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Vážení Lhoťané,  

po delší době si opět užíváme život bez větších covidových omezení. A doufejme, že to vydrží.  

Po šesti letech jsme opět přihlásili naši obec do soutěže Vesnice roku. Ta má za cíl nejen hodnotit veřejný prostor, ale zejména 
také společenský život, zapojení spolků i ostatních obyvatel do života v obci. Mimoto se hledí i na spolupráci se zemědělci a na 
jejich roli v celkovém rozvoji obce. Neméně důležitá je i práce s dětmi. Více informací a třeba i text naší přihlášky najdete na 
webu obce. 

Samozřejmě budeme rádi, když se nám podaří nějaké malé ocenění získat. Ale tím hlavním důvodem zapojení se do soutěže je 
především oživení spolkového ducha. A právě po dlouhém půstu společenských akcí způsobených covidem, je soutěž Vesnice 
roku ideální formou posílení komunitního života v obci. Vidět, jak řada z vás aktivně připravuje fotogalerie a prezentace 
předchozí práce svých spolků, jak pomáhá na výzdobě obce či jen být součástí diskuse nad tím, co všechno lze ve Lhotě ještě 
vylepšit, je skvělou motivací do dalších let. A věřte, že nám zastupitelům to dodává sílu do další činnosti. A to je nad všechna 
ocenění. A myslím, že už tím jsme pro sebe vítězi. 

Využijte středeční návštěvu komise a přijďte si mezi 9-11 hodinou prohlédnout prezentace spolků. Malá výstava je připravena 
v kostele a v komunitním centru. Aktivitu spolků pak budete moci shlédnout na jejich stáncích u rybníka Peklo. Rádi se navíc 
pochlubíme opraveným kostelem, komunitním centrem, školou i unikátním RE-USE centrem na sběrném dvoře. Na hřišti pak 
sázíme na skvělou práci oddílu volejbalu a fotbalu s dětmi.  

Pro všechny zájemce bude navíc k dispozici vláček po obci zdarma v čase po odjezdu hodnotící komise, tedy mezi 11 – 13 
hodinou. Klidně nasedněte. 

Z aktuálního čísla zpravodaje mi dovolte zvlášť upozornit na oblast odpadového hospodářství. Velmi dobře víme, že zejména 
nádoby na plast vám mnohde nestačí. Prosím, dejte tomu tento rok, kdy se snažíme vychytat všechny mouchy. Na sběrném dvoře 
posilujeme počet nádob a velmi prosíme, abyste přebývající odpad vozili právě tam. Nenechávejte pytle navíc u vašich nádob, 
svozová firma pro tento odpad navíc nemá časový prostor. Jednáme o variantách navýšení svozů během roku, ale vše by bylo za 
cenu zvýšení poplatku za komunální odpad. Proto je třeba vše pečlivě uvážit a dát tomu více času.  

Vážení, klidné léto vám všem přeje 

 
           Tomáš Drobný, starosta obce 



Lhotský zpravodaj – vydává zastupitelstvo obce Kostelní Lhota; Kostelní Lhota 6, Sadská 289 12. 
Redakce – Drobný, Martínek, Palečková, email: ou@kostelni-lhota.cz         Stránka - 2 - 

 

     

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

  

Další etapou revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie bylo osvětlení jeho 
opravené fasády. Před doprovodným programem přivítal v sobotu dne 7. 5.  
2022 zaplněný chrám starosta obce Tomáš Drobný, za občany poděkoval pan 
René Paděra a poděbradský probošt Petr Kubant požehnal všem přítomným a 
nosičům světla. Pak vystoupil pěvecký sbor Vox Nymburgensis, jehož členem 
je i náš občan Petr Sýkora. První venkovní nasvícení po půl desáté večer 
odstartoval starosta obce před kostelem, kde za doprovodu hudby 
multižánrového DJ MGL se saxofonistou RICH.FD byla volná zábava  
s možností občerstvení.      – ZM – 

Zahájení nového osvětlení kostela 
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V sobotu 7.5.2022 uspořádala naše obec ve spolupráci s Centrem sociální a zdravotní pomoci Poděbrady, o.p.s. první setkání 
seniorů v našem Komunitním centru. Zúčastněné přivítala paní Emílie Třísková – ředitelka Centra a starosta Tomáš Drobný, který 
předal všem ženám kytičku ke Dni matek. Sešlo se přes 40 seniorů. 

