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Vážení Lhoťané, 

podzimní číslo zpravodaje musí, chtě nechtě, připomenout nejdůležitější stavební akci 
letošního roku. Tou je bezesporu probíhající oprava našeho kostela. V současné době se 
dokončují práce na fasádách. Během zimy a jara bychom pak měli díky dalším 
prostředkům získaným ze Středočeského kraje pokračovat ohradní zdí, odvodněním 
kostela a úpravou venkovní části, ale také obnovou všech dveří a kamenných portálů. 

Nejvíce si ale ceníme pomalu se blížící rekonstrukce hodinového stroje. Vaše příspěvky už 
dokázaly stroj opravit, zprovoznit a vrátit zpět na své místo do věže. Teď už zbývá jen 
třešnička na dortu – automatické natahování a odbíjení. A já věřím, že tento malý krůček 
již společně zvládneme. A to nejen formou vašich příspěvků na transparentní účet, ale 
třeba návštěvou některé z blížících se kulturních událostí v kostele.  

Krom již tradičních akcí bych vás rád pozval zejména na vánoční koncert 18. prosince, kdy 
v kostele vystoupí známá sopranistka Jana Ryklová s doprovodem a také s hosty z 
Komorního sboru ZUŠ Pečky. Případný výtěžek ze vstupného bude věnován právě na 
dokončení hodinového stroje. 

Ve výjimečném duchu se letos ponesou Svatomartinské hody, které hodláme ozvláštnit 
výstavou k 30. výročí sametové revoluce. Zapojit se můžete i vy.  

Krom toho si budete moci na konci listopadu vysadit „svůj“ strom svobody, jeden ze 
symbolického počtu 30 javorů nové Aleje svobody v naší krajině v lokalitě Mokrá luka.  

Závěrem mi dovolte zmínit, že o naši školu projevila zájem, zcela bez našeho přičinění, 
Česká televize. Ta zde natočila během krátké doby dva pořady. Prvním byl pořad Šikovné 
ruce, druhým pak jeden z dílů cyklu Náš venkov, který se tentokrát zaměřil na přínos 
malotřídních škol naší zemi. Jsem moc rád, že celý štáb České televize byl z naší školy 
doslova nadšený.  

Hezký podzim a inspirativní čtení přeje 

            Tomáš Drobný, starosta obce 

Majitelé chytrých telefonů mohou již 
více než rok pravidelně dostávat 
zprávy přímo do své kapsy. Vědí tak 
ihned o všem, co se v obci šustne. 
Stačí si nainstalovat aplikaci Česká 
obec.  

Tu navíc využívá i sousední obec 
Milčice nebo Písková Lhota. Takže 
chcete-li vědět, co se děje i u nich, 
stačí si jen jejich obec rovněž 
v aplikaci přidat k té naší.  

Takto sledovat můžete oznámení 
jakékoliv obce, která systém využívá. 
Třeba v místech, kam rádi často 
jezdíte. 

Nově je v aplikaci možné nahlásit 
jakýkoliv problém nebo závadu, na 
kterou narazíte v obci. Informace se 
pak ihned po odeslání objeví v emailu 
starosty, a to s přesnou lokalizací. 
Navíc můžete přidat i třeba fotku 
daného místa. 

Tak směle do toho… 

Aplikaci Česká obec již 
používá přes 270 

obyvatel naší obce a 
okolí 
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Jak pokračuje oprava hodin věže kostela. Informace přímo od restaurátora 

Průběžná zpráva o průběhu 
restaurátorských prací na věžním 
stroji 

Stroj se po demontáži z věže dovezl do 
atelieru. Následoval podrobný restaurátorský 
průzkum, který odhalil původní povrchovou 
úpravu, dále pak míru opotřebení některých 
částí a stupeň degradace povrchů korozními 
produkty. 

Každý díl byl rozebrán do šroubků a 
dokumentován. 

Po provedeném průzkumu byly stanoveny 
odstíny a typy povrchových úprav, které 
budou aplikovány po vyčištění stroje. Všechny 
díly se podrobily několikafázovému čištění, 
které díly zbavil nečistot a starých laků. Poté 
byly provedeny opravy poškozených nebo 
opotřebených dílů. 

Takto opravené díly se následně zbavily 
koroze. To se provádí opakovanými 
chemickými lázněmi v kombinaci s 
mechanickým dočišťováním jemnými 
ocelovými kartáčky.   

Stroj je již zpět ve věži našeho kostela 

Zrestaurovaný stroj se koncem října vrátil zpět na své 
místo. Předtím však bylo třeba zhotovit nový podstavec, 
na kterém stroj stojí. Nový podstavec je přesnou kopií 
toho původního, který byl velmi poškozen larvami 
tesaříka, takže již nejde použít. Podstavec byl vyroben 
původní technologií s použitím rybinových spojů. Vrchní 
deska naštěstí byla zasažena jen mírně, proto se po 
zrestaurování mohla vrátit zpět a nést celý stroj. 

