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Vážení Lhoťané, 

před dvěma týdny zasáhla naši obec velká voda, jakou zde pravděpodobně 
nikdo nepamatuje. 

Během několika hodin hladina řeky Výrovky vystoupala do takové výšky, 
kdy už hráze nestačily udržet vodu v korytě. Ta se pak postupně začala 
rozlévat do polí na Pekle a postupně vlivem dalších problémů zaplavila i 
několik domů. Povodeň v naší obci zdaleka nedosáhla kalamity jako v 
jiných obcích. Přesto jsou škody i zde značné. 

O události jsme se snažili každý den informovat na webových stránkách 
obce, takže povědomí o aktuální situaci se šířilo poměrně rychle. V těchto 
dnech jsme také zaznamenali rekordní nárůst sledovanosti webu a nových 
odběratelů aktualit do své emailové schránky. 

Tato mimořádná událost spojila v obrovské pracovní nasazení desítky 
dobrovolníků a hasičů, zejména těch našich. Někteří z nich po několik dnů i 
nocí usilovali o to, aby následky povodně v naší obci byly co možná 
nejmenší. Především jim patří velké srdečné poděkování. 

Rád bych rovněž poděkoval organizaci Člověk v tísni, která nám poskytla 
čisticí prostředky a metodickou pomoc. 

Nezapomenutelnou vzpruhou pro všechny pak byla i podpora ostatních 
občanů obce. Ti přicházeli s finančními dary, s teplým čajem, buchtou nebo 
i něčím ostřejším na zahřátí.  

Naše obec dokázala, že ve chvílích, kdy o něco jde, dokážeme všichni 
táhnout za jeden provaz. To je dobrý přislib do budoucna, třeba už příští rok 
při náročné organizaci setkání všech Lhoťanů z Čech a Slovenska. 

Slunné a klidné léto přeje 

Tomáš Drobný, starosta obce 

 

Pojeďte s námi na Sraz Lhot 
Přebíráme tam pořadatelství 
První červencový víkend, tedy 5. - 7.7.2013, 
vyrážíme na XXXIII. Sraz Lhot a Lehot do 
Vel´ké Lehoty, okr. Žarnovica. Oficiálně tam 
převezmeme pořadatelské žezlo. Proto početná 
účast všech Kosteláků je důležitější než kdykoliv 
předtím. Zároveň je to poslední šance okouknout 
co takové pořadatelství obnáší v praxi. 

Pro všechny zájemce proto vypravujeme autobus. 
Ten odjede v pátek 5.7. (je svátek) dopoledne a 
přijede v neděli 7.7. odpoledne. Obec se na 
nákladech bude finančně podílet. Vzhledem 
k očekávanému zájmu si zarezervujte svá místa 
co nejdříve, nejpozději ale do úterý 25.6. Poté 
případná zbylá místa nabídneme Pískové a 
Jestřábí Lhotě, které projevily zájem se o autobus 
podělit. 

Pro zájemce budeme rovněž pořizovat trička. 
Objednávky vč. požadované velikosti nám 
prosím hlaste rovněž do 25.6. 

Rezervace míst v autobuse a objednávky triček 
na OÚ. Zde také hlaste svá jména, pokud nám 
chcete za rok pomoci. Čím více dobrovolníků, 
tím větší šance něco ušetřit, případně i vydělat. 

-TD- 
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E – aukce na ceny elektřiny proběhne 
v červnu 

Na hasičárně opravena střecha 

Už delší dobu naši dobrovolní hasiči upozorňovali na špatný 
stav střechy hasičárny. Stará lepenka již neplnila stoprocentně 
svou funkci a do objektu začínalo zatékat. Rozhodli jsme se 
proto o alespoň základní opravu. 

Na stávající krytinu byl nalepen vysoce kvalitní modifikovaný 
pás na bázi gumy - materiál EUROFLEX s posypem o 
tloušťce 5,2 mm. Zároveň došlo k opravě obou komínů, které 
se začínají drolit. Práci provedla firma Petr Popovský z 
Pískové Lhoty. 