Pro zpestření sobotního odpoledne vystoupily děti z naší Mateřské školky s pásmem básniček, písní a scének a předaly všem malý 
dáreček. K tanci a poslechu hrála po celou dobu kapela ESO pod vedením Míly Hartmana.  

Už nyní se těšíme na další plánovaná setkání s našimi seniory. 

           Květa Šlemínová, knihovnice 

   

       
 

            

      

     

Jarní setkání seniorů v Komunitním centru 



Lhotský zpravodaj – vydává zastupitelstvo obce Kostelní Lhota; Kostelní Lhota 6, Sadská 289 12. 
Redakce – Drobný, Martínek, Palečková, email: ou@kostelni-lhota.cz         Stránka - 4 - 

 
 
 
 
Opět po třech letech se počtvrté konal v sobotu 5. března 2022 masopustní průvod obcí, zakončený tradiční porážkou kobyly a jejím 
vzkříšením u rybníku Peklo. Průvodu se účastnili také "hippies" z Horní Lhoty pod Blaníkem a skupina "klaunů" z Poděbrad. Na 
večerní zábavě u sousedů v Pískové Lhotě hrála kapela Paragraf 202. Na pomoc Ukrajině byla utržena částka kolem 100.000,- Kč. 
 
 
 

 

 

 
  

Masopust 2022 
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Tradičně u mysliveckého rybníčku, ale poprvé s úhledně poskládanou hlavní vatrou z kulatin  
(29 pater), to byla opět po dvouleté pauze (kdy byla nouze o setkávání občanů) dne 30. dubna oslava 
přicházejícího jara. Pro děti byly připraveny zábavné soutěže a buřty k opékání. Zaznamenali jsme 
velmi početnou účast domácích i přespolních návštěvníků.    

– ZM – 

Myslivecky spolek 

Myslivecký spolek Kostelní Lhota vznikl 1. září 1992 jako pokračovatel předešlého tradičního mysliveckého sdružení. Jsme 
jedním ze spolků, které sdružují zájmovou skupinu lidí v naší obci, se zájmem o přírodu, kynologii, péči o zvěř, ale i tradice, 
které bychom chtěli zachovat i pro další generace. 
Aktuálně myslivecky hospodaříme na 614 ha a naše členská základna má 12 členů. Naši činnost pravidelně koordinujeme na 
členských schůzích a její hlavní náplní je péče o zvěř v období nouze a dále pak péče o myslivecká zařízení. 

Nadcházející červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. To proto, že 
příroda je v tomto období plná mláďat, která si zaslouží naši ochranu.  
V současné době jsou naším největším problémem řidiči čtyřkolek  
a motocyklisté, kteří se pohybují mimo cesty, jezdi po lese a po loukách, 
kde způsobují škody a plaší zvěř, která právě teď klade mláďata. Ta ve 
vysoké trávě často nejsou vidět a dochází tak k jejich usmrcení. Při objevení 
mláďat zvěře je nutné se co nejrychleji vzdálit od místa nálezu. I pohlazení 
může přinést mláďatům smrt. Také volné pobíhání psů je v tomto období 
velmi škodlivé, pes musí být vždy na vodítku. Při pobytu v přírodě se vždy 
chovejme ohleduplně.    

Za Myslivecký spolek 
Jiří Marek, hospodář 

Čarodějnice 2022 
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Termín zákazu provozu starých kotlů na uhlí se posune o dva roky na 1. září 2024. Vláda to ve středu schválila na návrh ministerstva 
životního prostředí, oznámila na Twitteru ministryně životního prostředí Anna Hubáčková     Odpadové hospodářství 

Vpravo na obrázku vidíte, co všechno 
patří do vaší nádoby na plast. Ano, je 
to správně.  
Do plastů můžete odkládat 
i sešlapané plechovky od nápojů 
(např. pivo, energy drinky apod.). 
 

Ale pozor, opravdu jen od nápojů! 
 

