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Vážení Lhoťané, 

podzimní číslo zpravodaje vychází 
s mírným zpožděním. To je dáno 
především faktem, že celé léto jsme 
se věnovali hlavně rekonstrukci naší 
základní školy. Jedná se svým 
způsobem o jedinečný projekt.  

Škole proto věnujeme největší část 
tohoto čísla. To je dáno i tím, že jsme 
stejně jako v loňském roce, nechali 
porovnat znalosti a dovednosti našich 
žáků v rámci celostátního hodnocení 
společnosti SCIO. Výsledky jsou pro 
nás velmi překvapivé a je určitě 
důležité, abyste o nich také věděli. 
Přečíst si o nich můžete na straně 5. 

Druhou největší letní událostí byl 
úspěch v našem „lobbingu“ za 
omezení průjezdu tranzitní 
kamionové dopravy. Krátký článek 
shrnující hlavní okolnosti najdete 
rovněž v tomto čísle.  

Rád bych vás všechny také touto 
cestou srdečně pozval na akci Stromy 
pro Výrovku, kterou pořádáme 
s MAS Podlipansko. V sobotu 27.10. 
od 9:00 si můžete vysadit „svůj“ 
vlastní strom na hrázi podél Výrovky 
u stavidla. Jedná se o dosud nejroz-
sáhlejší výsadbu. Na výběr budete 
mít z celkem stovky ovocných i 
neovocných stromů a 16 odrůd. Sázet 
tak budeme duby, javory, ale i 
hrušně, jabloně, švestky, oskeruše, 
třešně, višně aj. Jámy budou již 
vyhloubené, proto neváhejte a i přes 
studené ráno dorazte na společnou a 
vždy velmi příjemnou akci. Na 
zahřátí i na zub bude všeho dostatek. 

Závěrem bych rád připomněl, že 
Lhotský zpravodaj je určen vám 
všem. Redakce proto velmi ocení 
jakýkoliv váš příspěvek, článek či jen 
názor a třeba i nesouhlasné 
stanovisko. Jedině tak můžeme naši 
obec posouvat vpřed. 

Vážení spoluobčané, inspirativní 
čtení přeje 

Tomáš Drobný – starosta obce 

Se začátkem školního roku se práce na škole přemístili do venkovních prostor. Prakticky až 
do začátku výuky jsme ale všichni měli velmi napilno. Uvnitř se dodělávaly poslední 
detaily a maminky dokonce vypomáhaly s úklidem. Patří jim za to obrovský dík. Stihlo se a 
stavební úřad vydal souhlas s předčasným užíváním stavby. Výuka tak začala podle plánu.  

Na děti čekaly nové podlahy v šatně a vrchní chodbě, zbrusu nové toalety a kompletně 
rekonstruované učebny. Vznikla navíc i nová místnost – nářaďovna, takže v tělocvičně bude 
mnohem více místa pro výuku. V novém hávu je i ředitelna a družina. 

Škola se pak může pochlubit zcela novým způsobem vytápění. Původní akumulační kamna 
jsme nahradili tepelným čerpadlem. Po asi dvouměsíčním tvrdém vyjednávání mezi dvěma 
hlavními konkurenty, jsme nakonec zvolili Stiebel Eltron, výrobce jednoho z 
nejkvalitnějších tepelných čerpadel vzduch – voda na trhu. Stiebel nám nabídl naprosto 
exkluzivní podmínky. Stejnou značku máme i v budově obecního úřadu a jsme zatím velmi 
spokojeni. Od tohoto kroku si slibujeme zejména výrazné snížení nákladů na vytápění.  

