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Vážení Lhoťané, 

žijeme v nelehké době. Každý z nás si prožívá svůj vlastní, více či méně neradostný koronavirový příběh. Přijímáme nepopulární 

vládní nařízení a stále tvrdší omezení. Opatření jsou již ale v tuto chvíli nezbytná a já moc děkuji všem, kteří tato pravidla 

dodržujete. Prosím, čiňte tak dál. Nejen pro svou vlastní ochranu, ale také pro ochranu těch druhých. Respektujme se navzájem. 

Život v obci jako by se zastavil. Alespoň tak to vnímají všichni ti, kteří se pravidelně scházeli na veřejnosti, vždy se aktivně podíleli 

na sportovních, kulturních i společenských akcích v obci, tvořili a pracovali v místních spolcích. V těchto chvílích si člověk 

uvědomí, jak zásadní je pro život na vesnici aktivita jejích občanů utvářející jedinečné společenství. 

Obzvlášť patrné je to ve sportu (fotbal, volejbal, nohejbal) sdružujícím u nás stovku aktivních hráčů. A to ani tak ne v soutěži 

dospělých, ale především ve všech mládežnických kategoriích. Sport je u nás v obci jedinou možností, jak mohou děti trávit svůj 

volný čas mimo běžné aktivity. Ovšem již po jarním covidovém lockdownu se několik mladých sportovců k fotbalu nevrátilo a 

obáváme se, že podzimní uzavření, spolu s navazující zimou, může být pro dětský sport, a nejen u nás, další ranou. 

Pojďme ale možná na chvíli zažehnat všechny špatné prognózy a chmury. Zkusme se ohlédnout za tím příjemnějším, co všechno 

nám letošní rok už stihl přinést. Radujme se z maličkostí a uvědomujme si sílu okamžiku. A nechť je vám průvodcem takových 

malých radostí třeba i toto číslo zpravodaje. 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Je totiž možná připomínkou 

toho, že rok dvojek a nul jednou 

třeba nebude muset být, alespoň 

z pohledu života v naší obci, tak 

úplně k zahození.  

Je sice pravdou, že počet akcí ve 

Lhotě se rapidně snížil a do 

konce roku budou možná nejspíš 

zrušeny i další tradiční adventní 

akce.  

Ale na stranu druhou, se nám 

možná společně řada věcí 

podařila. A možná jsme tu třeba 

i něco nového předali budoucím 

generacím.  

Například nově odbíjející 

hodiny věže našeho kostela, na 

které jste vy sami přispěli, se 

možná stávají symbolem 

společného úsilí, pospolitosti a 

komunitního života všech 

obyvatel naší obce.  

Dokázali jsme něco 

výjimečného. Něco, co nás jako 

společnost posune vpřed.  

Jsem si jist, že toto období 

přežijeme ještě silnější. 

Pevné zdraví a optimismus přeje 

   

        Tomáš Drobný 

   starosta obce 
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Krajské a senátní volby 2020 

I přes náročná hygienická opatření v době koronavirové  

epidemie, byla ve dnech 2. a 3. října 2020 v naší obci tradičně  

nadprůměrná volební účast ve výši 42 %. Ve volbách do  

zastupitelstva Středočeského kraje zvítězili v naší obci  

Starostové a nezávislí před ODS a hnutím ANO.  

V senátních volbách dali voliči Kostelní Lhoty nejvíce hlasů  

Emílii Třískové a Igoru Karenovi. V rámci celého volebního  

obvodu ale do 2. kola postoupili Pavel Kárník (STAN) a Igor  

Karen (ANO).  

 

Nízká volební účast 2. kola voleb do Senátu 
 

Druhé kolo voleb do Senátu se konalo ve dnech 9. a 10. října 2020. 

Favoritka 1. kola těchto voleb v Kostelní Lhotě, paní Emílie 

Třísková, nepostoupila do 2. kola a to zapříčinilo podprůměrnou 

účast voličů v naší obci. Odevzdáno bylo 92 hlasů, to je pouhých 

13,7 % oprávněných voličů.   

