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Vážení Lhoťané, 

již jen přibližně 50 dnů nás dělí od pořadatelství XXXIV. 
Srazu Lhot a Lehôt. Bezesporu jde o největší kulturní událost 
v naší obci za poslední roky, ne-li vůbec. 

Jak jsem již zmiňoval v posledním čísle, je třeba se připravit 
na to, že po 3 – 4 dni bude v naší obci poněkud rušněji. Velmi 
vás všechny, a především vás z části Na průhoně, prosíme o 
shovívavost a trpělivost. Pro maximální zabezpečení pořádku 
a pohody budou v jednotlivých areálech, i různě po obci, 
rozmístěni dobrovolníci, na které bude možné se kdykoliv 
obrátit. Jako kompenzace bude celosrazové vstupné pro 
všechny občany Kostelní Lhoty sníženo na 100 Kč. Pro 
všechny ostatní bude platit ceník uvedený na plakátu. 

Co se programu týče, snažili jsme se, aby si každý návštěvník 
našel to své. Vedle rocku, punku, popu či ska, zazní country, 
dechovka nebo i polabský folklor. Navíc si připomeneme i 
100 let od narození Bohumila Hrabala. K dispozici bude i 
dětský koutek s profesionálním hlídáním. Vyvrcholením srazu 
je sobotní průvod zástupců Lhot naší obcí. Trasa povede ze 
hřiště po silnici až do hlavního areálu Na průhoně. Podrobný 
program najdete ve zpravodaji i na webu. Mimochodem, 
hlavní silnice bude od čtvrtka až do neděle pro transitní 
dopravu uzavřena. 

Úspěch srazu ale bude záviset především na vás. Bez 
dobrovolníků, totiž nebude možné takovouto akci zorganizovat. 
V současné době evidujeme asi 130 pomocníků. Potřeba by bylo 
ale až 200 lidí. Abychom mohli sestavit podrobný rozpis služeb 
a rozmístění, je potřeba, aby úplně každý zájemce o pomoc (vč. 
těch, kteří se již nahlásili) vyplnil malou tabulku. Tu naleznete 
uvnitř tohoto čísla. Vše vyplněné je potřeba opravdu co nejdříve 
(nejpozději do pondělí 19.5.) doručit na OU nebo poslat 
emailem. Pomoci může každý bez rozdílu věku. Všichni 
dobrovolníci budou mít vstup zdarma a určitě nezůstanou bez 
odměny. 

Pomoci ale můžete i jinak. Stačí třeba jen nabídnout 
kolemjdoucím Lhoťanům koláč, buchtu nebo krapet něčeho 
ostřejšího. Když pak něco třeba i přinesete něco na chuť pro 
vytížené dobrovolníky nebo jako pohoštění pro sobotní sněm 
zástupců Lhot, určitě budeme velmi rádi. Ukažme to lepší z nás. 

Vážení Lhoťané, děkuji vám všem za dosavadní zájem a 
podporu srazu. Věřte, že si přátelskou, družnou a rozhodně 
jedinečnou atmosféru setkání Lhot a Lehot všichni užijeme. Je to 
jen a jen na nás. 

S přáním slunného počasí, nejen v době srazu 

Tomáš Drobný, starosta obce 
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Lhotecká cyklostezka 

Během jara letošního roku již došlo na stezce do Sadské 
k osazení sloupů veřejného osvětlení, namontování 
zábradlí na mostě přes trať, dokončení podkladových 
vrstev násypů a pokračují práce na gabionech a na 
dláždění mostu přes Šemberu. 

Začátkem června by pak konečně měla začít pokládka 
finální betonové vrstvy, stejné jako je na I. etapě do 
Pískové Lhoty. 

Více fotek z průběhu stavby na:  
www.lhotecka-cyklostezka.cz.  

-TD- 

„Je to poděkování těm, kteří se dnes snaží usnadňovat život 
cyklistům, i když občas to pro ně znamená boj s větrnými mlýny,“ 
říká za pořadatele soutěže národní cyklokoordinátor Jaroslav 
Martinek. Podle něj každá ze staveb představuje zároveň silný 
příběh, který ukazuje na obecné překážky v podpoře cyklodopravy. 
Soutěž nese jméno architekta Víta Brandy, který byl spoluautorem 
nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. Jeho řešení lávky kopírující skalní 
masiv je v českých podmínkách výjimečné a bylo nominováno 
mezi nejlepší evropské stavby posledních dvou let. 