-TD- 

 

II. etapa Lhotecké cyklostezky 
začíná 

Je to už více než rok, kdy jsme získali dotaci z Regionálního 
operačního programu Střední Čechy na realizaci II. etapy 
Lhotecké cyklostezky. Od té doby probíhala příprava smlouvy 
o poskytnutí dotace a především dojednání zadávacích 
podmínek pro výběr dodavatele stavby. V dubnu pak firmy 
podávaly své nabídky. 

Cenově nejvýhodnější nabídku podala firma Sdružení CHT 
Litoměřice – DT Mostárna. Výše jejich nabídky činí 
22.469.917 Kč bez DPH. Druhá v pořadí skončila firma 
Metrostav a.s. s nabídkovou cenou 22.931.373 Kč a třetí firma 
STRABAG a.s. s cenou 23.314.902 Kč bez DPH. Svou 
nabídku podalo celkem 15 uchazečů. Pro zajímavost, firma 
Swietelsky, která stavěla první etapu, skončila až sedmá 
v pořadí. 

Vzhledem k tomu, že se v řádném termínu nikdo z poražených 
konkurentů neodvolal proti výsledku soutěže, mohli jsme 
začátkem června vyhlásit oficiálně vítěze. Ten byl již také 
vyzván k podpisu smlouvy. Stavba tedy může okamžitě začít. 

Jak jsme již uváděli, nositelem je město Sadská. Kostelní 
Lhota financuje cca ¼ nákladů nutného spolupodílu dotace. 
Naší obec by tedy II. etapa měla stát celkově přibližně 1,6 mil. 
Kč, Sadskou asi 5 mil. 

Cyklostezka bude dokončena asi za rok a v dalších číslech 
zpravodaje, a především pak na webu cyklostezky, budete 
moci opět sledovat klíčové kroky výstavby. 

-TD- 

V minulých dnech se naše obec zapojila do tzv. 
elektronické aukce pro snížení cen za elektřinu. Přihlásilo 
se celkem asi 40 odběrných míst. Společnost eCentre, 
která celou aukci organizuje, informuje všechny občany o 
tom, že elektronická aukce na dodavatele elektrické 
energie a plynu pro domácnosti proběhne ve čtvrtek 27. 6. 
2013. Každý, kdo má zájem sledovat on-line aukci, se 
může podívat na internetové stránky 
http://www.ecentre.cz/e-aukce. 

Aukce bude zahájena v 11.00 hodin. 

Zároveň upozorňujeme na to, že v případě, že jste nestihli 
nebo jste se nechtěli do aukce v této výzvě přihlásit, 
požádali jsme o zapojení do druhého kola, které proběhne 
na přelomu srpna a září. Do té doby už budete znát 
výsledky kola prvního. 

Více informací v tiskové zprávě společnosti eCentre. 

-TD- 
 

Další pokus o zalesnění smeťáku 

Je to tak trochu jako boj s větrnými mlýny. Ale zatím se 
nevzdáváme. Asi před 12 lety se obec poprvé pokusila 
zalesnit prostor bývalé skládky u dálnice nedaleko silnice 
na Pečky. Vysazeno tehdy bylo 2.500 především borovic. 
Část plochy byla později ještě dosazena břízou. Bohužel 
asi po deseti letech od výsadby padnul celý nový les za 
oběť silnému větru v kombinaci s přívalem sněhu. 
Odolaly pouze duby v přední části skládky. 

V roce 2011 jsme tedy znovu osadili celou plochu 
bezmála 2.500 borovičkami a v přední části rozšířili 
dubový porost o cca 850 nových sazenic. Ani postřik a 
pravidelná údržba vyžínáním trávy a kopřiv nám 
nepomohlo. Drtivá většina borovičkového porostu se 
vůbec neuchytila, resp. byla napadena škůdcem. 

Po dohodě s nadřízeným orgánem ochrany životního 
prostředí jsme se proto dohodli na pravděpodobně 
posledním pokusu o zalesnění. Je totiž zřejmé, že spodní 
vrstvy půdy jsou z minulosti velmi zamořené. Do 
budoucna se nedá vyloučit ani sanace celého prostoru, 
pokud se porost opět neuchytí. Toto opatření je zatím 
ovšem velmi nákladné. 