První se umístil Mgr. Pavel Kárník (72 hlasů – 78,3%), ředitel 

knihovny v Kolíně, kandidující za Starosty a nezávislé. Zvítězil také 

v celém volebním okrsku č. 42 a stal se senátorem.  

-ZM- 
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V souvislosti s nouzovým stavem, nabízíme osobám starším 70 let, osobám jinak zdravotně oslabeným nebo osobám v karanténě, 

zajištění základních potravin a léků. V případě potřeby nás kontaktujte na telefonním čísle 604 44 26 29 nebo emailem na 

ou@kostelni-lhota.cz a pošlete nám vaše požadavky. Pokud to bude jen trochu možné, rádi zajistíme rozvoz vámi objednaného 

zboží. 

 

Pro vaši informaci, každý den získáváme aktuální data z krajské hygieny o počtu nakažených COVID. K 21.10. se počet 

pozitivních případů u nás v obci snížil z 9 na 6 osob. Tři osoby jsou již vyléčené. V okolních obcích je situace obdobná. 

 

Ve středu 21. 10. 2020 vláda ČR projednala a schválila další úpravy krizových a mimořádných opatření: Zákaz volného pohybu 

osob, zákaz maloobchodního prodeje a služeb, omezení činnosti orgánů veřejné moci a státních orgánů. 

-TD- 

 

Omezení úředních hodin obecního úřadu 

Vážení spoluobčané, v souvislosti s Nařízením vlády může být obecní úřad otevřen pro občany pouze dva dny v týdnu a max. 5 

hodin v daném dni. 

Úřední hodiny jsou tedy nově pouze v pondělí a ve středu, vždy od 8:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00 hodin. 

Vyřízení neodkladných záležitostí mimo úřední hodiny lze domluvit telefonicky (325 599 019). 

Děkujeme za pochopení. 

Aktuální situace s COVID v naší obci a nabídka pomoci občanům  
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Připravte se včas: V září 2022 bude zakázán provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy !! 
 

Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá  

paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se  

jedná o kotle s datem výroby po roce 2000. Emisní třídu kotle  

je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle. Pokud  

není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný  

výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že kotel  

povolené emise splňovat nebude.  

K výměně zastaralých kotlů bylo doteď možné využít  

oblíbených kotlíkových dotací. V současné době jsou finance  

v rámci poslední - třetí - výzvy ve Středočeském kraji zcela  

vyčerpány.  

Při procesu hodnocení ze strany MŽP (Středočeského kraje)  

však stále dochází k vyřazování některých žádostí,  

odstupování žadatelů nebo krácení příspěvků. Proto stále  

doporučujeme, abyste se ještě pokusili dotaci získat a výrazně si tak finančně pomohli. Později již nebude možné dotaci získat. 

Pokud máte zájem, učiňte tak prosím obratem. 

Vše je přitom velice jednoduché a s dotací rádi pomůžou mnohé firmy. Mnoho občanů naší obce například využilo služeb firmy 

DEKAMA (www.dekama.cz) a podle našich informací peníze již dostali nebo jsou na cestě. Kontaktní osobou je pan David 

Mikulenka, tel.: 774 418 639. Případně se o radu nebojte obrátit i na náš obecní úřad. 

Nespoléhejte na to, že provozování nevyhovujících kotlů po 1. září 2022 projde bez povšimnutí a případných následků. Jak 

informuje Ministerstvo životního prostředí, kdo zákaz poruší, hrozí mu pokuta až do výše 50 tisíc korun.  

-TD-  

Kotlíkové dotace – poslední šance 
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Odpadové hospodářství 

Plánujeme omezení kontejneru na bio 
 

V minulosti jsme pro vás zavedli trvale přistavený velký modrý kontejner na bioodpad. Ovšem jeho volný přístup 24 hodin denně 

způsobuje později nemalé problémy obsluze i kompostárně. Jde zejména o to, že dveře nejdou skoro nikdy zavřít. Jak dokládá 

fotka z poslední nakládky, odpad je často až ven z kontejneru. Mnohdy jde navíc o větve zasypané trávou a ty se musí pracně 

vytahávat. To je prakticky nemožné. 