Ocenění mohli získat autoři procyklistických opatření, která nejsou 
jen stroze technická, ale také chytře začleněná do okolního 
prostoru, příjemná pro uživatele a něčím zajímavá. Není důležité, 
jestli přihlášený projekt vyžadoval investice v řádu milionů nebo 
zda se jednalo o drobný inventář za několik tisíc. „V soutěži se 
sešla řada zajímavých a velmi rozmanitých realizací,“ hodnotí 
nominované projekty Marek Janatka, člen poroty, který přednáší 
urbanismus na Stavební fakultě ČVUT v Praze a je hlavním 
architektem města Chrudim. Podle něj patří ocenění všem, kteří 
mají podíl na těchto stavbách, za nasazení při uvažování nad 
koncepčními otázkami dopravní infrastruktury jako důležité 
součásti sídel a za odvahu a invenci při vymýšlení a prosazování 
nestandardních a přitom často přirozených, nenákladných či 
udržitelných řešení. 

Kompletní informace a fotky všech soutěžních řešení najdete na 
www.cyklomesta.cz nebo pod odkazy na našem webu 
www.kostelni-lhota.cz nebo www.lhotecka-cyklostezka.cz.  

Jitka Vrtalová  
 Asociace měst pro cyklisty 

Necelé dva měsíce do 
otevření II. etapy 

Lhotecká cyklostezka získala 
další významné ocenění 

Autorem sošky, která je symbolem Ceny Víta Brandy, 
navrhl výtvarník a hudebník Milan Cais. Její výroby se ujali 
mechanici cyklodílny, kteří staví nákladní kola. 

Na slavnostním předávání v Praze na Smíchově v prostorách 
IMPACT HUB převzal ocenění starosta Kostelní Lhoty 
Tomáš Drobný spolu se zástupci firmy TOP CON, která byla 
hlavním projektantem mostů. Večerem provázel moderátor 
České televize Stanislav Bartůšek. 

Starosta při předávání poděkoval všem, kteří se na získání 
této ceny podíleli. „Specifikem naší cyklostezky je to, že na 
financování stavby se podílelo 15 obcí mikroregionu 
Pečecko. Jedná se přitom o obce, které jsou vzdálené i více 
než 10 km od cyklostezky. Je to nejen důkaz vnímání 
potřebnosti tohoto záměru, ale především nadčasového 
chápání rozvoje celého širšího území našeho regionu. Velké 
poděkování patří i představitelům města Sadská, zejména 
pak starostce Cecilii Pajkrtové. Město od začátku přijalo 
nákladný projekt druhé etapy za svůj a jen díky nim získává 
Lhotecká cyklostezka jako celek svou nezaměnitelnou 
podobu.“ 

Cena Víta Brandy je novým oceněním, šanci dostat jej mají 
autoři nebo iniciátoři mimořádných procyklistických řešení, 
jež byla vybudována v poslední době.  

Ve velmi silné konkurenci 
zajímavých staveb se stala 
Lhotecká cyklostezka vítězem 
soutěže Cena Víta Brandy a 
převzala hlavní cenu a získala 
další uznání odborné 
veřejnosti. 
Cyklostezka se stala první 
stavbou v historii, která toto 
ocenění dostala. Nová soutěž 
chce ocenit výjimečné stavby, 
které pomáhají nejen cyklistům. 
Zvláštní uznání dostaly také 
další projekty v Hradci Králové, 
Liberci, Jihlavě a v Malé Skále. 
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Nevíte si rady ve složité životní situaci? Nejste si jisti svými 
právy nebo povinnostmi? Právě pro vás jsme ve spolupráci s 
DSO Pečecký region nově podpořili zavedení služby 
občanské poradny Respondeo v Pečkách. 

Poradna je zcela bezplatná a k dispozici je každý čtvrtek od 
13 do 17 hodin v budově Vzdělávacího centra v Pečkách - 
třída Jana Švermy 141 nebo v Nymburce na náměstí 
Přemyslovců 14 - v budově České spořitelny (2. patro) vždy 
v pondělí a ve středu (Po: 9:00-12:00 a 13:00-17:00, St: 
9:00-12:00). 