Další významnou, a v porovnání s jinými školami dosud spíše ojedinělou technologií, je 
rekuperační jednotka. Tu už nám kvitují i nezaujatí projektanti. O co jde? Jedná se o větrací 
systém, který dokáže zpětně získat teplo z vnitřních vytápěných prostor a toto teplo vrátit 
zpět do místností s již čerstvým venkovním vzduchem. Rekuperace tak velmi výrazně šetří 
provozní náklady na teplo. Podstatným způsobem je navíc omezen případný vznik a 
rozšíření plísní a dřevokazných hub. Hlavní přínos je ale v komfortu a zdraví obyvatel. 
Pokud totiž pravidelně nevětráte, je v každé dobře zateplené budově brzy vydýchaný 
vzduch. 

Škola vybavena novými technologiemi 

Zejména u místností, kde je 
v daný okamžik větší 
množství osob, to způsobuje 
na první pohled nerozezna-
telnou únavu jeho obyvatel. 
Pravidelný přívod čerstvého 
vzduchu zajistí maximální 
soustředěnost dětí na výuku. 
Díky pylovému a uhlíkovému 
filtru, je přiváděný vzduch 
navíc zbaven pylů i dalších 
alergenů a pachů z okolí. Naše 
jednotka je pak navíc 
vybavena dodatečným přihří-
váním přívodního vzduchu a 
v obou učebnách jsou čidla 
pro sledování CO2. Ty 
automaticky i zónově spínají 
vzduchotechnickou jednotku 
v okamžiku, kdy je v dané 
učebně zvýšená hladina CO2. 

Přejme tedy dětem, rodičům i 
učitelskému sboru jen samé 
příjemné chvíle a stále 
čerstvý, zdravý vzduch. ☺ 

-TD- 

 
Družina v novém hávu 

Žákům se v nové učebně líbí 
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Kostelka konečně bez kamionů 

Výsledek byl opět velmi nejasný, vzhledem k různému výkladu možných 
řešení, která definuje zákon o pozemních komunikacích a zákon o provozu na 
pozemních komunikacích. Hrozilo, že opatření bude pouze dočasné a nikoliv 
trvalé, o což jsme jednoznačně usilovali.  

Naše argumenty ale přitom zněly jasně. Těžká nákladní doprava negativně 
působí nejen na emise, hluk, vibrace a znečištění životního prostředí, ale 
zejména na bezpečnost silničního provozu. Provozem těžkých vozidel navíc 
dochází i k práskání zdiva nemovitostí.  

Silnice II/611 přitom vede souběžně s dálnicí D11 a je zcela zřejmé, že 
dopravci tlačí na řidiče, aby se vyhýbali zpoplatněným úsekům. Naši 
argumentaci jsme podpořili i vlastními silami. Poděkování tak patří zejména 
dětem z naší lhotské i sadské základní školy, které po dobu 14 dnů měřily 
intenzity nákladní dopravy v Kostelce i v Sadské na kruhovém objezdu a 
sledovali také registrační značky vozidel. Ve spolupráci s firmou EDIP, která 
zajišťovala celostátní sčítání, jsme pak naměřené výsledky dopočítali pro celý 
den a celý rok. Výsledek je zcela zřejmý. Během jednoho průměrného dne 
v březnu 2012 projelo v Sadské na kruhovém objezdu 1.100 nákladních 
vozidel. Podíl tranzitní dopravy, která pokračuje dál na Kostelní Lhotu, nebo 
opačným směrem, pak činí až 75 %. Jednoznačně se tak potvrdila čísla udávaná 
ŘSD z celostátního sčítání v roce 2010, která na sčítacím místě v Pískové 
Lhotě naměřila během 24 hodin 859 nákladních vozidel. 

Naše snaha tedy měla pomoci nejen všem obcím na trase, ale také rozpočtu 
Středočeského kraje, do jehož majetku silnice druhé třídy patří a kterou musí 
pravidelně udržovat. Krom toho získá i stát na vyšším výběru mýtného. 

Naštěstí se za náš záměr postavilo Ministerstvo dopravy a brzy na to i 
Středočeský kraj. Na jaře letošního roku se u nás v Kostelní Lhotě uskutečnilo 
setkání zástupců všech obcí mezi Starým Vestcem a Poděbrady a také všech 
dotčeným úřadů. Středočeský kraj zde ústy náměstka hejtmana posvětil zákaz 
kamionů a dokonce se zavázal celou akci finančně zajistit. 