 

   
 

Zkrátka přiděláváme velkou starost svážející firmě a ta tuto službu nemůže zajišťovat. Opakovaně jsme prosili, abyste kontejner 

plnili až pouze tehdy, když uznáte, že se tam vše vejde. Bohužel, nejsme schopni pružně reagovat a přistavovat nový kontejner 

vždy, když se již první začíná plnit. 

 

Zároveň se nám nedaří udržovat čistotu odpadu. Často se před kontejnerem nebo přímo v něm objevují plastové pytle, a to nejen  

s trávou, ale někdy i třeba ze stavebním a jiným odpadem. 

 

Velmi se omlouváme všem, kteří vše řádně dodržují a třídí, ale nezbývá nám než kontejner umístit přímo do areálu sběrného 

dvora. Tam pro vás bude kontejner připraven v pravidelných otevíracích hodinách. Kontrola třídění a naplněnosti kontejneru 

bude pro nás snadnější.  

 

K přesunu dojde, jakmile v průběhu příštích týdnů upravíme povrch pro stání kontejneru. Na druhou stranu je třeba říci, že 

otevírací doba je nastavena velice komfortně a defacto odpovídá podobně organizovaným sběrným dvorům v mnohem větších 

obcích. Navíc naše obec má oproti ostatním obcím nespornou výhodu možnosti mít zdarma 2-3 kompostéry, v kterých je možné 

odpad při správném ukládání likvidovat. 

 

Děkujeme za pochopení. 

-TD- 

     

 

Sběrný dvůr otevřen pouze o víkendu 

Upozorňujeme občany, že se změnou na zimní čas dochází i k omezení provozní doby sběrného dvora. Od tohoto týdne až do 

jara jsou zrušeny středy a otevřeno je pouze o víkendu, a to nadále takto: So 8 - 12 hod., Ne 8 - 11 hod.  

Zároveň od 1. 11. 2020 až do 30. 4. 2021 bude svoz komunálního odpadu každý týden. 

 

 

Kompostéry stále zdarma pro vás! 

Stále si můžete na OÚ vyzvedávat zdarma kompostéry o různých  

velikostech. 

Každá domácnost má nárok na minimálně dva. 
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  Komunitní centrum před dokončením 

Stavba komunitního centra v místě bývalého obecního úřadu 

finišuje. V posledních dnech dochází již jen k venkovním 

úpravám a chybí ještě některé drobnosti, například venkovní 

zábradlí. Stavební část bude dokončena začátkem listopadu. 

 

Rekonstrukci provedla firma STADOS a.s. z Vestce. Celkové 

náklady činí 8 mil. Kč, přičemž z části je projekt 

spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP) prostřednictvím MAS Podlipansko, o.p.s.  

ve výši 2,85 mil. a ze Středočeského kraje ve výši 841 tis. Kč. 

 

I díky vašemu hlasování jsme nakonec uspěli v rámci programu 

MŮJ KRAJ, kde jsme v létě získali příslib 400 tis. Kč na 

interiérové vybavení.  

 

To plánujeme pořizovat v nejbližší době. Věříme tak, že 

veřejnosti bude celý objekt představen někdy v prvních týdnech 

nového roku. 

      -TD- 
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Pokračují práce na rekonstrukci naší školy 

Od jara letošního roku probíhají práce na výstavbě nové učebny, kabinetu a WC v nevyužívaných prostorách půdy naší školy. 

Žáci i učitelé se tak konečně dočkají nutného místa pro skladování učebních pomůcek a všeho, co bylo umístěno provizorně na 

učitelském WC a na chodbách. Bonusem navíc je pak zvýšení komfortu výuky o novou učebnu, ve hře je i případné budoucí 

navýšení kapacity školy. 

 

Hned na začátku prací se objevily nemalé problémy. Po důkladném odkrytí původní podlahy bylo zjištěno, že navržené stavebně-

konstrukční řešení v projektové dokumentaci neodpovídá skutečnosti. Celá stavba tak byla prakticky na měsíc a půl pozastavena, 

neboť bylo třeba projekt přepracovat a navrhnout nový způsob statického zabezpečení stropu mezi druhým a třetím podlažím. 