Všechny díly byly před transportem zabaleny do 
bublinkové folie, aby nedošlo k jejich poškození. 
Postupně pak byly vyneseny na věž a rozbaleny. Celý 
stroj byl sestaven a odzkoušen jejich chod. 

Nyní bude následovat další fáze a tou je připojení stroje k 
ciferníkům a rafijím. K tomu je třeba zhotovit novou 
dřevěnou nosnou konstrukci rozvodů točivého momentu. 
Ta původní opět podlehla cizopasníkům. Pak již bude 
stroj schopen unášet rafije a ukazovat čas. 

Další fází v řadě pak bude rekonstrukce systému odbíjení 
– přenos tahové síly, paličky a nové cimbály. 

Jako poslední krok pak bude připojení natahovacího 
zařízení a automatické synchronizace přesnosti chodu. 

Jan Marek, restaurátor věžních hodin 

Stroj 

rozebraný 

v atelieru na 

jednotlivé 

části 

V atelieru sestavený stroj před převozem k nám 



Lhotský zpravodaj – vydává zastupitelstvo obce Kostelní Lhota; Kostelní Lhota 6, Sadská 289 12. 
Redakce – Drobný, Martínek, Palečková, email: ou@kostelni-lhota.cz          Stránka - 3 - 

 

     

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kostel patří Kostelní Lhotě 

Ve čtvrtek 15. 8. 2019 ráno se uskutečnila malá historická událost. Počínaje tímto dnem 
je náš kostel Nanebevzetí Panny Marie oficiálně majetkem obce Kostelní Lhota. Resp. 
důkaz o vlastnictví je poprvé možné si ověřit výpisem z katastru nemovitostí. 
 
17. 7. 2018 byla mezi obcí a Římskokatolickou farností podepsána Smlouva o smlouvě 
budoucí darovací a následně, prakticky rok poté 15. 7. 2019, i vlastní Smlouva 
darovací. Důvodem převodu vlastnických práv je větší možnost získávání finančních 
prostředků na opravy. 
 
Bohoslužby budou nadále zachovány. Přesný harmonogram bude vyvěšen na dveřích 
kostela. 
 
V neděli 18. 8. 2019 jste měli možnost na slavností mši svatou, kterou sloužil pozvaný 
host – kněz pražské arcidiecéze a metropolitní kanovník Dr. Vojtěch Eliáš, který 
požehnal naší obci a všem jejím obyvatelům. 

- TD - 

 

Veřejná sbírka na opravu kostela 
 

Aby byl stroj plně automatický včetně elektrického samonatahovacího zařízení, bude třeba ještě přivést do věže kostela elektřinu, 
pořídit sestavu mechanických dílů a zhotovit elektronické synchronizační zařízení. Chybí nám tedy už jen něco málo přes  
100 tis. Kč. Téměř 300 tis. Kč už se nám všem podařilo nasbírat, takže věříme, že ten zbyteček už do příštího roku zvládneme.  
Čím dřív to bude, tím dříve v obci uslyšíme pravidelné odbíjení hodin. 
 
Dosud vybráno   293 000 Kč 
Dosud proplaceno  189 650 Kč 
Ke dni 29. 10. 2019 je na účtu   92.890 Kč 
 
Zbývá vybrat   118.360 Kč 
 

Číslo transparentního účtu pro vaše příspěvky je 115-7264100277/0100. 
 
Děkujeme za Vaše příspěvky. 
 
Stav a pohyb na účtu můžete sledovat na https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty. 
 

Stroj již umístěný ve věži a usazený na novém podstavci, vlevo ve věži rozložené zrestaurované díly 
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Odpadové hospodářství 
 

Kostelní Lhota se zařadila mezi několik málo obcí v ČR, které zřídili tzv. RE-
USE centrum. Je jím zbrusu nová budova haly na našem sběrném dvoře. Re-use 
centra jsou místa, kam mohou lidé dávat zdarma věci, o kterých si myslí, že by 
mohli ještě sloužit jiným. Naopak, kdokoliv sem přijede, tak si tu může cokoliv 
vzít. Projekt má za cíl především snižování odpadu, ale zároveň funguje jako 
další důležité místo potkávání obyvatel naší obce. Celý tento oběh jsme 
pojmenovali KOSTELKA, pošli to dál, aneb dejme věcem druhou šanci. 

