
Kostelní Lhota je letos poprué pořadatelem
velkého Srazu Lhot a Lehot i ze Slovenska
Kostelní Lhota - K pořada-
telstvi se přihlási]i v roce 2009
a od té doby se připravujÍ na
velký svátek. V posledním ro.
ce mají za sebou intenzivnÍ
přÍpravy. V KostelnÍ Lhotě se
totiŽ od 3. do 6. července usku.
tečni akce, která nemá v obci
obdoby. Sjedou se sem Lhoty
Ceské republiky a Lehoty ze
Slovenska. ',K dnešnímu dni
máme asi 150 dobrovolnÍků.
kteřÍ bez nároku na honorář
pomáhaji s přípravami i ná.
sledně během akce. Program

je již kompletně sestavený
a ke staŽení na webu obce,.. ří-
ká starosta Tomáš Drobný
s tÍm, Že se počítá s účastí ně-
kolika tisÍc návŠtěvníků.

První myšIenka srazu při.
šla před 34 lety' kdy pan Ka-
Iousek z Uhliřské Lhoty přišel
s nápadem takového setkání'
Tehdy v 80. letech to mělo ob.
rovský úspěch' od té doby se
pořadatelství střídá.,,Samo-
zřejmě se můŽe pořadatelství
opakovat. Například Jestřábí
Lhota z Kolinska sraz uspořá-

ďala celkem třikrát'..řÍká To.
máš Drobný s tím, Že na Nym-
bursku bude taková sláva úpl-
ně poprvé.

Rekord je 93 Lfiot, l,ehot,
Lehotek. Lhůt z Čech. Mora-
vy, Slezska a Slovensi<a. Jde
o neformálnÍ setkání, při kte-
rém snahou pořadatelské ob.
ce je prezentovat její Život.
Součásti oslav je i hudební
produkce. ,,Kdo u nás na něco
hraje' dostal šanci vystoupit.
Dali jsme šanci i regionálním
kapelám a přijedou samozřej-

mě i velké kapely'.. prozradil
část programu starosta To.
máš Drobný s tím, Že nebudou
chybět folklorní soubory' obec
chce připomenout také sté yý.
ročí narozenÍ spisovatele Bo-
humila Hrabala, s jehoŽ Slav-
nostmi sněŽenek přijede nym-
burský soubor Hálek. ,,Bude
tojedinečná akce, která ovšem
vyŽaduje velké úsilí. A já dě.
kuji všem, kteři se na přípra.
vách podílÍ. Bez dobrovolniků
by nebylo moŽné takovou akci
uspořádat,.. ví starosta.