Proto jsme tedy jarní práce na obci začali zbudováním asi 
200 m dlouhé oplocenky. V dalších dnech pak proběhla 
samotná výsadba znovu asi 2.500 ks stromků. Věříme, že 
tentokrát zvolený dub zimní bude mnohem odolnější a 
dokáže se zdatně vypořádat s nevhodným podložím. 
Držme mu tedy palce. 

-TD- 
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V sobotu 20. dubna jsme se zapojili do oslav svátku Dne Země. 
Akce se konala ve spolupráci s MAS Podlipansko. Během 
dopoledne více než třicítka dobrovolníků z naší obce sesbírala 
odpad především z příkopů u silnic na všech třech příjezdech do 
naší obce. Čtvrtá skupina se zaměřila na uličku u bytovky a 
cestu za humny. 

Výsledkem je asi 35 naplněných pytlů a 3 malé kontejnery. 
Obsah byl různorodý. Od koberců, matrací a pneumatik až po 4 
umyvadla, dvě televize a další domácí spotřebiče. Zdaleka ne 
všechno jsme byli schopni zvládnout, takže není třeba se 
obávat, že by příští rok nebylo na co navazovat. 

Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení na zahradě 
školy. Odpoledne si tak rodiče s dětmi příjemně užili. Na 
zahradu školy se dokonce přesunul i fotbalový trénink 
přípravky. Zkrátka pohoda. Všem patří obrovský dík. 

-TD- 

 

Lhoťáci uklidili svou obec 

Máte starý kotel na uhlí a přemýšlíte o jeho výměně? 
Středočeský kraj uvažuje o podpoře domácností v jejich 
výměně. Tzv. kotlíková dotace by činila až 50 % z 
nového kotle. Max. výše příspěvku by pak dosahovala 
40.000 Kč. Máte tak šanci ušetřit značnou část prostředků. 

Nový nízkoemisní kotel na biomasu nebo uhlí a biomasu 
bude muset splňovat mezní limity emisí. Podrobné 
informace najdete na webu nebo poskytneme na obecním 
úřadě.  

Středočeský kraj v současné době jen monitoruje, zda by o 
takovou podporu byl ze strany občanů celého kraje zájem. 
Pokud tedy o podobné výměně uvažujete, dejte vědět nám 
na obecní úřad nebo napište emailem. 

-TD- 

Ve dnech 13.-31.5. proběhlo celostátní testování žáků          
5. ročníků. Zúčastnili se 2 žáci a 1 žákyně a úspěšnost byla 
nadprůměrná. V českém jazyce jsme dosáhli úrovně 90 % , 
v matematice 83 %, v anglickém jazyce vynikajících 95 %. 
Přejeme našim páťákům stejně dobré výsledky i při dalším 
studiu. 

Příchod jara a odchod dlouhé zimy jsme se letošní rok 
snažili podpořit školní oslavou Masopustu. Samozřejmě 
následovaly velikonoční barevné dny a čarodějnický rej v 
maskách. 

Velmi oblíbenou tradicí se nám stal pravidelný turnaj v 
golfovém patování. Letošní rok byl již naší školou 
vyhlášen turnaj malotřídních škol a zájem byl opravdu 
veliký.  

Svou kondici děti zdokonalovaly i na kurzech plavání v 
Nymburce a výtvarnou práci jsme si obohatili o výrobu 
keramických dekorací v dílně DDM Poděbrady.  

Život v školních lavicích jsme si zpestřili také divadelním 
představením v divadle Na zámku, výletem do přírodního 
parku v Milovicích a nakonec i školou v přírodě ve Svoru.  

Fotodokumentaci a další zprávičky můžete sledovat na 
našich webových stránkách. 

