
 
 
 
 
 

     Středočeská plynárenská požaduje pro tento projekt provedení průzkumu zájmu občanů naší obce  
a podnikatelů o zemní plyn. V průběhu letních měsíců se na Vás obrátíme se žádostí o vyplnění formuláře, 
který by zájem doložil. Následně k nám bez ohledu na výsledek průzkumu do obce zavítají na setkání 
s občany zástupci Středočeské plynárenské, kteří podrobně vysvětlí všechna pro a proti. Setkání je 
předběžně dohodnuto na konec září tohoto roku.  
     Podle výsledku jednání bude zastupitelstvo zvažovat, zda je možno projekt realizovat. Rozhodně až my 
občané budeme zvažovat naše možnosti, je třeba vzít v úvahu, že  obec by položením plynového potrubí 
zároveň s vodovodním ušetřila  velké peníze. Dále, že zavedení plynu do našich domácností neznamená 
vždy nutnost plynem topit. Plynárenská požaduje alespoň jeden spotřebič na plyn, a to může být karma, 
sporák apod. Přípojka v domě by podle předběžného odhadu vyšla  každého asi do 18 000,- Kč. Zkusme 
reálně zvažovat naše možnosti o nabízeném projektu. Zájemců musí být alespoň 50 %, aby plynárenská 
dala obci souhlas.   
 

Z historie obce  
 

     V roce 1963 proběhly v Kostelní Lhotě oslavy 600 let od jejího založení. Farář M.V. Fišer však tehdy 
upozorňoval na to, že obec je podle historických církevních pramenů starší. Ředitel školy Josef Šafránek  
o tom provedl ve školní kronice zápis: 

        
 

     Přesvědčení katolického faráře bylo v roce 2002 potvrzeno Státním okresním archivem v Lysé nad 
Labem, který vypracoval bezplatně rešerši k nejstarší písemné zmínce o naší obci. Nejstarší církevní 
písemný záznam je z roku 1354, kdy je lokalita označena jako nova plantacio  – nové založení. Další zápisy 
spojují toto místo s názvem Lhota a Lhota Kostelní, protože tam byl farní kostel.  
Vyhledání provedl p.Mgr.Votoupal a jedná se o zápis v konfirmační knize „Libri confirmacionum 1354 –1358“.          
Originál latinského textu je uložen v Archivu Pražského hradu a jeho fotokopii poskytl obci p. Mgr. Suchý. 
 
 
 
 

 
 
 
 

     Tyto zápisy prováděla církev o ustanovení kněží do čela farností, které navrhovali místní feudálové  
a požadovali jejich potvrzení (konfirmaci) nadřízeným církevním orgánem. Zápis je datován 3. června 1354, 
kdy pan Boček z Kunštátu, držitel Poděbrad, dosadil ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, který dal sám 
vystavět, kněze (plebána) Petra.  
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