 

Z těchto důvodů došlo i k navýšení celkových nákladů stavby o cca 580 tis. Kč. Proto jsme také ihned požádali Ministerstvo pro 

místní rozvoj o navýšení dotace. Očekávané náklady jsou po změně 6,4 mil. Kč, dotace činí 70 %. 

 

Rekonstrukce by měla být dokončena do konce listopadu. Poté bude třeba prostory ještě vybavit interiérovým nábytkem na míru. 

Pro děti tak bude nová učebna připravena až v příštím roce. To plánujeme i slavnostní otevření pro vás všechny. 

 

- TD - 
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 Slavnostní otevření kostela po rekonstrukci 

Po dlouhých letech se Lhoťáci konečně dočkali. Slavnostním přestřižením 

pásky za účasti hostů, se v pátek 11. 9. 2020 symbolicky ukončila více než 

dvouletá rekonstrukce jediné kulturní památky obce. A také její hlavní 

dominanty. Kostelní Lhota se tak opět může pochlubit svým kostelem. 

 

Celý podvečer se nesl v opravdu slavnostním duchu. Po úvodních proslovech  

a připomenutí nejdůležitějších fází oprav, pan farář Hronek, který zde na 

farnosti dlouhá léta působil, kostelu požehnal. Hosté vysadili do zahrady 

kostela meruňku a do rosaria další růži. 
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Skladba Vltava od Bedřicha Smeteny a následná projekce hodinové stroje, včetně zvuku jeho kyvadla, přenesla krátce před 

devátou hodinou večerní návštěvníky k dalšímu vrcholu večera. Poprvé se rozběhly věžní hodiny a rozezněly jejich cimbály. 

Kompletní obnova hodinového stroje i ciferníků, v hodnotě více než 400 tis. Kč, byla financována z peněz sbírky. Ta bude 

pokračovat i nadále. Pokud se v dalších obdobích podaří získat nějaké prostředky, rádi bychom nechali opravit kostelní varhany. 

Po celý večer si návštěvníci mohli užívat skladby kapely Bonton Band doprovázené projekcí fotek z rekonstrukce na zeď kostela. 

Zájemci mohli shlédnout výstavu Má vlast Cestami proměn, která představila zajímavé stavební přeměny ve Středočeském kraji 

za poslední roky. Krom toho svou výstavu kreseb připravily v kostele i děti naší školy. Návštěvníci si mohli užít slavnostně 

nasvíceného kostela zvenčí i uvnitř. Zajímavou atrakcí pro všechny pak byly večerní prohlídky krovu kostela. 

 

Výstava Má vlast cestami proměn  

– hlasujte pro dvě naše proměny 
 

V rámci slavnostního otevření kostela došlo i k zahájení výstavy  

Má vlast cestami proměn, která byla až do neděle 20.9. umístěna  

na návsi před kostelem. 

 

Na osmi panelech jste mohli shlédnout všechny středočeské  

proměny. Dvě z nich jsou i z naší obce – rekonstrukce zvoničky 

a oprava naší školy z roku 2012.  

Pokud budete mít chuť, stále můžete pro tu nejlepší hlasovat.  

Soutěž trvá až do jara příštího roku a slavnostní vyhlášení  

proběhne v Praze na Vyšehradě. 

Hlasujte na www.cestamipromen.cz/hlasovani. 
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A opět tu máme nový školní rok. Přivítali jsme 10 nových kamarádů. Pro jejich lehčí adaptaci jsme na naši zahradu pozvali 

divadélko Úsměv s pohádkou O kouzelném slůvku. 

  
 

Hned v září nás navštívila Česká školní inspekce, která vzdělávací výsledky školky hodnotila velice kladně a příkladně. 

Na rozloučení s létem jsme tradičně uspořádali zahradní slavnost „Loučení s létem“. Děti si s rodiči společně vyzkoušely 

nakreslit obrázek z písku, vyrobily si papírové rybičky, PET lahev naplněná vodou a nafukovací balonek jim posloužily k pokusu. 