Za zaměstnance ZŠ Kostelní Lhota               
Kateřina Hovorková    

Zprávy z naší školy 

Středočeský kraj hodlá podpořit 
domácnosti ve výměnách kotlů 

Náš písničkář se účastnil finále autorské soutěže na 
mezinárodním festivalu Porta 2013, který se konal ve 
dnech 24. až 26. května v Ústí nad Labem.  

Standa zvítězil v přehlídce Trampská sedma se skladbou 
Mekka a od poroty obdržel cenu za přínos trampské 
písničce Ústecký stříbrňák. Blahopřejeme ! 

-ZM- 

Lhoťák Standa Haláček získal 
Ústecký stříbrňák na Portě 
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Povodeň v Kostelní Lhotě 2. – 7.6.2013 

V prvních dvou dnech bylo dnem i nocí přivezeno, naplněno pískem a rozmístěno více než 4.000 protipovodňových pytlů.  
V rukou všech dobrovolníků tak prošlo celkem asi 150 tun písku. 
 

Asi dvě hodiny po půlnoci z neděle na pondělí hasiči zjistili, že došlo k 
protržení hráze u mostu na hlavní silnici. Okamžitě se začala do obce 
valit voda z druhé strany přes odtokový potok rybníka Peklo. Až za 
světla, těsně nad ránem, se podařilo protékající vodu zastavit mnoha 
desítkami pytlů s pískem.

Největší škody na majetku způsobila voda v bytovkách. Nejnižším místem jsou zahrady od Komrzých a Klicperů k Hůlovým. Zde 
voda dosáhla hloubky více než jednoho metru. Zahrady jsou ještě dnes nepřístupné. 
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Nejdůležitější rozhodnutí souviselo se zastavením vody,  která 
protékala do obce pod dálnicí z velké laguny na poli. Všechny tři 
propusti byly zaplněny desítkami pytlů s pískem a také 5 velkými 
nákladními vozy s jílem. 

U Minarčíků se voda zastavila těsně před dveřmi domu. 

Bez nároku na honorář od svých zaměstnavatelů pracovali hasiči celý pracovní týden i během následujícího víkendu. Během 
posledních dní se jejich práce soustředila zejména na pomoc s likvidací zničeného majetku. 
Více fotek na www.kostelni-lhota.cz  
 

Pro příjezd bagru a nákladních vozidel bylo třeba nejprve 
vyčistit cestu od vzrostlých keřů podél dálnice. 

Po dva dny se obyvatelé bytovek dnem i nocí pokoušeli 
odčerpávat vodu ze svých domů. Voda je nakonec přemohla a 
zaplavila všechny spodní podlaží a zahradní domky. 
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V sobotu 11. května 2013 byla za účasti veřejnosti, MAS 
Podlipanska a Regionu Pošembeří slavnostně otevřená 
STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA. Nejprve byla v půl desáté 
přestřižena slavnostně páska v Křečhoři na návsi a v Českém 
Brodě u nádraží, v místech, kde je umístěna vstupní tabule na 
stezku. Po tomto aktu se vydalo několik cyklistů na trasu. Bohužel 
počasí se nám nepodařilo objednat úplně ideální, ale i tak někteří 
dorazili do Přistoupimi na fotbalové hřiště, kde byl připraven 
program pro děti, občerstvení a po 15,00 hodině proběhlo 
losování o let balónem. Byla tak završena soutěž o sběr razítek a 
obrázků podél stezky a čtyři šťastlivci poletí za příznivého počasí 
balónem. Ostatní přítomní dostali drobné dárky a srdečné pozvání 
na trasu Středočeské ovocné stezky, kde vás rádi uvítáme v celé 
nadcházející výletnické sezóně. 

Ojedinělá tematická Středočeská ovocná stezka, propojuje území 
regionu Pošembeří a Podlipanska v délce 72 km. Na trase je 10 
krytých odpočívadel s informačními panely o ovocnářství. Můžete 
navštívit dva úseky s umělecky ztvárněnými naučnými tabulemi. 
Jeden naleznete u rybníka sv. Prokopa u Ždánic a druhý na cestě 
mezi obcemi Limuzy a Mrzky. Panely přibližují dětem hravou 
formou ovocnářství. Na stezce jsou pro milovníky nových 
technologií umístěny taggy, kde naleznou informace o obcích v 
okolí stezky. 