Tento systém u nás sběrném dvoře již částečně fungoval, ovšem odteď zde bude 
možné zanechat například i nábytek a další větší věci, které dosud končily ve 
velkoobjemových kontejnerech. Navíc si ušetříte práci s demontáží, která byla 
zpravidla obsluhou u nábytku vyžadována. Krom toho vzniklo obsluze sběrného 
dvora kvalitní zázemí se sociálním zařízením a také prostor pro ukládání dalších 
typů odpadů. 

Součástí projektu re-use centra bylo i pořízení nového 
nákladního elektromobilu.  

Celkové náklady na zřízení haly, nových zpevněných 
povrchů na sběrném dvoře, nákup vozidla a evidenčního 
systému činí cca 4,8 mil. Kč, dotace z EU pak přibližně        
3,2 mil. Kč. 

-td- 

V brzké době ještě plánujeme pořízení softwaru na inventarizaci odložených věcí a také regály pro ukládání v hale. Pokud by 
nějaká věc dlouho nenašla dalšího majitele, dojde z naší strany k její konečné likvidaci. 

Budete-li tedy mít nějakou věc, kterou již nechcete, ale mohla by posloužit někomu jinému, tak ji zaneste do našeho re-use centra 
KOSTELKA, pošli to dál a můžete jí tak dát druhou šanci. Věc se tak nestane odpadem a bude sloužit dál. Těšíme se, jak se 
KOSTELKA, pošli to dál uchytí a rozjede. Dejme jí šanci.         
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Důležité upozornění! 
Obsluha sběrného dvora po vás může požadovat roztržení pytle, který vhazujete do velkoobjemového 

kontejneru na směsný odpad. Bohužel se nám stává, že v pytlích bývá plast, papír, sklo, kov nebo bioodpad.  
To vše samozřejmě patří do jiných nádob. Minulý týden byla na sběrném dvoře kontrola z životního prostředí 

a shledala v tomto směru pochybení. Za podobné prohřešky v třídění nám hrozí nemalá finanční pokuta. 
Jednu podobnou jsme již v minulosti dostali. Proto prosíme o pochopení a zodpovědný přístup v třídění. 

Odpadové hospodářství 

Plastové pytle do bioodpadu opravdu nepatří! 
 
Důrazně žádáme ty, kteří tak opakovaně činí, aby nevyhazovali bioodpad do velkého modrého kontejneru u sběrného dvora spolu 
s plastovými pytli. Pytel je třeba na místě vysypat a ten pak vytřídit do žlutého kontejneru na plast. Zároveň bioodpad nesmí 
obsahovat další typy odpadu – suť, plasty, papír, železo aj. 

Chápeme, že je kontejner již někdy plný. Pak prosím použijte přistavené vidle (pytel se tam vždy ještě vejde), případně si předem 
ověřte, že je v kontejneru místo a přijeďte s odpadem jindy. Krom toho, pytel by se měl určitě vejít do kompostérů, které již máte 
každá domácnost doma. Snažíme se kontejnery vyprazdňovat, jak jen to je možné, ale především o víkendu nejsme schopni ihned 
reagovat na rychle zaplněný kontejner. 

V opačném případě, kdy kontejner obsahuje plast, hrozí, že dojde k znehodnocení celého jeho obsahu, což nám bude následně  
i vyfakturováno. Pokud se tento nešvar bude opakovat ve velkém, budeme bohužel nuceni tuto službu pro vás zrušit.    

Nešvar u kontejneru na bioodpad 

Víte, že: 
 na našem sběrném místě se můžete zbavit zdarma olejů z domácnosti, tedy zejména  

přepáleného rostlinného oleje a tuku? 

Rostlinný olej je třeba přinést v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích a vhodit do této  
černé nádoby u haly. Pozor, nelze vložit motorový olej, který je odpadem nebezpečným! 

Tímto krokem šetříte zejména naši čistírnu odpadních vod. 

 

 na našem sběrném místě můžete ekologicky zlikvidovat baterie a tím i pomoci našim  
oběma školám, které si za nasbírané body můžou zakoupit učební pomůcky? 

Jde o všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky,  
dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů apod.).  

Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky,  
ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg.   

 

 papírové pytle od cementu, lepidla a jiných stavebních materiálů nepatří do modrých  
nádob na papír? 

Pytle jsou znečištěny svým obsahem, a navíc jsou často složeny zčásti i třeba z plastu,  
proto je třeba je vhazovat do směsného odpadu. 

 

Kompostéry 
stále zdarma 
pro vás ! 
 
Stále si můžete na OÚ 
vyzvedávat zdarma 
kompostéry o 3 
velikostech.  

Každá domácnost má 
nárok na minimálně dva. 
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Spolek chovatelů 

Náš chovatelský rok začal již krajskou výstavou v Lysé nad Labem, které se naši chovatelé zúčastnili. Ke Dni dětí se v MŠ 
uskutečnila menší výstavka domácích zvířat, která se u dětí setkala s velkým pobavením a ponaučením. 