Zábavné úkoly vystřídaly i úkoly rozvíjející zručnost a obratnost dětí.  Děti si, kromě spousty zážitků odnesly i balíčky  

s odměnami. Celá slavnost proběhla ve velmi přátelském duchu a všichni jsme si odpoledne užili.  

   
 

S létem jsme se také rozloučili společně s dětmi Základní školy. Školáci nás pozvali na školní zahradu a po rozdělení se do 

družstev plnili společně úkoly zaměřené na smysly, pohyb, poznávání, dopravu a motoriku.  Těšíme se na další společnou akci. 

        

Kolektiv MŠ Kostelní Lhota 

 

   
 

      

Zprávičky z naší školičky 
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Prázdninové vzdělávací kempy v ZŠ Kostelní Lhota 
 

První a druhý týden v srpnu jsme na naší škole v Kostelní Lhotě uspořádali dva čtyřdenní bezplatné kempy. Projekt s názvem 

Vzdělávací dny Asociace školních sportovních klubů vznikl ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Zájem dětí byl velký, ale bylo třeba dodržet početní limit 15 dětí na jeden kemp.  

Program každého dne byl provázán s motivačním tématem např. Po stopách Lichožroutů, Tajemství pokladu Apačů či Cesta do 

pravěku. Vzdělávací den byl tvořen dopoledním naučně-populárním vzdělávacím blokem, který byl zaměřen na práci v týmu a 

společný zážitek. Děti navštívily odbornou učebnu fauny a flóry v ZOO Chleby, Polabské muzeum v Poděbradech, pracovaly s 

mikroskopem a realizovaly přírodovědné pokusy. 

V odpoledním volnočasovém bloku si děti zahrály mnoho netradičních her, zaběhly si orientační běh v lese, vyrazily na minigolf 

do Kerska či zaplavat si a zahrát bowling do Poděbrad. Oba kempy byly velmi zdařilé a spokojené usměvavé děti nám byly 

odměnou.  

 

    

Školní zpravodaj 

  

Zahájení školního roku 2020 / 2021 
 

První školní den proběhl díky probíhající rekonstrukci školy  

v kostele a vítání prvňáčků tak mělo velmi slavnostní nádech. Děti 

obdržely krásnou knihu a vyslechly přání mnoha zdaru a úspěchů  

z úst paní ředitelky Hany Čermákové a pana starosty Tomáše 

Drobného. 

V měsíci září proběhlo na naší školní zahradě již tradiční loučení  

s létem plné sportovních her, které pomáhají připravovat pro děti  

z mateřské školky naši školáci. Nejen předškoláčci se tak pomalu  

a plynule seznamují s pedagogy, ale i s děním a prostorem ve škole.  

 

Od poloviny října byla naše výuka přesunuta k obrazovkám 

telefonů, tabletů a počítačů. Děti a jejich rodiče mají k dispozici 

týdenní plán učiva a časy online výuky. Učitelé i vychovatelé se 

snaží výuku oživit různými způsoby např.  využívat různé výukové 

programy, vzdělávací videa či zapojit tvůrčí fantazii právě  

v domácím prostředí.  

E-learning již není ve svých počátcích a přesto, že nám aktivní 

kontaktní výuku nenahradí, máme množství cest, jak potřebné 

informace dostat k dětem a jejich rodičům. Námi využívané 

komunikační a sdílecí služby jsou Google Duo, Google Classroom, 

Google Meet a WhatsApp. Velice si vážíme pomoci rodičů či 

prarodičů a věříme, že i přes složitou dobu vše společně 

zvládneme.  

 

Přejeme všem krásný podzim. 

 

                                                        Zaměstnanci ZŠ Kostelní Lhota 

-

T

D

- 
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Připravuje se velký záměr revitalizace vodního toku Výrovky 

V červnu jsme zvali všechny zájemce na projednání záměru revitalizace příkopů kolem obce. Součástí akce bylo ale i seznámení 

s mnohem větším projektem - „Studií odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního 

toku Výrovka.“ 

 

Studii pořizoval v uplynulých měsících a letech Středočeský kraj za přispění Operačního programu Životní prostředí. Práce byla 

zaměřena na posouzení stávající protipovodňové ochrany v povodí Výrovky, identifikaci problémových míst a navržení 

opatření, která mají zároveň zadržet vodu v krajině formou přírodě blízkých opatření. 