Obec Kostelní Lhota se na provozu poradny podílí finančně 
v rámci spolupráce DSO Pečecký region. 

Oblasti pomoci: 

- občanskoprávní a majetková problematika 
- finanční problematika 
- pracovněprávní vztahy 
- bydlení 
- občanský soudní řád 
- rodinné právo 
- ochrana spotřebitele 
- sociální oblast 
- trestní právo 
aj. 
Více informací v letáku a na www.respondeo.cz 
 

Už třetím rokem využívá naše obec možnosti tzv. veřejně 
prospěšných prací v rámci projektu VPP, který je 
financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního 
rozpočtu České republiky. I letos se o tyto prostředky 
ucházíme, když plánujeme zaměstnat 2-3 uchazeče o 
zaměstnání vedené na Úřadu práce.  

Jen v loňském roce byla v naší obci tímto způsobem 
podpořena 3 pracovní místa a obec tímto ušetřila ze svého 
rozpočtu celkem 227,5 tis. Z toho výše příspěvku z ESF 
činila 85% a ze státního rozpočtu ČR 15 %. Zbývajících       
5 % bylo hrazeno z prostředků obecního rozpočtu. 

Práce se soustředí především na údržbu zeleně, úklid 
veřejných prostranství a údržbu veřejných budov. V 
loňském roce jsme navíc zaměstnance využili na 
odstraňování povodňových škod. 

-TD- 

Zaměstnanci naší obce letos opět 
financováni z prostředků EU 

Bezplatné občanské poradenství 
pro naše občany 

Zástupci Vel´ké Lehoty ze Slovevenska – pořadatelé 
předchozího srazu, nám přivezli v kufříku obě kroniky 
zaznamenávající historii všech 33 dosavadních srazů. 

Kroniky slouží pro zápisy průběhu jednotlivých srazů a také 
jejich obrazovou dokumentaci. Ze zápisů je tak možné se 
dočíst nejen dosavadní pořadatele, ale například seznamy 
zúčastněných Lhot, programy, počty návštěvníků, 
prohlédnout fotky a další zajímavosti. 

Pokud máte zájem, kroniky jsou k možnému nahlédnutí 
kdykoliv na obecním úřadě a to až do konce léta, kdy je 
budeme po našem zápisu předávat dalšímu pořadateli - Lhotě 
pri Nitre. 

-TD- 

Lhoťané založili novou tradici. V naší obci se totiž nikdy 
rozpustilé lidové slavení předvelikonočního půstu nekonalo. 

Již ve čtvrtek 6.3. pořádala školka dětský karneval. 
Následovala páteční zabijačka na hřišti. V sobotu 8.3. v 11 
hodin předal starosta obce Laufrovi, řečenému strakatý, 
správu nad obcí a svolení maškarní obchůzky.  

Laufr pak vyrazil v čele průvodu masek, který doprovázela 
živá hudba, pojízdná udírna a polní kuchyně. Na jídelníčku 
byly klobásy, zabijačkový guláš, prdelačka a jitrnice. 
Masopustu se také účastnily masky z několika dalších Lhot. 
Po obchůzce obcí průvod dorazil na hřiště, kde byl ukončen 
popravou kobyly. Večer se v pískolhotské sokolovně konala 
masopustní zábava s bohatou tombolou. 

-ZM- 

Masopust se vydařil 

Velmi děkujeme všem, kteří nám pomáhají s údržbou 
travních ploch před svými domy. Z kapacitních důvodů 
není možné zajistit z naší strany sečení včas a pravidelně na 
všech místech. Velmi si této pomoci vážíme. 

Zároveň uvítáme, když nám pomůžete hlavně v týdnu před 
srazem, kdy budeme zavaleni mnoha dalšími přípravnými 
pracemi.  