Ve dnech 17. a 18. 8. 2019 ZO ČSCH Kostelní Lhota uspořádala tradiční, v pořadí sedmou chovatelskou výstavu na zahradě 
místní ZŠ. I díky pěknému letnímu počasí výstava dokázala, že je výzvou pro všechny milovníky přírody. Těší nás, že přijdou 
starší i ti mladí, kteří teprve s chovem začínají. Smyslem vystavování je také předvedení nejkvalitnějších jedinců plemene v co 
nejlepší kondici a následné ocenění certifikovanými posuzovateli. 

Na výstavě bylo možno zhlédnout 105 králíků, 38 kusů drůbeže a 22 holubů. Ty nejlepší kolekce obdržely Pohár starosty a další 
ocenění 14ti čestnými cenami. Všem vystavovatelům k těmto cenám blahopřeji!  

Naši výstavu každoročně obohacují chovatelé z mnoha jiných organizací i mimo náš okres. Také naši chovatelé obesílají 
výstavy např. Okresní výstavu v Poděbradech, kde jsme se umístili na třetím místě. 

O zdar výstavy se zasloužili naši členové a řada sponzorů, bez nichž by ji nebylo možné uskutečnit. Zvláštní dík patří místnímu 
Obecnímu úřadu za úpravu výstavního prostoru a dále vedení ZŠ Kostelní Lhota za pochopení. 
 

Věřím, že se za rok opět sejdeme na osmé chovatelské výstavě. 

Bohumil Dvořák                                                             

 Předseda ZO ČSCH Kostelní Lhota 

 

Čipováni psů v obci 
Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb. O 
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí 
být každý pes označen elektronickým čipem. 

Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto 
označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti 
na druhu provinění. Výjimkou z očkování je pouze pes, který je  
označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Identifikační číslo pasu 
bude zaznamenáno v dokladu o očkování psa.  

Chcete-li si splnit výše uvedenou zákonnou povinnost, nabízíme veterináře pana Břečku, který 
přijede do naší obce před obchod a to v sobotu 9. listopadu a od 9:00 do 11:00 provede 
čipování psů. Očkovací průkaz si vezměte s sebou.   

Cena za čipování 1 psa bude činit 300 Kč. 
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Soutěže, malování na obličej, jízda člunem, občerstvení u hasičárny, prezentace aktivních 
vojenských záloh AČR a na závěr hasičská pěna. To byl již tradičně báječný program dne 
otevřených dveří našich hasičů v sobotu 22. 6. 2019. 

Hasičský Dětský den 

 

Úspěch dětí ze Lhoty v hasičské soutěži 
 

Závěrem minulého školního roku dosáhly děti z naší obce skvělého výsledku ve výtvarné a literární soutěži “Požární ochrana 
očima dětí”. Všichni výherci získali ocenění přímo z rukou vedení nymburských profesionálních hasičů a hostů. Letošní soutěže 
se zúčastnilo celkem 1450 dětí. O to je úspěch našich dětí cennější.  
 

Žákyně naší základní školy Karolína Batlíková a Karolína Krejsová si převzaly v Nymburce ocenění za krásné čtvrté a páté místo 
v okresním kole výtvarné části soutěže. 
 

Ti nejlepší z okresních kol pak postoupili do krajského kola. Zde měla Kostelní Lhota také své želízko v ohni. Parádní druhé 
místo v kraji zde totiž vybojovala v literární části soutěže naše Emička Šenderová. 
 

Všem děvčatům gratulujeme a přejeme spoustu krásných obrázků i textů! 
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Ukázka vrtulníkového výsadku Armády ČR 

V pátek 31. 5. odpoledne mezi dálnicí a naší obcí proběhlo cvičení výsadkářů s přistáním vojenského vrtulníku. Diváci i děti z naší 
mateřinky si pak mohli prohlédnout balení padáků a také vrtulník zvenku i zevnitř. 

-ZM- 

 

Obec hledá pozemky pro pozemkové úpravy. Rádi od vás odkoupíme pozemky. 
Z nedávno uspořádaného dotazníkového šetření vyplynulo, že obec by se do budoucna měla zabývat suchem a problematice 
zadržování vody v krajině. Jak víte, probíhají pozemkové úpravy a připravujeme i záměry, které by řešily lepší udržení vody 
na našem katastru obce. 

Ukazuje se ovšem, že obec zdaleka nedisponuje takovým množstvím výměry pozemků, které by nám umožnilo realizovat 
všechny uvažované záměry. Zdaleka nejde jen o revitalizaci vodních toků. Rádi bychom vytvářeli větrolamy, biokoridory, 
aleje i remízky pro zvěř. Naší vizí je zlepšit zdejší striktně zemědělskou krajinu a zajistit její větší prostupnost. K tomu všemu 
ovšem budeme potřebovat dostatek pozemků a bez vaší pomoci to prostě nepůjde. 