 

Jedno ze třech opatření, zpracované do fáze dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, spočívá v návrhu přírodě 

blízké revitalizace úseku vodního toku Výrovka a jeho nivy, a to v ř. km 4,390 - 10,700. Tedy v části, která se týká primárně 

naší obce. 

 

Revitalizace zlepšuje hydromorfologický charakter vodního toku a zároveň posiluje protipovodňovou ochranou všech dotčených 

obcí. Stavba zasahuje do katastrů obcí Zvěřínek, Hořátev, Písková Lhota, Kostelní Lhota, Vrbová Lhota a Pečky. Investorem 

revitalizace Výrovky by měl být státní podnik Povodí Labe, kterému byla zpracovaná dokumentace předána za účelem dalšího 

postupu. 

 

V minulosti byla provedena nevhodná úprava koryta vodního toku Výrovky, tak jak ji známe dnes my. Jedná se o napřímené 

složené lichoběžníkové koryto s protipovodňovými hrázemi. V důsledku napřímení koryta a provedení plošných meliorací 

dochází ke zrychlenému odtoku vody z povodí a snížení retenční schopnosti krajiny. Důsledkem je kromě jiného vodní a větrná 

eroze půd a nevhodná technická úprava koryta má za následek nízkou biologickou rozmanitost vodních a okolních ekosystémů. 

 

Navržené opatření revitalizace vodního toku Výrovky by mělo nevhodný morfologický stav koryta napravit. Předmětem záměru 

je tedy komplexní revitalizace vodního toku a nivy Výrovky v uvedeném úseku. Při realizaci stavby bude současné koryto 

rozšířeno a bude vytvořena mělčí meandrující kyneta v souladu s geomorfologickými charakteristikami potoční nivy, jak je 

znázorněno na obrázcích. V původním zahloubeném korytě jsou na několika místech navrženy boční tůně. 
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Výsledkem bude stav blížící se částečně přirozenému vodnímu toku, dojde ke zlepšení hydromorfologického stavu vodního toku a 

nivy, povodňová ochrana se navýší až na Q50, zvýší se rovněž retenční schopnost koryta, vodní tok již nebude odvodňovat 

přilehlou krajinu a zpřístupní se pro občany. Zvýší se biotopová pestrost celého území a vzniknou nová stanoviště pro rostliny a 

živočichy vázané na vodu. Navržená přírodě blízká opatření povedou k optimalizaci vodního režimu v ploše povodí vodního toku 

Výrovky. 

 

Termín realizace je zatím neznámý, ale rozhodně to bude v řádu několika mnoha let. 

-M. Burešová, Středočeský kraj- 

 

 

 

 

Omezení autobusových spojů 
 

Společnost IDSK – Integrovaná doprava Středočeského kraje oznamuje, že z důvodu zhoršující se situace ohledně onemocnění 

COVID-19 a s tím navazujících opatření vyhlášených Vládou ČR, omezuje od 2. listopadu 2020 část dopravních služeb, a to 

především v době zákazu vycházení z domova. 

 

Denní provoz autobusových linek bude převeden do částečného prázdninového režimu, nabídka spojů v denní době bude 

ponížena o cca 10% a hlavně se dotýká linek s krátkými intervaly v přepravních špičkách. 

 

Všechna omezení budou zanesena v internetových vyhledávačích jízdních řádů. Změny budou rovněž i na stránkách 

www.pid.cz  a v mobilní aplikaci PID lítačka. 

 

Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již 

od pondělka. 
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Veřejná sbírka na opravu kostela 
 

Sbírka je vedena na tzv. transparentním účtu, kde si vy sami můžete kontrolovat pohyb peněz. Pokud si budete přát zůstat 

anonymním dárcem, přineste hotovost na obecní úřad a platbu vložíme jako obec. Peníze můžete posílat v libovolné hodnotě 

převodem nebo hotovostně na bankovní přepážce. Vyjednali jsme vedení účtu i platby zcela zdarma. 