Zbytek už znáte: 
- Igelity, 
- Sešlapané PET lahve, 
- Nápojové kartony (džus, mléko) 
- Tvrdé plasty 
 
Ostatní komodity kromě směsného 
odpadu odnášejte na sběrný dvůr, který 
je po změně na 

 

 

Na přelomu roku jsme v naší obci odstranili stanoviště na tříděný odpad. Všechny domácnosti obdržely jednu nádobu o velikosti 
240 l na plast a jednu na papír. Začíná být jasné, že frekvence svozu 1 x měsíc je minimálně u plastů nedostačující. Budeme 
hledat vhodné řešení, aby se vedle některých vašich popelnic v termínu svozu nehromadila spousta dalších pytlů s plasty. Toho se 
prosím vyvarujte, svoz pytlů není v ceně služby s firmou Nykos. Do budoucna je ve hře i svoz 1x14 dní, ovšem to bude znamenat 
další zvýšení ceny pro vás. Zatím zkuste naplno využívat sběrného dvora. Jelikož někteří z vás stále nemají jasno v tom, co patří 
do popelnice na plasty, znovu si to nyní připomeneme.  
 

Termín zákazu provozu starých kotlů na uhlí se posune o dva roky na 1. září 2024. Vláda to 6. dubna 2022 schválila na návrh 
ministerstva životního prostředí. Chce tak chce ulevit domácnostem zasaženým růstem cen energií. Pokud navrženou změnu 

zákona o ochraně ovzduší schválí v nezměněné podobě také Parlament ČR a 
podepíše ji prezident, bude odklad platit jen pro nevyhovující kotle, které jsou 
určeny k vytápění domácností či staveb určených pro rodinnou rekreaci.  
S výměnou svých starých kotlů ještě v letošním roce si musí tedy pospíšit například 
provozovatelé restaurací, penzionů, či drobných provozoven. 

Resort životního prostředí nedávno omezil v kotlíkových dotacích na výměnu 
starých kotlů na pevná paliva i v programu Nová zelená úsporám podporu pro 
plynové kotle. Zároveň zvýšil dotaci na tepelná čerpadla. Úpravy mají omezit 
závislost ČR na zemním plynu z Ruska. Příspěvek na tepelné čerpadlo  
u kotlíkových dotací se zvýšil o 50 000 korun na 180 000 korun. Podpora na 
plynové kondenzační kotle v kotlíkových dotacích i Nové zelené úsporám bude 
proplacena jen tehdy, pokud už je výměna hotová nebo je pořízení kotle závazně 
objednáno v době od počátku loňska do konce letošního dubna. Z kotlíkových 
dotací je nadále možné získat podporu na tepelná čerpadla a kotle na biomasu. 

Zákaz starých kotlů na uhlí se posouvá 

letní čas pro vás opět otevřen i každou středu, a to od 16 do 18 hod. Sobota a neděle platí beze změny. 

Soutěž Vesnice roku tuto středu dopoledne. Zapojte se i vy. 

Naše obec se přihlásila po šesti letech do soutěže Vesnice roku. Hodnotící komise 
přijede ve středu 25.5. v 9:00 a během dvou hodin jí představíme celou obec a život v ní. 

Rádi bychom Lhotu ukázali v plné kráse, takže budeme moc rádi, když nám i vy 
pomůžete s přípravou. Například úklid a posekání před domy by nám hodně ušetřilo 
práci. 

Oceníme maximální zapojení všech členů jednotlivých spolků do prezentace svých 
aktivit. A oceníme i jen to, když zamáváte na projíždějící vláček nebo jen pozdravíte 
hodnotící komisi až pojedeme kolem vašeho domu. Nebojte se ukázat to, co víme.  
Tedy, že vám Kostelka není lhostejná. 

Po 11 hodině bude vláček zdarma pro všechny na krátkou projížďku obcí. 
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Blíží se konec školního roku, a tak se ohlédněme, co jsme prožili a zažili ve 2. pololetí. 

Poslední únorový týden jsme se s dětmi vydali na výlet do kolínského muzea na program ,,Masopust držíme“. Ten dětem přiblížil 
zvyky a tradice související s masopustním obdobím. S lektorkou si povídaly o masopustních maskách a průvodu, o masopustním 
hodování, prohlédly si vystavené masky a došlo i na zvídavé otázky. Součástí programu byla také tematická tvořivá dílna. 
Vyráběli jsme strakatou čepici pro Laufra. Práce se podařila a všichni jsme si nakonec užili trochu toho masopustního veselí při 
zpěvu a tanci. 