O celém procesu jsme do této chvíle prakticky vůbec veřejně nemluvili, neboť 
vážně hrozilo, že se někteří dopravci proti rozhodnutí úřadů odvolají. To mohlo 
celý proces na dlouhou dobu pozdržet. Když tedy bylo v polovině letních 
prázdnin vydáno rozhodnutí o omezení vjezdu nákladní dopravy, bylo všem 
starostům zapovězeno o tom veřejně hovořit. Až do řádného termínu se však 
naštěstí nikdo neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci. V říjnu tak konečně 
mohlo dojít k výrobě a osazení dopravních značek.  

Čas ukáže, zda budou řidiči značení respektovat, ale jsme dohodnuti 
s městskou i státní Policií, že bude docházet ke kontrolám. Vjezd je povolen 
pouze pro zásobování, dálkové nákladní dopravě už snad trvale odzvonilo. 

-TD- 

 

Podařilo se. Ve čtvrtek 11. října došlo k osazení poslední dopravní značky. 
Těžká nákladní doprava tak po mnohaletém úsilí nesmí projíždět nejen 
naší, ale i dalšími čtyřmi obcemi na trase silnice II/611.  

Nový web slouží občanům 

Už několik měsíců fungují nové webové 
stránky obce (www.kostelni-lhota.cz). 
Snažíme se zde vkládat veškeré aktuální 
informace a důležitá upozornění. Zároveň 
jsme rádi, že využíváte možnosti se na 
stránkách zaregistrovat. Tím totiž získáváte 
možnost zúčastnit se diskusí nad 
vybranými tématy. Zároveň také můžete 
hlasovat v anketách, které jsou určeny jen 
pro naše občany a slouží jako jakési 
referendum o daném tématu. Aktuálně 
například hlasujeme o navýšení poplatku za 
komunální odpad pro rok 2013.  

Pokud si pak v osobním nastavení zvolíte 
možnost zasílání aktuálních zpráv, vždy 
vám přijde přímo do vaší emailové 
schránky každá čerstvá informace z obce. 
Zatím málo využívaná je sekce pro 
podnikatele. Zde můžete zdarma 
prezentovat vaší firmu či podnikatelskou 
činnost. 

Stále přitom platí, že uvítáme jakékoliv 
náměty k podobě či uživatelským 
vlastnostem webu. 

-TD- 

V souvislosti s přechodem na zimní 
čas bude od prvního listopadového 
týdne sběrný dvůr otevřen pouze o 
víkendech a to v obvyklých časech. 

Začátkem roku 2011 jsme ve spolupráci s 
městem Sadská, obcemi Písková Lhota, 
Velenka a Starý Vestec rozjeli, po 
několika neúspěšných pokusech 
v minulých letech, nové kolo 
projednávání s dotčenými úřady. 
Impulzem pro nové kolo vyjednávání 
byla dopravně-bezpečnostní studie Na 
zelenou Lhotou, kterou v roce 2010 
pořídila naše základní škola z prostředků 
Nadace Partnerství. Projektanti firmy 
DIPRO v ní jako jednoznačnou prioritu 
stanovili právě řešení zákazu kamionů 
nad 12 t.  
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Kam s tetrapacky? 

Rádi bychom vás informovali o nové 
možnosti rozšířeného odkládání 
nápojových kartonů, tzv. tetrapacků. 
Vzhledem k tomu, že samostatné 
třídění do zvláštních kontejnerů není 
zatím pro svozovou firmu 
ekonomicky zajímavé, není v brzké 
době reálné, že bychom tento typ 
odpadu třídili zcela samostatně jako 
ve větších městech.  