Číslo transparentního účtu pro vaše příspěvky je 115-7264100277/0100. 

Moc děkujeme!!! 

Z historie naší obce 

 
Varhany kostela 

Dodány a instalovány byly v roce 1906 firmou Rejna a Černý. Dne 16. 2. 

byly kolaudovány. Za první světové války byla provedena rekvizice 

kostelních zvonů (r.1917) a v roce 1918 cínových píšťal varhan pro 

válečnou výrobu. Ke dni 16. října 1929 byly varhany obnoveny firmou 

Václav Poláček z Rychnova nad Kněžnou za částku 2650 Kč.  

V dubnu 1948 provedl Eduard Ondráček z Třebešic opravu varhan za částku 

3105 Kčs, hrazenou ze sbírek farníků. Rovněž sbírka farníků v roce 1962 

uhradila elektrifikaci varhan a instalaci elektrického dmychadla, které 

nahradilo mechanické měchy píšťal. 

 Zdeněk Martínek, kronikář obce 

 

V dubnu 2018 jsme zřídili veřejnou sbírku s vlastním účtem na opravu 

věžních hodin našeho kostela. Během dvou let bylo vybráno více než 

potřebných 418 tis. Kč. Moc všem za to děkujeme. Dokázali jste 

neskutečnou věc!!! 

V současné době zůstalo na účtu necelých 14 tis. Kč. Proto jsme se 

rozhodli, že sbírka bude pokračovat. Tentokrát bychom rádi vdechli 

nový život dalšímu symbolu naší jediné kulturní památky  

– varhanám.  

Nechali jsme zpracovat základní průzkum a detailní cenovou nabídku 

(k nahlédnutí na webu obce). Prvotní odhad nákladů pro základní, 

nikoliv generální opravu, činí cca 100 tis. Kč, ale skutečnost může být 

po rozebrání ještě vyšší. 

Dle zprávy je totiž stav našich varhan opravdu velmi špatný.  

Ve stroji je červotoč, ale neznáme rozsah poškození.  

To může být značné, zejména u dřevěných píšťal, kterých je ve varhanách 135! Červotoč navíc mohl zničit i vzduchové cesty  

v samotném stroji, a to lze zjistit pouze tak, že se všechny píšťaly vyjmou a stroj se otevře. Krom toho jsou poškozené i některé 

kovové píšťaly, kterých je ve varhanách 324 a zatím nemůžeme tušit, zda jde pouze o únavu materiálu (cca 130 let), nebo jde 

například o cínový mor u cínových píšťal, nebo o nekvalitní materiál u píšťal zinkových. Pro zjištění rozsahu poškození je  

v podstatě třeba vzít každou tuto píšťalu do ruky. 

Varhany ale prakticky nehrají díky nedostatečnému přívodu vzduchu. Bude tedy třeba vyměnit ventilátor, pořídit nový 

vzduchovod a obnovit další součásti. 

Opravu objednáme, jakmile bude na účtu dostatečná částka. Pokud se tedy budete chtít zapojit a pomoci, budeme moc rádi. 

Věříme, že stejně jako jsme si dokázali sami bez dotací opravit hodiny věže kostela, zvládneme i další jeho významný stroj. Stroj, 

který navíc pohladí náš sluch možná ještě více. Věříme, že až třeba za rok během adventního koncertu uslyšíme poprvé zaznít naše 

opravené varhany v našem opraveném kostele, všichni si to náramně užijeme. To bude ten nejlepší vánoční dárek pro naši obec a 

možná i pro nás samotné. 

-TD- ; posudek: Mgr. Karel Loula, JUDr. Milan Makarius Tereza Paděrová 

Sbírka na kostel pokračuje, tentokrát bychom chtěli opravit varhany 

 

Výzva k odebrání varhanních píšťal z roku 1918 

 

Zápis farní kroniky  

o opravě v roce 1948 
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Fotbalový turnaj starších přípravek 20. 6. 2020 

Zvítězila K.Lhota, když porazila Pátek 3:0, FC Cidlinskou 5:0, remíza s Radimí 2:2. 