 

Středočeská ovocná stezka otevřena 

Mapy včetně průvodců jsou zdarma k 
dispozici v kancelářích místních akčních 
skupin Region Pošembeří a 
Podlipansko, dále v informačních 
centrech a také u nás na obecním úřadě 
v Kostelní Lhotě. 

Středočeská ovocná stezka byla 
financována díky projektu Spolupráce v 
rámci Programu rozvoje venkova, 
přičemž celková dotace činila 3,7 
milionu korun. 

http://ovocnastezka.podlipansko.cz/ 

 

V naší obci byla 1.4.2013 založena nová organizace 
Českého svazu chovatelů. Její základ tvoří chovatelé, 
kteří mají dlouholeté zkušenosti a získali i mnoho 
ocenění na výstavách v České republice i v zahraničí. 
Chovu je třeba se věnovat již od mládí, proto ve svém 
středu přivítáme i mladé chovatele. Tam i směřujeme 
své aktivity. Prezentovali jsme se dne 22.4.2013 ke Dni 
Země v Poděbradech, od 24.5. v Polabském 
národopisném muzeu v Přerově n/L . 23.5.-26.5. na 
Bambiriádě v Praze.  

Jako začínající organizace si přejeme seznámit co 
nejširší veřejnost s aktivitami, které naši obec 
zviditelní. Již nyní chceme poděkovat za podporu 
starostovi obce Kostelní Lhota, který se nám snaží 
pomáhat. Ve dnech 17.a 18.8.2013 připravujeme První 
pouťovou výstavu králíků, holubů a drůbeže v Kostelní 
Lhotě. 

Informace o činnosti a členství v naší ZO ČSCH Vám 
rádi podáme. 

B. Dvořák 

Ve Lhotě vznikl nový spolek 
chovatelů 

Nová stání pod kontejnery, 
rozšiřujeme i jejich počet 

V těchto dnech dokončujeme stavební úpravy ploch pod 
kontejnery na tříděný odpad. Práce provedl Rosťa 
Šlemín z naší obce. V zásadě se jedná o první větší 
investici posledních třech let, která je plně financována 
pouze z prostředků obecního rozpočtu. Nebylo bohužel 
možné využít žádný z dotačních titulů. Přesto se 
domníváme, že tyto úpravy si již naše obec zasloužila. 

Vybudováno bylo celkem 6 stanovišť, z toho dvě úplně 
nová – za školkou a na hřišti. Zejména obyvatelům 
lokality Na vrškách jsme se snažili zkrátit cestu k 
tříděnému odpadu. Nakoupeny byly další kontejnery. 
Během léta ještě dodáme nádoby na sklo. 

Krom toho jsme také zpevnili obě stání na hřbitovech, 
kde bychom rovněž rádi zkvalitnili třídění. Rozmístěny 
zde budou popelnice na všechny složky odpadu. 
Doposud se zde totiž hází umělé květiny, svíčky a další 
odpad do stejné nádoby jako například živé květiny nebo 
tráva.  

Tedy ačkoliv se jedná hlavně o bioodpad, musíme ho 
nechávat vyvážet za peníze na skládku do Radimi. To 
samozřejmě ovlivňuje i výši poplatku za komunální 
odpad od vás občanů. Odteď chceme i tyto typy odpadu 
třídit.  

Co se týče oranžových kontejnerů, ty najdete na všech 
stanovištích pro tříděný odpad v obci (tedy pokud zrovna 
nejsou potřeba jinde, jako například v posledních dnech, 
kdy jsme je poskytli obyvatelům bytovek zasažených 
povodní).  

Jsme rádi, že je používáte jen na trávu, listí a květiny . 
Zároveň ale upozorňujeme, že tento odpad rozhodně 
nepatří do vašich popelnic. Děkujeme. 