Přesto, nápojové kartony je nově 
možné dávat  do žlutých kontejnerů 
doposud používaných na sběr 
tříděných plastových odpadů. Ty byly 
dodatečně označeny samolepkou 
informující o možnosti odložení 
tetrapacků. V třídící lince poté 
dochází k oddělení obou typů odpadů.  

Třídění odpadů a jejich materiálové 
využití pomáhá chránit nejen životní 
prostředí, ale má také význam 
ekonomický. Přináší nejen úsporu 
surovin, ale současně i úsporu 
nákladů naší obce. 

-TD- 
 

Odpadové hospodářství 

Jak lze využít nefunkční zářivky? 

Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné zářivky 
k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud?  
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá 
neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek má dva 
velmi rozumné důvody. Tím prvním je ochrana životního prostředí před 
nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při 
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i 
naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jenž u zářivek 
v současnosti dosahuje 85 - 87%. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě 
se šetří přírodní zdroje surovin.  

Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat na sběrném dvoře 
nebo v obchodě při nákupu nových výrobků. Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží 
do specializovaných recyklačních firem, v nichž jsou pro opětovné použití ze zářivek 
získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou 
znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty 
jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je 
znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo 
v některých případech i pro výrobu nových zářivek.  

Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale 
velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.  

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na 
www.ekolamp.cz. 

 

Díky daru, který poskytla jedna 
naše občanka, disponuje obec 
značným množstvím sáčků na 
psí exkrementy.  
Vzhledem k tomu, že jsme již 
zaznamenali několik stížností na 
výskyt exkrementů na volných 
prostranstvích, budeme rádi, 
když najdete chuť občas tyto 
sáčky použít.  
K vyzvednutí jsou kdykoliv na 
obecním úřadě. Dárkyni tímto 
mnohokrát děkujeme. 
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Jeden z dortů jako poděkování obcím DSO, jež 
se finančně podílely na financování stezky. 

Obě Lhoty se spojily společnou 
výsadbou  
Nejen cyklostezka, ale také společné sázení stromků 
u Lhotecké cyklostezky spojilo Lhoty Pískovou a 
Kostelní. V sobotu 22.9.2012 proběhlo společné 
vysazování nových stromků u potoka Káča na 
katastru obce Písková Lhota.  

Několik dobrovolníků z Kostelní Lhoty se tak 
připojilo k dalším dobrovolníkům ze sousední obce. 
Vysadilo se celkem 30 vzrostlých habrů mezi 
cyklostezkou a silnicí Praha – Poděbrady. Během 
hodinky a půl si každý mohl zasadit "svůj" strom a 
poté se odměnit společným občerstvením.  

-TD- 

Lhotecká cyklostezka 

První etapa zdárně dokončena a zkolaudována 
Asi padesátka lidí se koncem srpna sešla v Pískové Lhotě na nultém 
kilometru Lhotecké cyklostezky. Za účasti hejtmanky Středočeského kraje 
paní Zuzany Moravčíkové, předsedy DSO Pečecký region, představitelů 
ROP NUTS II Střední Čechy a zástupců generálního dodavatele stavby 
firmy SWIETELSKY došlo ke slavnostnímu přestřižení pásky. Poté se 
kolona cyklistů, bruslařů a kočárků přesunula do Kostelní Lhoty, kde firma 
SWIETELSKY pozvala všechny zúčastněné na malé pohoštění.  

Překvapením pro všechny pak bylo slavnostní rozřezání dortů, které 
Kostelní i Písková Lhota připravili jako poděkování všem obcím 
dobrovolného sdružení obcí, které se stalo finančním partnerem celé akce. 
Jedná se o vůbec první betonovou cyklostezku v Čechách, která byla 
vybudována finišerovou technologií. Pouze na jižní Moravě se nachází 
čtyři cyklostezky, které byly postaveny stejným způsobem. Hlavní 
výhodou je udržitelnost. I přes o něco vyšší prvotní náklady by se tato 
investice měla do budoucna vrátit. Beton je trvanlivější než asfalt a 
v brzkých letech nehrozí praskání a prorůstání travou, zároveň se 
vyvarujeme nepříjemnému vlnění od kořenů stromů. Beton na bázi 
přírodních materiálů je navíc mnohem vhodnější do lesa. Užitné vlastnosti 
jsou přitom srovnatelné s asfaltem, ne-li lepší. 