Kroniky srazů Lhot  
k nahlédnutí na obci 

Volby do Evropského 
parlamentu 

Volby proběhnou jako tradičně v prostorách obecního úřadu 
naší obce a to: 

      v pátek    23. května od 14:00 do 22:00 hod. 
      v sobotu  24. května od   8:00 do 14:00 hod. 
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Materiály vhodné pro domácí kompostování 
odpad z kuchyně odpad ze zahrady jiné organické odpady 

potraviny květy popel ze dřeva 
zbytky jídel, skořápky pokosená tráva hobliny a piliny 
zbytky zeleniny a ovoce posekané či rozdrcené větve hnůj 
čajové sáčky, kávový výluh listí tráva 
potravinami znečištěný papír ovoce, zelenina 

 

Již více než rok je možné využívat sedm - po obci 
rozmístěných - oranžových kontejnerů na bioodpad. Musíme 
přiznat, že nás váš zájem velmi překvapil. 

Pravdou ovšem zůstává, že kontejnery jsou velmi brzy plné a 
pro řadu občanů i kvůli vzdálenosti hůře využitelné. Není 
přitom v silách obce zajišťovat častější svoz.  

Zároveň platí, že celková hmotnost odpadu v popelnicích 
nijak výrazně nepoklesla. Naopak, v řadě nádob jsme i přesto 
objevili trávu, květiny či listí, což je mimochodem důvod pro 
nevyvezení. Je to dáno i tím, že stále u někoho „přežívá“ 
názor, že den před vyvezením, je třeba popelnici naplnit po 
okraj a to právě odpadem, který je třeba třídit. Opak je 
pravdou. Nebojte se nechat nádobu poloprázdnou. 

Rádi bychom proto podpořili myšlenku kompostování. Tedy 
činnost, která zkrátka na venkov vždy neodmyslitelně patřila. 

Koncem loňského roku jsme proto podali žádost o grant na 
pořízení více než 300 domácích kompostérů. Oficiální 
výsledky budou známy až v červnu, nicméně pokud se nic 
zásadního nestane, tak přibližně během měsíce července 
budeme rozdávat zdarma kompostéry do každé domácnosti. 
Hodnocení dotace zatím vypadá velmi slibně. 

Jedná se o velice pevné a kvalitní výrobky patřící mezi to 
nejlepší na našem trhu. Cena takového kompostéru se 
pohybuje v závislosti na velikosti od 2.000 do 2.900 Kč. 
K dispozici budou velikosti od 445 do 900 litrů, v závislosti 
na velikosti vaší zahrady.  

Jakmile budou kompostéry u nás, ihned vás budeme 
informovat a bude začínat jejich výdej. Věříme, že tímto 
krokem zase o něco snížíme náklady na odpad, a ve finále 
tedy nebude nutné razantněji zvyšovat poplatek za komunální 
odpad. 

Kompostér do každé domácnosti 

Připomínáme, že ne všechny domácnosti 
si dosud vyzvedli na obecním úřadě sadu 
tří tašek na třídění separovaného odpadu 
– papír, sklo, a plast. 

Sada v hodnotě 150 Kč je k dispozici 
zdarma pro všechny občany naší obce. 

Upozorňujeme občany, že svozová firma bude dbát na to, aby se 
v popelnicích nevyskytoval odpad, který do nich podle vyhlášky 
nepatří – tedy plast, papír, sklo, baterie, textil, železo a veškerý 
bioodpad (tráva, listí aj.). 
V opačném případě nádoby nebudou vyvezeny. 
Nesnažte se, prosím, za každou cenu naplnit popelnici až po okraj 
odpadem, který tam nepatří a který je třeba třídit. 
Dále žádáme o důkladné třídění odpadu na hřbitovech. Do 
kontejnerů patří pouze bio. 
Děkujeme za pochopení. 

Odpadové hospodářství 

Výhody kompostování  
Kompostování je výborným způsobem, jak zužitkovat 
organické zbytky v domácnosti. Některé odhady hovoří o 
tom, že v průměrné domácnosti lze kompostovat 2/3 
odpadu.  Co všechno lze kompostovat najdete v tabulce 
níže.  