-TD- 
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Nebezpečí povodně  ( rok 1977) 
 
    Je neděle 21. srpna a od rána bylo oblačno a dosti teplo. 
Zdálo se, že se již příroda umoudří, neboť v předešlém týdnu 
byly silné deště s bouří a spadlo dostatek vláhy. Ale jaké bylo 
překvapení, když odpoledne asi v 17 hodin se přihnala od 
jihozápadu nová bouře provázená hustým deštěm, který trval 
celou noc a ještě v pondělí celý den a noc. To již voda stála na 
polích v brázdách a kdejakém dolíku.  

I v řece Výrovce začala protékající kalná voda nebezpečně 
rychle stoupat. Vysoký stav vody ve Výrovce, kdy místy hladina 
dosahovala takové výše, že ještě půl metru a již by voda 
přetékala přes břehy a bylo velké nebezpečí protržení hráze. 

 
Následuje podrobný popis záplavy a záchranných prací, které 
organizoval předseda MNV Skořepa spolu s předsedou JZD 
Volejníkem. Voda se tlačila do příkopu a rozlévala se po polích. 
Byly použity pytle s pískem.  

Ve večerních hodinách přijela na pomoc armáda asi 15 auty pro 
případ záchrany občanů v případě protržení hráze Výrovky.  

Po půlnoci na středu začala voda klesat. Na Lukách byla spodní 
vodou zatopena řepa a 10 ha okurek. V Mokrých lukách se 
vylila Černavka a vytvořila jezero. V celé obci spodní voda 
zatopila sklepy. Nejhůře na tom byly obě hospody, kde plavaly 
sudy s pivem ve vodě, která byla odčerpána, aby se pivo 
nezkazilo.  

Když voda ustoupila, v bahniskách se vylíhlo velké množství 
komárů, které šířily zhoubnou králičí nemoc mixomatózu, která 
ničila celé domácí chovy v některých usedlostech.  

 
Podle kroniky obce 1976 – 1989 zpracoval  

Zdeněk Martínek – kronikář 
 

22. června Fotbalový turnaj přípravek 
 Turnaj několika týmů našich 

nejmenších fotbalistů 

18:00 – Princezna na hrášku  
Pohádka pro děti Divadelního spolku 
Jiří z Poděbrad 

29. června Lhotecká cyklotřicítka 
Druhý ročník závodu na kolech pro 4 
věkové kategorie s doprovodným 
programem a večerní country 
zábavou. 

5. července Železný Lhoťák  
Šestnáctý ročník tradiční soutěže v 
běhu, plavání a jízdě na kole pro 
všechny věkové kategorie 

  Folk &Country 
7. ročník country festivalu s taneční 
zábavou 

5 - 7. července Sraz Lhot a Lehot ve Vel´ké Lehotě 
(okr. Žarnovica) 
Sraz českých a slovenských Lhot a 
Lehot. Možnost dvoudenního zájezdu. 

20. července DJ Jedlička 
  Hudba pro všechny generace na hřišti 

3. srpna  Lhotský sedmiboj  
Míčový sedmiboj dvojic a 
Staropramen sedmiboj v netradičních 
disciplínách. Začínáme v 9:00 

20:00 VVBand Praha – večerní 
zábava na hřišti se skvělou kapelou, 
která hraje vše od dechovky až po 
Pražského démona 

17. srpna 44. ročník volejbalového turnaje 
mužů 
Tradiční volejbalový turnaj mužů 

Zvířátka v akci 
Výstava domácích zvířat a soutěže 
pro děti – pořádá ZO Český svaz 
chovatelů Kostelní Lhota 
Pouť 
Staročeská pouť v obci s množstvím 
atrakcí 

  Pouťová zábava na hřišti 
  20:00 zahraje známá kapela Pohoda 

31. srpna Ukončení prázdnin 
20:00 zábava na hřišti s kapelou 
Bonton band 

28. září Na drátě je klokan  
 Divadelní crazy komedie Divadelního 

spolku Jiří z Poděbrad hraná přímo na 
hřišti. V hlavní roli člen činohry 
Národního divadla v Praze – Igor 
Bareš. Možná se objeví i Milan Baroš. 