   
Dalším zajímavým výletem jsme zahájili měsíc březen, kdy jsme s dětmi jeli za kulturou do Prahy.  Vybrali jsme divadlo Spejbla 
a Hurvínka. Po příjezdu si se zájmem děti prohlédly výstavu loutek a představení mohlo začít. Příběh plný písniček, groteskních 
situací i napínavých zápletek potěšil a rozesmál všechny děti. 
 

   
Koncem března jsme připravili pro naše děti a rodiče společné tvoření.  
V odpoledních hodinách se do mateřské školy začaly scházet děti s rodiči, 
aby si vyrobily škrabošku na blížící se ,,Karneval zvířat“. Za asistence rodičů 
se s chutí pustily do práce. Se stříháním pomáhali tatínkové i maminky a na 
výběr byly různé výtvarné techniky. Pevně věříme, že se všem zúčastněným 
tvoření líbilo, že strávili příjemné odpoledne a mohli spolu s dětmi alespoň na 
chvíli vydechnout od každodenních povinností. Měli příležitost společně si 
popovídat a ověřit si také své výtvarné a pracovní schopnosti, když dětem  
s výrobky pomáhali. 

Asi poslední největší akcí, která proběhla společně s kamarády ze ZŠ, byla  
návštěva skřítka Jarníčka a oslava Dne Země. Skřítek dětem hravou formou  
přiblížil problematiku třídění odpadů a důležitost ochrany naší planety. Poté  
jsme se vydali naší vesnicí sesbírat nepořádek kolem silnic, autobusových zastávek a domů. Úklid jsme zakončili na sběrném 
dvoře, kde Jarníček vyprávěl, k čemu takový dvůr slouží. Děti roztřídily odpady do správných kontejnerů a na závěr nechyběl ani 
tanec. Kdo to asi byl ten zelený  
skřítek?           V květnu se bude konat velmi důležitá a slavnostní akce 

,,Pasování předškoláků na školáky“. K příležitosti Mezinárodního 
dne dětí pojedeme na výlet do Dobrovic a v červnu pak také do 
Ekocentra Huslík v Poděbradech. Budeme mít i Křídový den, kdy 
si děti samy vyrobí křídy a potom s nimi určitě něco hezkého 
nakreslí. Čeká nás i mnoho dalších zajímavých akcí, při kterých si 
děti ještě před prázdninami užijí spoustu zábavy. 

      

Kolektiv MŠ Kostelní Lhota 

 

Zprávičky z naší školičky 
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Od října loňského roku funguje opět v naší škole, pod záštitou DDM Poděbrady, kroužek pro předškoláčky. Třináct šikovných dětí 
se tu celý školní rok pilně připravuje na roli školáků. Od září se na ně budeme těšit!  
V podzimním čase naši žáci absolvovali již potřetí oblíbené lekce bruslení na poděbradském zimním stadionu. Děti dělaly pod 
vedením zkušeného trenéra velké pokroky a bruslily s chutí a nadšením. 

    

V listopadu jsme se vypravili na výlet do Ekocentra Vrátkov, kde se žáci  
poutavým způsobem seznámili s fungováním ekosystému lesa. Vyzkoušeli si  
zasadit stromečky do lesní školky a na závěr si opekli buřtíky. Náš velký dík  
patří panu Kopáčkovi a také pracovníkům a lektorům. Těšíme se zase příště! 
Slavnostní adventní období jsme zahájili vánočním zpíváním pod širým nebem.  
Krásné kulisy nám tvořil betlém na nádvoří kostela. Děti předvedly skvělý  
výkon a na klavír je bravurně doprovodila Kristinka Palečková.  
V předvánočním čase naše výtvarné a pracovní hodiny již tradičně věnujeme  
výrobě dárečků, které pak nabízíme na vánočním jarmarku. Přestože byl ten  
letošní netradiční svým zrychleným uspořádáním z důvodu další vlny pandemie 
Covid-19, výsledek předčil všechna naše očekávání. Téměř všechny dárečky našly nové majitele a z výtěžku jsme mohli zakoupit 
nové pomůcky pro děti, pískové mandaly na tvoření ke Dni matek a hlavně – adoptovat v ZOO Chleby papouška ara. 
 