Domácí kompostér má hned několik přínosů:  

• do domácího kompostéru lze uložit velké spektrum 
domácího odpadu 

• snížení množství běžného směsného odpadu až o 
30 - 40%, díky čemuž obec (a tedy i domácnosti) 
výrazně ušetří za jejich odvoz a odstranění 

• eliminace zápachu z klasického koše 

• tvorba vlastního domácího kompostu, který je 
možné dále využít - zdarma doma vyrobíme hnojivo, 
které lze použít pro pěstování okrasných květin, 
zeleniny i pokojových rostlin; navíc nemusíme v 
zahradnictví nakupovat rašelinu: její těžba přitom ničí 
unikátní přírodní biotopy, označované někdy za 
evropskou obdobu deštných pralesů 

• snížíme také příspěvek své domácnosti ke 
globálním změnám podnebí - tlením bioodpadků na 
skládkách totiž vzniká metan – plyn, který mění 
klima podobně jako oxid uhličitý ze spalování ropy i 
uhlí 

• používáním kompostu tak zachováváme přirozený 
koloběh živin a vracíme do půdy nenahraditelnou 
organickou hmotu.  

-TD- 

Jeden z pořizovaných kompostérů 

Tašky na 
tříděný 

odpad na 
úřadě 
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Odpadové hospodářství 

Nové popelnice k zakoupení na 
obecním úřadě 

Dosluhuje vám stará popelnice? Uvažujete o koupi nové? 
Společnost NYKOS a.s. vám nabízí našim prostřednictvím 
možnost zakoupit si kvalitní plastovou černou 120-ti litrovou 
plastovou nádobu na kolečkách určenou na směsný komunální 
odpad.  
V případě zájmu posílejte svou objednávku emailem na 
ou@kostelni-lhota.cz, nebo ji objednejte telefonicky či osobně na 
obecním úřadě. 

Nádoby jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a nakupovány u 
prověřených dodavatelů – to je důvod, proč se při výsypech 
nedeformují a při správném zacházení hrozí pouze běžné 
opotřebení. 

Cena prodeje nádoby činí 730,- Kč vč. DPH 
Vyvarujte se prosím nákupům nádob nestandardních typů (kulaté 
plastové) či podezřele levným nádobám ve velkých obchodních 
řetězcích, kvalita materiálů, ze kterých jsou tyto nádoby vyráběny, 
odpovídají jejich ceně. 

    Porovnání plastové a plechové nádoby: 

    Plastová nádoba má větší objem (120  l / 110  l) 
    Kolečka usnadňují manipulaci s nádobou 
    Plechové jsou vyráběny ze stále tenčích plechů, promačkávají 
    se 
    Plastová nekoroduje 
    Plastové jsou levnější než plechové 

Nákup probíhá vždy po objednání minimálně 7 kusů. 
-Nykos- 

Vozidlo odvážející nebezpečný odpad bude stát na 
sběrném dvoře pouze čtvrt hodiny a to od 11:20 – 11:35. 

Do nebezpečného odpadu patří: 

1) Absorbční 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) Nepoužitelná léčiva 

 

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 !!! 

-Nykos- 

Svoz nebezpečného 
odpadu 17.5. 

Chcete se zbavit zdarma 
nebezpečného odpadu. Jeho svoz 
proběhne v naší obci v sobotu 
17.05.2014 
 

V současné době tak můžete veškerý nepotřebený textil, ale také staré hračky nosit do 
kontejneru na stanovišti pro separovaný odpad za základní školou. Druhý kontejner je 
umístěn na sběrném dvoře. Tříděním nepotřebného ošacení šetříte náklady obce, tedy i 
vaše. 

Věci, které patří do kontejneru na textil 

Veškerý textil, který lze dále nosit: 
-    Trika, bundy, svetry, kalhoty, tepláky, atd.  
-    Boty, pantofle, tašky, batohy, atd.  
-    Spacáky, deky, peřiny, polštáře, stany, atd.   

Textil, který je ur čený na vyhození: 
-    Roztrhané ošacení, záclony, závěsy, montérky (ne od oleje, či důkladně 

vyprané), atd.  
-    Staré deky i polštáře. 

Hračky a pomůcky určené pro péči o děti:  
-    Hračky plastové, dřevěné, železné, hadrové, plyšové atd.  
-    Odsávačky, pleny (čisté), nosítka, pomůcky pro koupání, atd.  