Rádi bychom tedy oslovili majitele pozemků - zejména pak těch v blízkosti vodních toků (Výrovka, Šembera, příkopy 
za dálnicí), ale i kdekoliv jinde v obci, se žádostí o případný prodej těchto nemovitostí obci Kostelní Lhota. Čím větší 
výměrou bude obec v rámci pozemkových úprav disponovat, tím snadnější bude navrhování dílčích opatření, které by měly 
nakonec pomoci všem obyvatelům naší obce. 

V případě zájmu se neváhejte kdykoliv obrátit na obecní úřad. 

-TD- 

 

Rekonstrukce budovy starého 
obecního úřadu se opět rozběhne 

Na jaře letošního roku jsme se rozhodli pro přerušení prací 
na rekonstrukci starého obecního úřadu. Důvodem bylo 
nutné kompletní přepracování projektové dokumentace a 
nové stavební řízení. Naší snahou je totiž zajištění 
maximální plochy prostoru interiérů.  

V současné době probíhá výběrové řízení na nového 
dodavatele. Pokud půjde vše podle plánu, někdy na přelomu 
měsíce listopadu a prosince bychom mohli opět pokračovat 
v pracech, pokud to tedy počasí dovolí. 

Dokončení předpokládáme maximálně do poloviny příštího 
roku. Budova poté bude sloužit všem občanům jako tzv. 
komunitní centrum.  

-td- 
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V pátek 18. října tohoto roku jsme pozvali žáky místní ZŠ, abychom si  
společně vlastními silami postavili ptačí budky. Vytvořili jsme několik  
skupinek a podle návodu se daly děti do díla. Děti se pro práci nadchnuly.  
Šroubovaly o sto šest. A nejvíc je bavilo šroubovat s aku vrtačkou. Celá  
tato akce byla zaměřena na spolupráci, vzájemný respekt, zručnost  
a jemnou motoriku. Mezi tím nejmladší děti ze školky zabalily do alobalu  
brambory a daly je péct do popelu. Po zdárném sestavení všech budek  
jsme přešli k ohništi. Přeříkali jsme si básničky o bramborách a všichni  
zazpívali lidovou písničku: 
 
„Jedna, dva, tři, čtyři, pět, cos to Janku, cos to sněd? 
Brambory pečený, byly málo maštěný.“  
 
No a hned potom se děti pustily do ochutnávky upečených brambor.  
Někdo takto upravené brambory jedl poprvé, někdo si přidával a všem  
moc chutnalo. Počasí nám přálo a akce se velice zdařila. Jednu budku si  
školáci odnesli do školy a teď už jen budeme čekat, až po zavěšení na  
správném místě na stromě, se do budek nastěhují ptáčkové.  
 
Další novou a společnou akcí se školou je bruslení.  
Jezdíme do Poděbrad na zimní stadion.  
Dětem bruslení učarovalo, každou lekcí se zlepšují  
a nemohou se dočkat té příští. 
 
Těšíme se na další spolupráci. 
 

      Kolektiv MŠ Kostelní Lhota 
 

  

Zprávičky z naší školičky 
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Letošní školní rok jsme přivítali devět prvňáčků a rozjeli jsme nové 
celoroční projektové téma Vzhůru na palubu. Děti se učí 
spolupracovat ve skupině, vyslechnout jeden druhého, vzájemně si 
pomoci a poradit. Zároveň rozvíjí mnoho užitečných dovedností a 
při postupném plnění úkolů se z malých lodníků stanou velcí 
kapitáni. 

Zaměříme se také na různé formy výuky v praxi, tematické 
přednášky, spolupráci s DDM Poděbrady na volnočasových 
aktivitách a nově dětem nabídneme badatelský klub a klub 
deskových her. 

Za námi je akce Loučení s létem, při které naši žáci provedli děti  
z mateřské školy po různých stanovištích s úkoly na naší zahradě,  
a i přes chladné počasí si všechny děti odnesly krásné zážitky.  

Mezi zcela novou zkušenost patří natáčení ČESKÉ TELEVIZE 
pořadu Náš venkov o malotřídních školách a spolupráce našich dětí 
na pořadu Šikulové.  

Srdečně vás zveme na Soutěž o Lhoteckou dýni, která se bude konat 
7. 11. 2019 a přejeme všem příjemný barevný podzim. 