    
 

Andílky a čertíky se to v naší škole 5. prosince jen hemžilo. Žáci pátých ročníků se ujali role Mikuláše a jeho pomocníků a ve 
všech nižších ročnících nadělili všem po zásluze. Poslední den před vánočními prázdninami, kdy už děti vidí Ježíška za každým 
rohem, ještě proběhly ve třídách vánoční besídky s připomenutím vánočních zvyků, s ochutnávkou cukroví a nadílkou. Školní 
Ježíšek dětem nadělil novou prolézačku a kuchyňku na zahradu, stavebnice, sportovní náčiní a hračky do družiny.  
Vánoční období se symbolicky uzavírá příchodem Tří králů. Naši školu v tento den navštívili ne tři, ale spousta malých „králíčků“ 
se zlatými korunami na čepičkách. To nám přišly vinšovat nový rok děti z MŠ. 
 

     

Školní zpravodaj 
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Zahájení masopustního období bylo plné smíchu, tradičních zvyků a veselých převleků. Děti ze školy a školky se sešly před 
školou, kde si vzájemně předvedly tanečky, písničky a veselé scénky, které nacvičily. Ženich a nevěsta požádali pana starostu  
o svolení pořádat masopustní veselici a po něm dostaly i sladké překvapení – koblížky. Pak se v průvodu vydaly na hřiště, kde 
zvědavě přihlížely, jak se připravují zabijačkové hody. S jarem nám také začaly lekce plavání v nymburském bazénu. Děti byly 
podle výkonnosti rozděleny do třech skupin a se svými plaveckými instruktory pilně pilovaly plavecké styly a kondičku ve vodě. 
 

   
 

Že je březen měsícem knihy, si prvňáčci připomněli návštěvou místní 
knihovny. V příjemném prostředí nás přivítala paní knihovnice Květa 
Šlemínová, která dětem poutavě vyprávěla o knížkách a fungování knihovny. 
Pak si děti mohly knížky vypůjčit a chvíli si v nich číst. Do školy si odnášely 
nejen spoustu nových informací a vlastnoruční výrobek skřítka, ale hlavně 
chuť stát se čtenářem. Paní knihovnici moc děkujeme za krásné dopoledne  
a těšíme se na příště.  
Popletené dopoledne si užili žáci naší školy v úterý 1. dubna na „Apríla“.  
V tento den mohli přijít v netradičním oblečení - pyžamu, legračním převleku 
nebo oblečeni naruby. I učení bylo jiné než obvykle. Děti si prohodily role  
s učiteli, učily popletené básničky a písničky, mluvily v protikladech. Psaly 
pozpátku, kreslily druhou rukou nebo zkoušely jíst čokoládu příborem.  
I známkování bylo opačné – jednička byla pětka, a tak některé děti poprvé 
odcházely domů se „špatnou“ známkou. Celý den byla veliká legrace.  
U příležitosti Dne Země jsme si spolu s našimi malými kamarády z MŠ 
„vyhrnuli rukávy“ a pustili se společnými silami do sbírání odpadků v obci. 
Tuto smysluplnou a prospěšnou myšlenku nám vnuknul roztomilý skřítek 
Jarníček, který nám na závěrečném setkání na místním sběrném dvoře také 
vysvětlil, jak mají odpad správně třídit. 
 

Zápis do 1. ročníku u nás po dvouleté odmlce, proběhl letos k naší veliké radosti opět prezenčně a dostavil se k němu rekordní 
počet předškoláčků. Zájem o vzdělávání v naší škole projevilo celkem osmnáct uchazečů! Čtrnáct z nich bylo přijato, dvěma 
dětem byl udělen požadovaný odklad školní docházky a dva uchazeče, kteří neměli trvalý pobyt v Kostelní Lhotě jsme, z důvodu 
naplněné kapacity školy, bohužel museli odmítnout. V poslední dubnový pátek jsme uspořádali čarodějný den, na kterém děti 
předváděly své převleky, kouzla a triky, malovali, dělaly pokusy a opekli si na ohni buřtíky. Nakonec společně vyrobily velikou 
krásnou čarodějnici, která byla v sobotu slavnostně upálena na obecní vatře. 
 