Do kontejneru nepatří veškerý jiný komunální či nebezpečný odpad včetně hadrů od 
oleje. 
Prosím, vhazujte pouze čistý nejlépe vypraný textil a udržujte pořádek v okolí kontejnerů. 

Děkujeme! 
 

Nově lze v obci třídit také textil a hračky 

Před nedávnem jsme se rozhodli vyzkoušet zájem o třídění textilu. V centrální části obce byl proto postaven zelený kontejner. 
Zájem předčil naše očekávání. Proto jsme se rozhodli službu ponechat a ještě rozšířit o další nádobu. 
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Blíží se konec školního roku a tak věřte nebo ne, kromě 
každodenních všedních činností jsme zažili mnoho jiného.  

Jen ve stručnosti: masopust, jezdilo se do Poděbrad do solné 
jeskyně za účelem prevence a ochrany zdraví, vyjížděli jsme 
za kulturou do divadla do Poděbrad, do MŠ jsme pozvali též 
divadélka.  

Přišla nás také navštívit dentální hygienistka a proběhlo také 
screeningové vyšetření očí dětí – v rámci tématu – Já a moje 
zdraví. 

V dubnu jsme pro rodiče připravili besídku na téma „Lidové 
zvyky a tradice“. 

Také jsme si užili „Čarodějnický den“. Pozvali jsme i 
kamarády ze školy a společně na naší zahradě jsme hráli hry. 

Přijeli také místní chovatelé drobného zvířectva a připravili 
dětem velmi pěkné dopoledne se zvířátky, hádankami a 
pohádkou. 

A co nás ještě čeká? 
Výlet do ZOO Chleby, setkání s Policií ČR, výlet do 
Poděbrad na parník a do knihovny, dny her a zábavy k MDD.  

Ve čtvrtek 12.6. se bude konat  velmi důležitá a slavnostní 
akce ,,Pasování předškoláků na školáky“ a 25.6. bude 
rozloučení se školním rokem při pořadu divadla Kůzle a 
nebude chybět táborák, jestli dovolí počasí.                                  

Na závěr našeho příspěvku chci strašně moc poděkovat Všem 
za spolupráci a finanční pomoc školce. Ať jsou to rodiče, 
zřizovatel nebo zaměstnanci mateřské školy. Bez nich by naše 
práce nebyla úplná. 

Přeji dětem krásné léto strávené společně s rodiči, prarodiči a 
blízkými. 

Mateřská škola bude zavřena od 14.7. do 24.8. 

  Za celý kolektiv MŠ Kaiprová Leona 

Zprávičky z naší školičky 

V novém roce naše škola stále pokračuje v projektu “Ne 
každá škola má Havaj”, kde děti získávají body v 
mezipředmětových tématech, např. ochrana život. prostředí, 
svátky a výročí ČR  a učí se spolupracovat, pomáhat si, 
vyhledávat informace atd. 

V únoru jsme slavili školní Masopust a jezdili jsme plavat. V 
dubnu jsme vyrazili na velikonoční výstavu do Kutné Hory a 
také jsme pozvali MŠ na Čarodějnický slet. 

11. března proběhl v naší škole již 2. ročník soutěže v 
golfovém patování. O putovní pohár se utkalo 5 škol 
malotřídního typu. Pro velký zájem byl letošní turnaj rozdělen 
zvlášť na kategorii 1. až 2. ročník a 3. až 5. ročník ZŠ. 
Soutěžící jsme přivítali v tradičních historických oděvech viz. 
www.hickorygolf.cz. Chtěli jsme tak trochu zapomenout na 
dnešní velmi často uspěchané životní tempo a přiblížit dětem 
život dříve v situacích pro ně běžných např. ve sportu.  

Vítězem letošního ročníku se stala naše škola skupina ZŠ 
Kostelní Lhota II. v zastoupení: Roman Ďulík, Jakub 
Svoboda, Roman Telipský, Kateřina Zálabáková, David 
Pačanda.  

Následné pořadí: ZŠ Dvory, ZŠ Kostelní Lhota I., ZŠ 
Hradištko II., ZŠ Hradištko I., ZŠ Hořátev I., ZŠ Hořátev II., 
ZŠ Vrbová Lhota II., ZŠ Hořátev I., ZŠ Vrbová Lhota I. 