     

Folk a country 4. 7. 2020 

Na 14. hudební přehlídce vystoupilo 10 účinkujících. Hvězdou festivalu, vedle domácího Standy Haláčka, byl Pepa Štross. 

Výborný pěvecký výkon „a capella“ předvedla vokální skupina X-Tet. 

Slavnosti piva 25. 7. 2020 

Vedle tradičních Postřižin a Krušovic chutnala  

nejvíce dvanáctka pivovaru Český Brod.  

V pivní soutěži vyhrála domácí Kostelka.  

Vrcholem hudebního programu byla  

Věra Špinarová Revival. Závěrečné Retro  

Disko se protáhlo hluboko přes půlnoc. 

 

11. Nohejbalový turnaj trojic 8. 8. 2020 

Pořadí: 1. Pečky, 2. Sudopíjci, 3. Kostelka. 

     

8. Výstava chovatelů 15. - 16. 8. 2020 

Tradiční pouťová přehlídka králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva za účasti 18 vystavovatelů. 

 

10. míčový a Krušovice sedmiboj 15.8.2020 

Účastnilo se 23 smíšených dvojic.  

Míčový: 1. Pingpongáři, 2. Telipáci, 3. Hovorčíci 

Pivní: 1. La Famillia, 2. Pingpongáři, 3. Pivní Mlátičky 

Lhotský sedmiboj celkem: 1. Pingpongáři, 2. Telipáci,  

3. Pivní Mlátičky. 

 

Poutní mše v kostele 16.8.2020 

Celebroval novokněz Ing. Josef Haman, který je na začátku své apoštolské cesty, jakož i my jsme na počátku nové etapy našeho 

opraveného kostela.  

- ZM - 

Ohlédnutí za letními akcemi 
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Sportovní klub 

Roman Fink a Jirka Mácha 
 

 

Zpráva z volejbalu 
 

Volejbal v Kostelní Lhotě pokračuje tradičně čtvrtečními tréninky. Trénujeme ve dvou skupinách 1.-5. třída a v kategorii starších 

dětí 6.-9. třída. S mladší kategorií se zaměřujeme na zábavném pojetí tréninku formou míčových her a soutěží, pracujeme však i 

na základech odbití balonu vrchem i spodem.  

Se starší kategorií zdokonalujeme technickou práci s balonem a zároveň pracujeme na fyzické kondici. Nechybí ani posilovací, 

protahovací a kompenzační cvičení. Na jaře byl vrcholem sezony již tradiční domácí turnaj v minivolejbalu, kterého se zúčastnily 

děti z Nymburka a z Milovic.  

Podzimní turnaj se kvůli vládním opatření bohužel nekonal. Trénují nejen děti ze Lhoty, ale dojíždějí i děti z okolních vesnic. 

Těší mě, že si ve škole děti mezi sebou řeknou, že chodí na volejbal a baví je to. Je to vždy odměna za odvedenou práci a zároveň 

se tím ve Lhotě zachovává dlouhá volejbalová tradice. 

Lenka Greplová 

 

 

 

Sportovní den s Bohemians 
 

Letošní fotbalová sezóna byla bohužel z důvodu vládních nařízení předčasně ukončena. Zpestřením pro fanoušky tak byla 

alespoň oslava 99. výročí organizovaného sportu v obci. V sobotu 21.6. byl na hřišti od 14 hodin připraven program pro děti a 

od 17 hodin sehrána fotbalová exhibice s bývalými hráči pražské Bohemky. Garda Bohemians Praha přijela s mistry Evropy 

Antonínem Panenkou a Karolem Dobiašem (trenér). Za Bohemku nastoupil Lhoťan a Klokan Petrášek, který pomohl utkání 

zorganizovat. Hrálo se dvakrát 35 minut. Výsledek 4:7 (poločas 0:3). 

-ZM- 
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