     
 

Přestože je konec školního roku již za dveřmi, máme toho ještě spoustu před sebou. V květnu nás navštíví vzdělávací Edubus, 
vydáme se na návštěvu do městské knihovny do Poděbrad, páťáci si zasadí své stromy a na autorskou besedu k nám do školy 
zavítá autorka dětských knih Jitka Vítová. Počátkem června se vydáme na týdenní školu v přírodě, žáci 4. a 5. ročníku absolvují 
dopravní výchovu a všichni společně ještě navštívíme přehlídku dravců v místní mateřské škole, zajedeme se podívat na našeho 
svěřence do ZOO Chleby, zúčastníme se atletické olympiády v Hořátvi a školní rok zakončíme školní akademií, na které se 
rozloučíme s žáky pátého ročníku. 

Za kolektiv ZŠ Kostelní Lhota 
                      Klára Turková a Mgr. Hana Čermáková  
 

Podrobnější informace o naší škole i akcích, které pořádáme, doplněné o fotografie najdete na webových stránkách školy: www.zskostelnilhota.cz 
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100 let od úmrtí českého krále a císaře Karla I. Rakouského a 110 let od jeho návštěvy 
naší obce 

Tato dvě výročí si letos připomínáme v souvislosti s arcivévodou Karlem Habsburským, který s manželkou 
Zitou v roce 1912 (z 2. na 3. března) přespal v naší obci. Při oslavách 650 let obce v r. 2004 byla předvedena 
historická rekonstrukce jejich příjezdu a v roce 2012 byla k výročí této návštěvy odhalena na bývalé faře 
pamětní deska. 

Jako český král a císař Karel I. zemřel 1. 4. 1922 ve vyhnanství na ostrově Madeira, kam byla letos ke  
100. výročí úmrtí uspořádána pouť ke hrobu blahoslaveného Karla I. 

Tomuto výročí byla také věnována tradiční Audience u císaře Karla I. na zámku v Brandýse nad Labem, která 
se konale v sobotu 21. 5. 2022 (od 11 hod. Přehlídka jednotek, od 14 hod. Zahradní slavnost). 

Zdeněk Martínek, kronikář obce 

Z historie naší obce 

Karel I.  
s rodinou  

na Madeiře 
1922 

Historická rekonstrukce příjezdu (K. Lhota 2004) 

Uvítání arcivévody 
Karla v Kostelní 
Lhotě r.1912 

Mše v katedrále Funchal  Socha Karla I. na hoře Monte 
(Madeira 1.4.2022) 

Rakev Karla I. na Monte 



Lhotský zpravodaj – vydává zastupitelstvo obce Kostelní Lhota; Kostelní Lhota 6, Sadská 289 12. 
Redakce – Drobný, Martínek, Palečková, email: ou@kostelni-lhota.cz         Stránka - 11 - 

*********************************************************************************************************** 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Od 1. 11. 2021 do 22. 5. 2022 se v naší obci narodili tito noví 
občánci: 
 
Kubát Lukáš 
Snyman Karla 
Junková Justýna      

Ve stejném období nás navždy opustili  
tito spoluobčané: 
 
Podlešák František 
Pecháček František 
Bydžovský Oldřich 
Vrbová Marie 
Nováková Miloslava 
Martínková Hana 

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

 
Listopad Rulcová Jarmila 80 
Únor  Černohous Josef  90                                               
Duben  Staněk Otakar      80                                              
Květen  Kvízová Hana 90 
  Češek Oldřich 85 
   
Všem srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let! 

Narodili se 
 

Opustili nás 
 

Kde byste neměli chybět 
 

Z-box Zásilkovny v naší obci 

28. května Májová hasičská zábava u rybníka 
Sbor dobrovolných hasičů zve od 20hod. na 
sobotní májovou zábavu u rybníka Peklo  
s živou hudbou. 

4. června Dětský den s hasiči 
Tradiční hasičský dětský den u rybníka Peklo. 
Bohatý program pro děti, občerstvení 
zajištěno. 

10. června Noc kostelů 
Naše obec se opět připojí k celostátní akci. 
Součástí programu bude zpřístupnění krovu 
kostela s možností nahlédnutí do věže. 

2. července Folk ve Lhotě 
16. ročník folkového a country festivalu u nás 
v obci od 15 hod. 