Poslední dva měsíce prací před kolaudací a otevřením spočívaly hlavně 
v úpravě finální cementobetonové vrstvy cyklostezky a krajnic. 
Dokončovány byly také práce na obou mostech. Posledním krokem byla 
realizace veřejného osvětlení a také místa pro zastavení vč. informační 
tabule. Ta byla ovšem brzy sundána, neboť krátce po instalaci už 
nenechavci odcizili nerezové šrouby. Brzy bude znovu připevněna i s texty 
a krátkou historií výstavby. 

Jednotlivé kroky celé výstavby včetně fotodokumentace najdete na 
www.lhotecka-cyklostezka.cz.  

 

Realizace II. etapy opožděna 
Situace s druhou etapou mezi Kostelkou a Sadskou se mírně 
zkomplikovala. Důvodem je poměrně složitá příprava zadávacího řízení, 
které již musí odpovídat podmínkám nového zákona o veřejných 
zakázkách a následně vydané vyhlášce.  

Pro nás jako investory tím vznikají nové povinnosti k požadavkům na 
obsah projektové dokumentace k výběru dodavatele stavby. Proto ještě 
v současné době probíhají doplňující práce na projektu. Předpokládáme 
však, že bychom do konce letošního roku vypsali výběrové řízení na 
dodavatele. Stavební práce by pak v ideálním případě mohli začít na jaře 
roku 2013. Hlavním garantem a nositelem projektu bude město Sadská. 

-TD- 

Slavnostní stříhání pásky hejtmankou kraje 

Společná výsadba 
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Stejně jako v loňském roce jsme se rozhodli porovnat znalosti našich žáků v rámci celostátního hodnocení žáků 5. tříd 
základních škol organizovaných společností SCIO. Během dubna skládali naši žáci postupně testy z českého jazyka, 
matematiky a obecných studijních předpokladů. Samostatnou kategorii pak představoval test znalosti anglického jazyka.  

Výsledky hodnocení znalostí žáků naší školy 

Slovy hodnotitelů dopadla naše škola špičkově. 
Všech sedm hodnocených žáků dosáhlo ve 
všech oblastech naprosto nadprůměrných 
výsledků. Souhrnné výsledky znázorňuje graf č. 
1, který udává postavení (pořadí) naší školy 
mezi ostatními zúčastněnými školami. Je 
patrné, že naše škola dosahuje hodnoty téměř 
devadesát percentil. To znamená, že 90 % dětí 
stejného ročníku dosáhlo horších výsledků než 
naši žáci.  

Výsledky všech tří testů pak shrnuje graf č. 2. 
Z něho je zřejmé, že ve všech oblastech žáci 
převyšují průměr. U českého jazyka i 
matematiky byly výsledky testů vynikající a 
naše škola patří u obou předmětů mezi 10 % 
nejúspěšnějších škol v testování.  

Graf č. 1 – Postavení 5. ročníku naší školy dle průměrných percentilů 

Výborného výsledku jsme dosáhli i v angličtině. Standardem, 
z kterého vycházel test z angličtiny, je Společný evropský 
referenční rámec pro jazyky (SERRJ). 

Úroveň dosažených znalostí byla rozdělena do 5 kategorií, 
přičemž u 5. ročníku nebyla nejvyšší kategorie B2+ vůbec 
měřena. Žáci, kteří tak dosáhli na úroveň B1, jsou v kategorii 
B1, nebo teoreticky i vyšší (B1+). Postavení naší školy je 
zřejmé z grafu č. 3. Platí přitom, že nejenom celá škola, ale 
všichni hodnocení žáci dosáhli v angličtině nejvyšší možné 
úrovně B1+. To znamená, že naši žáci patří do skupiny 6% 
nejlepších škol z celkového počtu 4.231 testovaných škol. 