Budeme se těšit na vaši podporu. 
      Za kolektiv ZŠ Kostelní Lhota 

Kateřina Hovorková                 

Školní zpravodaj 
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  Školní zpravodaj 

  
POŘAD NÁŠ VENKOV 

Natáčení České televize  
v Základní škole v Kostelní Lhotě 
 
Jak si asi mnozí obyvatelé Kostelní Lhoty všimli, v úterý 1. 
10. 2019 proběhlo v naší škole natáčení České televize. 
Natáčel se zde pořad Náš venkov – cyklus, pravidelně vysílaný 
v sobotu dopoledne na ČT2, který se snaží zachytit nejen 
současné proměny českého venkova, ale také přibližovat 
tradiční hodnoty, výhody a nevýhody života na vesnici a 
osobitou práci občanů mimo města. Tentokrát se téma pořadu 
zaměřilo na malotřídní školy, a proto jeho produkce požádala 
o natáčení nás. Kromě naší školy se pak natáčelo ještě ve 
školách v Nové Vsi a v Dětenicích.  

Malotřídních škol je v České republice docela hodně, tvoří 
zhruba více než 25% všech škol a nevedou si v konkurenci s 
městskými školami vůbec zle. Tyto školy sice vzdělávají jen 
žáky od první do páté třídy, ale dle průzkumů České školní 
inspekce si při jejich vzdělávání vedou lépe, a také rodiče žáků 
si je obecně pochvalují. Výuka se zde oproti velkým školám 
liší především tím, že třídy jsou věkově smíšené. Někteří 
rodiče se mnohdy obávají, že např. díky absenci špičkového 
vybavení, které je obecně dostupnější větším školám, v nich 
bude úroveň vzdělání nízká, ale opak je pravdou.  

Výuka je totiž v menších kolektivech individuálnější (každý 
žák vnímá učivo jinak a potřebuje jiný přístup). Naše škola 
navíc disponuje 10 počítači, 20 tablety a interaktivními 
tabulemi ve dvou učebnách. Třídami se prolínají žáci různého 
věku, takže různé věkové skupiny mají možnost 
spolupracovat i mezi sebou. Díky tomu jsou děti uvyklé na 
spolupráci a zároveň jsou více samostatné. Žáci z malotřídek 
si tedy kromě dobrých výsledků do života odnášejí i vzácné 
sociální dovednosti. 

Natáčení v naší malotřídní škole probíhalo při vyučování v 
jednotlivých třídách a při aktivitách v odpolední družině. 
Vyjádřit své názory na specifika, či úskalí malotřídek jsem 
nedostala pouze já, ale i bývalá paní ředitelka Mgr. Jana 
Vyskočilová, pan starosta Tomáš Drobný (za zřizovatele), a 
také programový ředitel informačního centra pro vzdělání 
EDUin, pan Mgr. Hřebecký, který pravidelně přednáší na 
konferenci malotřídních škol a tematicky se věnuje vzdělávací 
politice, spolupráci se zřizovateli a komunikaci rodiny a 
školy.  

Pokud vás toto téma více zajímá, pořad bude ke shlédnutí na 
ČT2 někdy začátkem příštího roku, případně ihned poté 
na webu obce či školy.    

   Mgr. Hana Čermáková 
(pověřená řízením Základní školy v Kostelní Lhotě)                
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Naše školní budova byla vystavěna před 140 lety jako patrová na místě nevyhovujícího přízemního objektu. Před 110 lety v roce 
1909 nastoupil nový řídící učitel Josef Červinka (zemřel v roce 1924 v 53 letech a pochován je na našem obecním hřbitově). Do 
školy chodily děti také z Pískové a Vrbové Lhoty. Ve dvou třídách se učilo celkem 158 žáků.      

 Zdeněk Martínek, kronikář obce 

Třída řídicího učitele Josefa Červinky 

 

  

Z historie školy 

Od 1. 4. do 15. 10. 2019 se v naší obci narodili tito noví občánci: 
 
 
Duben  Kudrnovská Šarlota 
Červen  Brucknerová Ema 
Srpen  Záhora Vojtěch Ota 

      

Ve stejném období nás navždy opustili  
tito spoluobčané: 
 
Caňkář František 
Komrzý Alžběta 
Kvíz Josef 
Klégr Karel 
Beneš Eduard 
Hobík Stanislav 
Tesaříková Marie 
Beránková Marie 
Podolínská Libuše 

      

Naši jubilanti 
 

Od minulého vydání oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané: 
 
Květen  Petrášek Jindřich 
Září  Záhorová Ludmila 
  Bydžovská Drahoslava 
Říjen  Dvorský Lubomír 
   
 
 
 
Všem srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let! 

Narodili se 
 

Opustili nás 
 

*********************************************************************************************************** 
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7. listopadu Lhotský Halloween a soutěž o 
nejhezčí dýni 
Proběhne na zahradě ZŠ Kostelní 
Lhota od  
17:00. Dýně možno nosit již od    
4. 11. 2019. 