Zápis kronikáře Josefa Kuchaře 
z roku 1977 v kronice  
obce Kostelní Lhota 

 

    ZZZZ    historie obcehistorie obcehistorie obcehistorie obce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kde byste neměli chybět 

Instalatérství Šátek 

Na jaře letošního roku získala naše základní škola grant z 
Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci 
projektu malého školního arboreta s názvem Škola v přírodě – 
příroda ve škole.  
Díky tomu bylo vysazeno celkem 20 stromů a keřů a také malý 
trvalkový záhon u budovy školy. Pořízeno bylo i drobné materiální 
vybavení jako čerpadlo, hadice, nářadí apod. Zároveň bylo místním 
truhlářem vybudováno i posezení s tabulí pro venkovní výuku. 
Celkové náklady dosáhly cca 97.000 Kč, přičemž příspěvek 
ministerstva činí 70.000 Kč. Arboretum bude slavnostně otevřeno 
27.6.2013 v 15 hod. 

Bohužel mnohem větší a nákladnější projekt přírodní zahrady naší 
mateřské školy nebyl v letošním roce podpořen. Věříme, že se to 
snad podaří v dalších letech. Projekt, který vychází z nápadů 
učitelského sboru MŠ, je velmi zajímavý a rozhodně stojí za to. 
Rádi ho v některém z příštích čísel zpravodaje představíme. 

-TD- 
 

Základní škola vysadila arboretum 
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Fotbalový okresní p řebor: A-mužstvo  

1. Vykáň                     26 19 3 4 125 :  55 60 ( 21) 
 2. Loučeň                    26 13 7 6  61 :  31 46 (  7) 
 3. Pátek                     26 12 6 8  56 :  42 42 (  3) 
 4. Slovan Poděbrady A       26 14 3 9  55 :  45 42 (  6) 
 5. Městec Králové A         25 12 3 10  81 :  65 39 (  0) 
 6. Kostomlaty                26 10 5 11  53 :  59 35 ( -4) 
 7. Hrubý Jeseník A          25 10 4 11  39 :  59 34 ( -2) 
 8. Boh. Poděbrady B       26 10 3 13  57 :  64 33 ( -6) 
 9. Běrunice A                26 9 6 11  44 :  55 33 ( -6) 

10. Krchleby                  26 10 2 14  57 :  73 32 ( -7) 
11. AFK Semice B             26 10 2 14  55 :  89 32 ( -7) 
12. Kostelní Lhota A         26 8 7 11  43 :  49 31 ( -8) 
13. Polaban Nymburk B        26 8 5 13  58 :  73 29 (-10) 
14. Přerov n. Labem A        26 5 6 15  36 :  61 21 (-18) 

 
Fotbalová IV.t ř. sk.A: B-mužstvo  

 

1. Sokoleč B                 20 17 2 1 102 :  39 53 ( 23) 
 2. Hradišťko                 20 16 1 3  57 :  19 49 ( 19) 
 3. Mil čice                   20 10 2 8  56 :  37 32 (  2) 
 4. Poříčany B               20 10 2 8  60 :  44 32 (  2) 
 5. Sl. Poděbrady B       19 9 3 7  37 :  36 30 (  3) 
 6. Hořátev                   20 7 5 8  40 :  46 26 ( -4) 
 7. Přerov n. L. B         19 7 3 9  34 :  69 24 ( -6) 
 8. Kostelní Lhota B         20 6 5 9  46 :  39 23 ( -7) 
 9. Drahelice                 19 6 0 13  28 :  55 18 ( -9) 

10. Kounice B                19 4 3 12  36 :  70 15 (-15) 
11. Tatce                     20 2 2 16  26 :  68 8 (-22) 

 
Fotbalová okresní sout ěž starší p řípravky sk.B  

 

1. Městec Králové            6 6 0 0  96 :  13 18 ( 12) 
 2. Křinec                    6 6 0 0  54 :  12 18 (  6) 
 3. Záhornice                 6 4 0 2  22 :  29 12 (  3) 
 4. Pátek                     6 3 0 3  37 :  47 9 (  0) 
 5. Slovan Poděbrady         6 2 1 3  20 :  36 7 ( -5) 
 6. Loučeň                    6 2 0 4  28 :  56 6 (  0) 
 7. Kostelní Lhota            6 0 1 5  21 :  49 1 (-11) 
 8. Kovanice                  6 0 0 6  12 :  48 0 ( -6) 