Graf č. 3 – Výsledky angličtiny dle ročníků a 
procentuálního zastoupení kategorií podle SERRJ 

Velmi zajímavé je také porovnání celostátních výsledků dle 
velikostní kategorie škol. Poslední graf č. 4 tak ukazuje, že 
malé školy do 50 žáků ve všech testech dosahují lepších 
výsledků než jejich vrstevníci z větších škol.  

 

Graf č. 2 – Postavení 5. ročníku naší školy dle tří testů 

Za zmínku jistě stojí i fakt, že jedna žákyně byla v matematice vyhodnocena jako vůbec nejlepší z celého Středočeského kraje. 

U testu obecných studijních předpokladů se hodnotilo celkem 7 oblastí (např. slovní zásoba, orientace v textu, tabulkách, grafech 
aj.) přičemž naše škola ve všech dosáhla výrazně nadprůměrných hodnot. 

Podobná je situace i u angličtiny, kde se lepší úroveň projevuje až u vyšších ročníků, zejména pak v 9. třídě. Jednoznačně se tak 
potvrzuje fakt, že na nejmenších školách je větší prostor se věnovat individuálně jednotlivým žákům, což se projevuje i na 
celkových znalostech a dovednostech dětí. 

Závěrem bych proto rád poděkoval celému učitelskému sboru. Tyto výsledky jsou především vizitkou jejich dobré práce. Pevně 
věřím, že takto vysoko nastavená laťka bude impulzem i do dalších let. 

Další a podrobnější grafy najdete na webu obce.                       - TD - 
 

Graf č. 4 – Výsledky testů dle velikosti škol 
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Ve čtvrtek 20.9.2012 uspořádala naše 
mateřská škola ve spolupráci se základní 
školou tradiční akci „Loučení s létem“. Malí i 
velcí si užili spoustu zábavy, her a soutěží na 
zahradě školky. Čtyři disciplíny, čtyři skupiny 
– ač se to na první pohled může zdát málo, 
opak byl pravdou. 

Na malé čekalo skákání v pytli a na velké zase 
skupinové hopsání v žoku. Děti se ukázaly 
jako zdatní rybáři při výlovu rybek z vaničky. 
Kresba a následné obtiskování v písku – tak 
vznikaly neobyčejné obrázky. Poslední 
disciplínou bylo dobrodružné hledání mušlí 
v písku.  

Překvapení na závěr „posledního“ letního dne 
byli hasiči, kteří k nám přijeli ze Sadské. 
Každý kluk a každá holčička si zkusili stříkat 
ze džberových stříkaček na cíl. Ovšem ani tato 
zábava by se bez pomocného pumpování 
rodičů neobešla. 

Celé odpoledne jsme si všichni báječně užili a 
už teď se moc těšíme na další léto! 

Vše dobré přejí  

zaměstnanci školky 

Loučení s létem ve školce 

Pozemkové úpravy se 
pomalu rozbíhají 

Na jaře a začátkem léta letošního roku jsme 
žádali občany o souhlas s provedením 
pozemkových úprav na katastru naší obce. 
Hlavní výhody, které tento proces přinese, 
jsme se snažili popsat v posledním 
zpravodaji a především pak na webu obce.  

Ohlas od vás byl dostatečný a mnohokrát za 
něj děkujeme. S radostí tak můžeme oznámit, 
že jsme nashromáždili souhlasy vlastníků s 
výrazně nadpoloviční celkovou výměrou 
všech pozemků v obci. Ty jsme v červenci 
odevzdali na Ministerstvo zemědělství, které 
nám v srpnu odpovědělo, že Pozemkový úřad 
Nymburk zahájil vyhotovení potřebných 
dokumentů pro provedení zadávacího řízení 
na výběr zpracovatele návrhu pozemkových 
úprav (soubor geodetických informací, 
soubor popisných informací, územně 
plánovací dokumentace, terénní průzkumy 
apod.). 