9. listopadu Čipování psů v obci 
Přijďte se svými mazlíčky před 
obchod od 9:00 do 11:00. 

10. listopadu Pohádková show pro děti Na 
růžku 
Zveme všechny děti na jedinečnou 
pohádkovou show v ČR. Těšit se 
můžete na pohádkové postavy 
jako je Spiderman, Harry Potter, 
Elza, Olaf, Sponge Bob, Aladin, 
Zvonilka, piráti atd. Začátek 
v 16:00, vstupné dobrovolné. 

16. listopadu Svatomartinské hody 2019 
5. ročník bude ve znamení 30. 
výročí od Sametové revoluce.  

30. listopadu Rozsvěcení vánočního stromu 
Jako každý rok se můžete od 
16:30 těšit na krátké vystoupení 
dětí z obou našich škol.  
K prodeji budou adventní výrobky 
obou škol, ochutnat můžete teplý 
svařáček, klobásu nebo langoše. 
Shlédnout můžete opět dřevěný  
i živý betlém.  

5. prosince Svatomikulášská nadílka v 
kostele 
Srdečně všechny zveme na 
svatomikulášskou nadílku do 
našeho kostela dne 5. 12. 2019, 
která bude probíhat mezi 17 až 20 
hod. Vlastní balíček přineste 
pokud možno už 4. 12. 2019 mezi 
14 až 19 hod. na Obecní úřad 
nebo předejte při vstupu do 
kostela andělovi  v den konání 
akce. 

18. prosince Vánoční koncert v kostele 
V předvánočním čase se můžete 
těšit na výjimečný koncert v 
našem kostele, který začne od 18 
hod. Své vystoupení přislíbila 
sopranistka Jana Ryklová. 
Doprovázet jí budou Zbyňka 
Šolcová na harfu a František 
Lamač na housle. Hostem pak 
bude Komorní sbor ZUŠ Pečky. 

_______________________________________ 

21. března Lhotecká zábava 
v sokolovně Písková Lhota od 
20:00. Opět se skupinou 
Bontonband. Pro Kosteláky je 
zajištěn autobus tam (v 19:30)  
i zpátky (ve 2:00).  

Kde byste neměli chybět 
 

Svatomartinské hody 
 

Letošní 5. ročník Svatomartinských hodů je tak trochu sváteční a ponese se 
ve znamení 30. výročí od Sametové revoluce. Těšit se můžete na výstavu 
dobových materiálů, fotografií a příběhů známých osobností. 

Samozřejmostí pak bude ochutnávka přírodních regionálních vín, 
svatomartinská husa, lhotské sýry, výběrová pražená káva, cimbálová 
muzika a další. Opět se můžete zapojit do soutěže. Letošním tématem je 
"jablko" a jakékoliv pochutiny z něj. 

Výstava 30 let od sametové revoluce  
Přineste nám dobové dokumenty a materiály 

Rádi bychom vás oslovili o zaslání či zapůjčení jakýchkoliv dobových 
materiálů - novin, časopisů, zápisků, fotografií našich spoluobčanů nebo 
obce, nebo čehokoliv, co připomíná zlomovou dobu a to včetně prvních 
roků let devadesátých. 

Již teď pro vás máme připraveny dvě malé výstavy. První s názvem 
Střípky revoluce představí zejména mladším návštěvníkům na třinácti 
panelech průběh sametové revoluce,  

ale také odvypráví několik strhujících příběhů. Panely obsahují prvky 
tzv. rozšířené reality, díky kterým ožijí v mobilních telefonech po stažení 
aplikace. Druhá výstava se jmenuje 1989 - Rok zázraků a zachycuje 
zásadní příčiny pádu komunistického režimu u nás v kontextu světových 
událostí a to hlavně formou ikonických plakátů a fotografií doplněných o 
základní fakta. 

Krom toho výstavu doplní i video a také výtvory dětí z naší základní 
školy.  Díky všem za pomoc. 
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Již po osmé v sobotu 29. 6. 2019 (a údajně naposledy?) pořádal Honza Havlas s rodinou a dobrovolnými pomocníky tuto cyklistickou 
projížďku půvabnou polabskou krajinou. Přihlásit se mohli jednotlivci, rodiny, družstva a nejmenší s rodiči. Každá kategorie byla 
vyhodnocena a vyhlášena.  

-ZM- 
 

   
 

     
 

   

Organizátor Honza Havlas 
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50 let volejbalového oddílu 
 

V roce 1969 byl při TJ Sokol Kostelní 
Lhota založen volejbalový oddíl. První 
hřiště bylo vybudováno v lese „u 
Hofmanů“. Jejich syn, spisovatel a 
scénárista Ota Hofman, byl prvním 
sponzorem našich volejbalistů. Ota 
Hofman mladší je jedním ze 
zakládajících členů našeho volejbalu. 
 