V současnosti se připravujeme na testy z bezpečnosti nejen na 
silnici a návštěvu dopravního hřiště v Nymburce. A v 
neposlední řadě se už moc těšíme na školu v přírodě. Letos se 
podíváme do Jiřetína pod Jedlovou. Přejeme všem krásné 
sluneční dny!  

 
                                                                    ZŠ Kostelní Lhota 

 

Akce, projekty a plány dětí  
naší základní školy 
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31. května Oslavy 660 let obce a 120 let od 

založení SDH 
  12:00 zahájení u hasičárny 

  19:00 večerní zábava u hasičárny 

3 – 6.července XXXIV. Sraz Lhot a Lehot 
Podrobný program setkání Lhoťáků 
v přiloženém programu 

Folk a country festival – 8. ročník  

2. srpna  Lhotecká cyklotřicítka  
Třetí ročník závodu na kolech pro 4 
věkové kategorie s doprovodným 
programem  

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

Srpen  Nohejbalový turnaj trojic 

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

  Pouťová zábava na hřišti 
  20:00  
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Kde byste neměli chybět 
120 LET S VÁMI 

1894 – 2014 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOSTELNÍ LHOTA 

SLAVÍ 120 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ 

PŘIJĎTE S NÁMI A SE ČLENY SBORU OSLAVIT TOTO 
VÝZNAMNÉ JUBILEUM JEHO NEPŘETRŽITÉ ČINNOSTI 

31. 5. 2014 OD 12 HODIN 

PROSTOR PŘED HASIČSKOU ZBROJNICÍ A RYBNÍKEM 
PEKLO 

Při této příležitosti si Obec Kostelní Lhota připomene 660. 
výročí od první písemné zmínky o jejím založení. 

PROGRAM OSLAV: 

pátek 
19:00 -    Slavnostní průvod a položení věnce k pomníku padlých 
v obou větových válkách 

sobota 
12:00 -   Slavnostní zahájení oslav – předání stuhy 

13:00 – 17:00 -   Ukázky hasičské a policejní techniky provázané 
hudebním doprovodem 

-      Výstava současné a historické hasičské techniky (složek 
SDH a HZS) 

-     Vyprošťování a hašení osobního automobilu při dopravní 
nehodě 

-      Ukázky specializovaných složek POLICIE ČR – psovodi a 
potápěči 

-    Pěna nejen pro malé návštěvníky 
-    Projížďka motorovým člunem po rybníce Peklo 
-    Výstava o historii a činnosti sboru 
-    Fotografická výstava o historii a životě v obci  
-     Odpoledním program doplní vystoupení Hasičské dechové 

hudby z Lysé nad Labem 

19:00 -  Zábava před hasičskou zbrojnicí – k tanci, poslechu a 
dobré náladě zahraje kapela Conto 

Po celou dobu sobotního programu bude u hasičské zbrojnice pro 
návštěvníky připraveno občerstvení. 

Rybářské závody na rybníce Peklo 
přilákaly 25 rybářů 
19. dubna se v naší obci konaly po 20 letech rybářské 
závody. Na rybníce Peklo své síly změřilo na 25 rybářů. 
Nejmladšímu účastníkovi bylo pouhých 8 let. 

Chytalo se od 7:30 do 12:15, sčítala se délka chycených 
ryb. A že bylo co chytat - kapr, karas, amur, cejn. 
Nejlepšího umístění dosáhli: 

1. Milan Jirsa, 2. Josef Haláček, 3. Jiří Paur a vychytali si 
tak nový prut, naviják či stoličku. Ceny získali i ostatní 
rybáři. 

