sobota 12.11. 
10:00 Kostomlaty – K. Lhota dorost 

10:15 Hradišťko B – K. Lhota B 
neděle 13.11. 14:00 Kostomlaty – K. Lhota A 

sobota 19.11. 
10:00 K. Lhota – Straky dorost 

13:30 K. Lhota A – Boh. Poděbr. B 
neděle 20.11. 13:30 K. Lhota B - Chrást  

 

Zbývající zápasy  SK Kostelní Lhota  
– fotbalový oddíl  
PODZIM  2011 

 

Začátkem července 
byla v naší obci 
obnovena další 
tradiční sportovní 
událost. Po osmi 
letech naše děvčata 
uspořádala již 21. 
ročník volejbalové-
ho turnaje žen v 
Kostelní Lhotě. 
Nejsilnější účast 
měla děvčata z 
Lysé se třemi 
družstvy.  
 

p. družstvo Z V P K sety body 

1. VSC Čelákovice 14 13 1 0 17:05 27 

2. TJ Sparta Kutná Hora 14 11 3 0 10:16 25 

3. Benátky n.J. B 14 10 4 0 9:20 24 

4. TJ Boh. Poděbrady 14 8 6 0 5:26 22 

5. SK Volejbal Kolín 14 7 7 0 1:25 21 

6. SK Kostelní Lhota 16 5 11 0 23:34 21 

7. VK Mladá Boleslav B 14 6 8 0 22:28 20 

8. TJ Sokol Brandýs n.L. 14 4 8 2 18:32 16 

9. TJ Sokol Přerov n.L. 14 0 14 0 3:42 14 
 

Volejbal – krajský přebor II. t řídy mužů, skup. A 
Turnaj žen „ O putovního chlapa“ 
obnoven 

Fotbal – okresní přebor muži 

Fotbal – IV. t řída muži, skup. A 

Fotbal – okresní přebor dorost 

Jejich áčko pak putovního chlapa také vyhrálo. Konečné pořadí 
turnaje: 1. Lysá A, 2. Sadská, 3. Kostomlaty, 4. V.S.Poděbrady, 
5. Haluze Lysá, 6. Kolín, 7. Kostelka, 8. Lysáčci. 

-ZM- 
 

*** 