-ZM- 
 

Zakládající členové volejbalu rok 1969 

Horní řada zleva: K. Vyskočil, O. Hofman, P. Linka,  
J. Mašinda, L. Roman 
Dolní řada zleva: J. Linka, P. Punčochář, L. Černý,  
A. Kuchař                                        
 
Současná činnost volejbalového oddílu je zaměřena na 
tréninky a turnaje mládeže. 
 

Volejbalová mládež s trenérkami na turnaji 2019 
 

 
 

Zhodnocení minulé volejbalové sezóny  
 
Volejbal pokračoval po trénincích v sokolovně přes zimu konečně venku na našich antukových kurtech v Kostelní Lhotě. Tímto 
děkuji Sokolu Písková Lhota za poskytnutý „azyl“, ale nyní jsme už rádi za to, že můžeme sportovat na našem hřišti. 
Venku jsme pokračovali v nastaveném režimu jeden trénink týdně, a to nejprve přípravka 1.-4. třída a poté měli trénink starší děti.  
5.- 9. třída. Celkem chodilo na tréninky 25 dětí nejen z Kostelní Lhoty, ale i z okolních vesnic. 
Touto cestou bych chtěla poděkovat rodičům za jejich spolupráci, SK Kostelní Lhota za materiální podporu pro děti a velké 
poděkování patří Lence Drobné a Michalovi Prokopovi, kteří mi velmi pomáhají a podporují při trénincích. 
 

 Lenka Greplová, trenérka mládeže 

Sportovní klub 
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 Průběžné fotbalové tabulky 
 
 Postřižinský přebor mužů Nymburk 
  

# Klub Z  V R P S 

1 Jíkev 10 10 0 0 52:15 30 

2 Sokol Všejany 10 8 1 1 32:13 25 

3 Sokol Kostomlaty 10 7 1 2 31:15 22 

4 FK Loučeň 1893 10 6 1 3 32:18 19 

5 FK Kovanice 10 6 0 4 22:17 18 

6 FC Trn. Rožďalovice 10 5 1 4 31:23 16 

7 FK Boh. Poděbrady B 10 5 1 4 29:23 16 

8 Sokol Přerov n. Labem 10 5 1 4 18:18 16 

9 SK Kostelní Lhota 10 4 1 5 34:31 13 

10 SK Polaban Nymburk B 10 3 1 6 19:27 10 

11 Hrubý Jeseník 10 3 1 6 16:28 10 

12 Třebestovice 10 3 0 7 20:33 9 

13 Tatce 10 0 1 9 11:49 1 

14 FK Čechie Vykáň 10 0 0 10 8:45 0 

 

 

Fotbalová IV. třída skupina A  

# Klub Z V R P S B 

1 Bobnice B 10 8 0 2 28:15 24 

2 FK Litol 9 7 0 2 36:13 21 

3 Sl. Poděbrady B 9 7 0 2 37:17 21 

4 SK Sokoleč B 9 7 0 2 37:22 21 

5 Poříčany B 10 6 1 3 51:30 19 

6 Bříství 9 4 1 4 28:21 13 

7 Hradištko 9 4 1 4 18:19 13 

8 Hořátev 9 3 3 3 23:17 12 

9 Křečkov B 9 3 0 6 20:33 9 

10 Sány B 10 3 0 7 22:39 9 

11 Milčice 9 1 3 5 11:28 6 

12 SK Kostelní Lhota B 9 1 1 7 17:47 4 

13 Dlouhopolsko 9 1 0 8 9:36 3 

        

 

Sportovní klub 

Roman Fink a Jirka Mácha 
 

Závěr minulé fotbalové sezóny s gardou Sparty Praha 
 
Za velkého zájmu diváků sehráli naši fotbalisté v pátek 21. 6. 2019 exhibiční utkání s bývalými hráči AC Sparty Praha. 

Slavnostní výkop provedl náš nejstarší bývalý fotbalista Zdeněk Čapek. Hrálo se na 2 x 35 minut a poločas jsme vyhráli 2:1 
zásluhou našeho brankáře Jirky Máchy, který měl při množství sparťanských tutovek víc štěstí než rozumu.  

O přestávce si naši žáci vyzkoušeli pokutové kopy proti brankáři Sparty. Do druhého poločasu náš tým prostřídal a Sparťany 
posílil předseda fotbalistů Kostelky Mirek Štok. To se projevilo na konečném skóre 2:4 a tím i vítězství staré gardy Sparty. Naše 
góly vstřelili Michal Mácha a Lukáš Bláha. Za Spartu skórovali: Flachbart, Stracený, Koloušek a Trval. 

-ZM- 

AC Sparta Praha nastoupila s hráči naší mladší i starší přípravky 