-Aleš Kurka- 

 

Manželé Vrbovi oslavili diamantovou svatbu. Úctyhodných 
60 let společného života oslavili dne 8. února 2014. 
Symbolický obřad provedl starosta obce. 
Přejeme jim hodně zdaru do dalších let. 
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Z historie obce 
 
 
Fotbalový okresní p řebor: A-mužstvo 

1. Sl. Poděbrady A       21 16 4 1  54 :  13 52 ( 19) 
 2. Rožďalovice A            21 13 3 5  63 :  33 42 (  6) 
 3. Kostelní Lhota A         21 13 2 6  47 :  32 41 (  8) 
 4. Městec Králové A         21 12 3 6  71 :  50 39 (  6) 
 5. Loučeň                    21 11 5 5  55 :  27 38 (  8) 
 6. Jíkev                     21 11 5 5  66 :  42 38 (  8) 
 7. PátekA                    21 10 2 9  56 :  47 32 (  2) 
 8. Hrubý Jeseník A          21 8 3 10  38 :  38 27 ( -3) 
 9. Ostrá B                   21 7 4 10  44 :  51 25 ( -5) 
10. Semice B                  21 6 3 12  31 :  45 21 (-12) 
11. Boh. Poděbrady  B     21 5 3 13  23 :  68 18 (-15) 
12. Běrunice A               21 5 2 14  31 :  54 17 (-13) 
13. Kostomlaty               21 4 3 14  28 :  59 15 (-15) 
14. Krchleby                  21 5 0 16  30 :  78 15 (-15) 

 
Fotbalová IV.t ř. sk.A: B-mužstvo  

1. Chrást                    15 13 1 1  95 :  11 40 ( 19) 
 2. Sl. Poděbrady B       16 10 2 4  47 :  38 32 (  8) 
 3. Všechlapy B              15 10 0 5  41 :  33 30 (  6) 
 4. Mil čice                   16 7 2 7  47 :  42 23 ( -1) 
 5. Hradištko                 14 7 1 6  38 :  28 22 (  1) 
 6. Hořátev                   15 6 4 5  35 :  34 22 ( -2) 
 7. Drahelice                 15 7 1 7  23 :  24 22 ( -2) 
 8. Kostelní Lhota B         15 6 1 8  25 :  31 19 ( -5) 
 9. Poříčany B               16 5 1 10  27 :  42 16 ( -5) 
10. Přerov B                  15 3 3 9  11 :  54 12 ( -9) 
11. Tatce                     16 1 2 13  11 :  63 5 (-19) 

 
 Volejbalový okresní p řebor – muži  

  1.  VK Nymburk          7    7    0   21  :  6     14   
  2.  TJ Sokol Milovice    7    5    2   17  :  8     12   
  3.  TJ Sokol Poříčany        7    5    2   18  :  9   12   
  4.  SK Kostelní Lhota    7    5    2   18  : 10    12   
  5.  VK Sokol Loučeň     7    3    4   10  : 13    10   
  6.  TJ Spartak Pečky   6    1    5     6  : 15      7   
  7.  ZOM MAVE Nymb. 6    1    5     5  : 15      7   
  8.  CS Nymburk            7    0    7     2  : 21      7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psal původní kroniku, která se údajně ztratila. 
Svědčí o tom nález z pozůstalosti – na půdě jeho 
domu byla v loňském roce objevena rozepsaná 
kniha obecní kroniky. Popsáno je v ní pouze 8 
stran a poslední zápis je z 1. září 1935. 

Jedním z velmi pozoruhodných zápisů v této 
kronice popisuje slavnostní odhalení pomníku 
padlých. Do objevení tohoto zápisu sice bylo 
známo, že pomník nechali zbudovat naši hasiči, 
nevědělo se však, kdy byl postaven. Nyní víme, 
že se tak stalo dne 29. července 1934, v roce 20. 
výročí vypuknutí první Velké války. Letos je pak 
tomu právě 80 let, co byl pomník odhalen a 100 
let od 1. světové války. 

Tato výročí si připomeneme při oslavách 660 let 
obce a 120 let založení Sboru dobrovolných 
hasičů. V předvečer těchto oslav v pátek 30. 
května v 19 hodin půjde průvod od hasičárny k 
našemu pomníku padlých, kde bude položen 
věnec a vzpomenuto našich vojáků, zahynulých 
na válečném bojišti. 

Z. Martínek – kronikář obce 

Kroniká ř obce 
Kuchař František, 
Kostelní Lhota čp. 
109  

Pan Kuchař František 
zemřel v roce 1981 ve 
věku 69 let. Pohřben je 
na katolickém hřbitově. 

Sportovní klub 

Zápis kronikáře 
Františka Kuchaře  
o odhalení pomníku 
padlých v roce 1934 
 