 
Volejbalový krajský p řebor II.t ř. sk.A – muži  

 

p. družstvo utkání V P K  sety míče body 

1. VSC Čelákovice 26 22 4 0 70:24 2234:1879 65 

2. SK Volejbal Kolín 26 19 7 0 64:38 2249:2092 55 

3. TJ Sokol Vlašim 24 16 8 0 61:35 2156:1877 51 

4. TJ Boh.Poděbrady 26 16 10 0 60:37 2180:1970 51 

5. TJ Sp.Kutná Hora 26 16 10 0 57:38 2119:1925 46 

6. TK Sl.Lysá n/L 24 7 17 0 28:56 1662:1818 20 

7. SK Kostelní Lhota 26 5 21 0 20:70 1654:2120 12 

8. TJ Sokol Přerov n/L 26 1 25 0 15:77 1648:2221 6 

Pozor, tato skupina se boduje italským bodováním ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve Lhotě se po letech opět vaří obědy 

Hospůdka Na hřišti se v květnu stala restaurací a začala vařit obědy pro 
veřejnost.  

Každý pracovní den je k dispozici výběr z minimálně pěti hlavních jídel. 
Restaurace navíc nabízí i rozvoz jídel zdarma našim občanům. 

-TD- 

Fotbalový oddíl 
Na poslední chvíli, výhrou 1:0 v posledním zápase 
v Přerově nad Labem, naše A-mužstvo zachránilo 
účast v okresním přeboru i pro příští ročník. 
Dopomohla k tomu i remíza 2:2 Polabanu Nymburk 
B v Kostomlatech. Úspěšně se rozvíjí fotbalová 
mládež, která se účastnila okresní soutěže přípravek 
a sehrála několik přípravných turnajů. Další 
informace na stránkách www.kostelni-
lhota.cz/fotbal. 
 
Volejbalový oddíl 
Muži již sedmou sezonu reprezentovali náš SK 
v krajském přeboru II. třídy. Ve čtvrtém kole se v 
Lysé zranil náš nahrávač Lukáš Martínek a zbytek 
podzimu již neodehrál. Po vleklém zranění kolena 
nemohl na místě smečaře nastupovat Martin 
Houdek. Od jara pomáhal družstvu alespoň jako 
libero při hře v poli. V sestavě se muselo 
improvizovat a přes toto oslabení jsme uhájili naše 
tradiční sedmé místo. Ženy hrály v soutěži okresního 
poháru a skončily na posledním osmém místě. 
Více informací na stránkách www.kostelni-
lhota.cz/volejbal. 

-ZM- 
 

Sportovní klub 

Vítězství Lhoťáka ve čtvrtce na 
Nymburském půlmaratonu 

Velkého úspěchu dosáhla naše obec v neděli 5. 
května v účasti na vůbec prvním ročníku 
Nymburského půlmaratonu. Ve čtvrtce, tedy 
závodu na 10 km běhu, kterého se zúčastnilo v 
mužské kategorii celkem 91 borců, zvítězil náš 
Martin Telipský se skvělým časem  38:58:49. 
Trať vedla od nymburských hradeb přes 
elektrárnu až k obchvatu města u Poděbrad a dále 
přes most zpět po levém břehu Labe do 
Nymburka. V obou distancích závodilo celkem 
248 mužů a žen. 

Martin Telipský po závodě převzal cenu za první 
místo z rukou místostarosty města Nymburk. 
Dobré jméno zde zanechali i další tři Kosteláci. 
Honza Záhora a Dan Bouša ve čtvrtce a také Jirka 
Pačanda v půlmaratonu. Všichni zúčastnění 
lhoťáci se shodli, že akce byla naprosto skvělá, 
takže příští rok je můžeme přijít opět podpořit. 

-TD- 

 