30. července Slavnosti piva v Kostelce 
 Od 15 hod. přehlídka minimálně osmi 

pivovarů a šestnácti piv. K tomu hudební 
festival a soutěže. No prostě paráda. 

19. - 21. srpna Lhotecká pouť 
 Pouť na návsi a v sobotu večerní zábava na 

hřišti. 
 

Společnost Zásilkovna i u nás instalovala svůj Z-BOX. Nachází 
se za školou na místě původního stanoviště kontejnerů na 
tříděný odpad. Osazení jsme posunuli o více než rok. Čekali 
jsme až rozdáme nádoby na separovaný odpad do vašich 
domácností, a tedy i zrušíme separační stanoviště. 
 
Z-BOX je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny. Nemusíte 
se vázat na termín doručení. Zásilku si vyzvednete, když máte 
čas a cena doručení je stejná jako na kamenném výdejním 
místě.  
Více o Z-BOXu na stránkách https://www.zasilkovna.cz/zbox. 
 

 

 

Lekce jógy každou neděli od 18:00 hod. 

Po velmi úspěšné ukázkové hodině jógy s paní Danou Kučerovou probíhají v našem komunitním 
centru každou neděli od 18:00 do 19:00 hod. lekce jógy.  

Přijďte se protáhnout, zlepšit fyzičku a vylepšit náladu! 

 

Hrouda Oldřich 
Černý Ladislav 
Kuchařová Jana 
Petrášek Milan 
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 Průběžné fotbalové tabulky 
 
Postřižinský přebor mužů Nymburk   

        

# KLUB Z V R P S B 

1. Čechie Vykáň 22 20 0 2 87:28 60 

2. Polaban Nymburk B 21 14 4 3 57:21 46 

3. Sokol Kostomlaty n.L. 21 11 3 7 52:38 36 

4. Sokol Přerov n.L. 21 9 8 4 44:31 35 

5. Sokol Kněžice 21 9 5 7 49:39 32 

6. Sokol Všejany 21 10 1 10 39:40 31 

7. TJ Předhradí 21 9 4 8 32:42 31 

8. Bohemia Poděbrady B 21 8 3 10 38:42 27 

9. SK Městec Králové B 21 7 4 10 35:47 25 

10. FK Loučeň 21 8 1 12 33:48 25 

11. Sokol Třebestovice 21 6 6 9 36:49 24 

12. TJ Hrubý Jeseník A 21 6 2 13 40:58 20 

13. Sokol Tatce A 21 5 4 12 37:51 19 

14. SK Kostelní Lhota 22 2 3 17 25:70 9 

        

        
Starší dorost skupina o umístění - jaro 2022 

# KLUB Z V R P S B 

1. Rožďalovice - Dymokury 8 5 1 2 42:49 30 

2. TJ Pátek 8 3 4 1 40:53 29 

3. TJ Křinec 8 4 2 2 53:55 26 

4. Loučeň - Budiměřice 9 4 3 2 57:60 25 

5. Jiskra Prasek 9 4 3 2 47:65 24 

6. K. Lhota - Sadská 8 2 1 5 39:83 17 

7. SK Poříčany 8 0 0 8 28:123 3 

        

        

        

        

        

        

        

 

Sportovní klub 

Fotbal Áčko  
Přerov n.L. 1:2 (1:1), - Poděbrady B 5:1 (3:0) 

 
A-mužstvo získalo zatím pouhých 9 bodů, na jaře poprvé bodovalo 
vítězstvím nad Poděbrady a v tabulce okresního přeboru je 
poslední. Fotbalisté mají v soutěžích ještě starší dorost (spolu se 
Sadskou), starší a mladší přípravku. Fotky jsou ze zápasu  
s Přerovem, hraného doma 23. 4. 2022. 
 

Turnaj ve stolním tenise 

Hra a turnaj ping-pongový se provozovali dříve v sále hostince 
U Vejtrubů. Na tuto tradici bylo navázáno dne 26.2.2022 
prvním turnajem v novém komunitním centru. Zúčastnilo se ho 
17 dětí a 17 dospělých. 

Mládež do 12 let: 1. Patrik, 2. Matěj, 3. Vlasta  
Mládež starší: 1. Štěpán, 2. Dave, 3. Ondra  
Dospělí: 1. Míra Štok, 2. Poulis, 3. Dr.Obek (starosta) 

 

 