Je zřejmé, že se jedná pouze o začátek a další 
kroky, zejména pak jednání s vámi, jakožto 
vlastníky nemovitostí, budou vedeny nejdříve 
až v příštím nebo dalším roce. Do té doby 
vás budeme pravidelně informovat na 
webových stránkách o všech případných 
aktualitách a samozřejmě v dalších číslech 
zpravodaje. 

-TD- 

V srpnu jsme na hřišti přivítali Divadelní 
soubor Hálek s dramatizací hry Osudy 
dobrého vojáka Švejka. Více než dvacet 
herců nám během dvou hodin odehrálo 
hru podle známého humoristického 
románu Jaroslava Haška. 

Příští léto bychom v této tradici 
divadelního léta ve Lhotě rádi 
pokračovali, proto budeme velmi vděčni, 
pokud sami navrhnete nějaké zajímavé 
představení.  

-TD- 

Švejk navštívil Lhotu 

Volební místnost byla poprvé v nové budově Obecního úřadu, což 
některé voliče mátlo a nejprve zamířili do školky, kde se volilo 
v posledních letech.  

K volbám se ve dnech 12. a 13. října dostavilo 266 z 661 oprávněných 
voličů, což je volební účast 40,24 % (nad celostátním průměrem). 
V naší obci získaly nejvíc a stejný počet hlasů strany ČSSD a KSČM  – 
53 (20,7%), 3. místo Hnutí na podporu dobrovolných hasičů – 49 
(19,14%), 4. místo ODS – 40 (15,62%), 5. místo TOP 09 a starostové – 
13 (5,07%). Ostatní strany a sdružení získaly méně než 5% hlasů. 

-ZM- 

Krajské volby v naší obci 
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26. října Slavnostní položení věnců 
Tradiční položení věnců 
k pomníku padlých. Začátek 
průvodu v 17:30 hod. od 
obecního úřadu. 

27. října Stromy pro Výrovku 
Výsadba více než stovky 
nových stromů podél 
Výrovky aneb zasaď si svůj 
strom. Bohaté občerstvení. 

27. října Rozlučka s šermířskou 
sezónou 
Od 10 hod. pořádá Jezdecký 
klub Vlčí stopa Kostelní 
Lhota.  
Dopolední program: 
stoličková, jízda zručnosti, 
parkury 40 cm a 80 cm. 
Odpolední program: rytířské 
disciplíny, skoky přes oheň. 
Občerstvení zajištěno. 
Možnost svezení dětí na 
ponících, popřípadě velkých 
koních. 

1. listopadu Lhotská dýně 
Soutěž pro širokou veřejnost 
o nej... dýni, průvod 
v kostýmech obcí. 
Začátek od 17 hod. u školy. 

10. listopadu HUBERTOVA JÍZDA 
Od 10 hod. pořádá Jezdecký 
klub Vlčí stopa Kostelní 
Lhota.  
Dopolední program:  
stoličková, jízda zručnosti, 
parkury 40 cm a 80 cm. 
Odpolední program: hon na 
lišku, soud sv. Huberta 
Občerstvení zajištěno. 
Možnost svezení dětí na 
ponících, popřípadě velkých 
koních. 

2. prosince Rozsvěcení vánočního 
stromku 

 Před kostelem Nanebevzetí 
P. Marie zahájíme od 17 
hod. adventní čas 
rozsvícením vánočního 
stromku. Zazpívají děti ze 
školy i školky a pro všechny 
bude k dispozici teplé 
občerstvení a prodej 
školních výrobků. 

   

 
 
 

Bohaté občerstvení zajištěno! 
 

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

ZZZZ    historie obcehistorie obcehistorie obcehistorie obce    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kde byste neměli chybět 

Před 85 lety byla provedena elektrifikace Kostelní Lhoty. Ve farní kronice je o tom tento zápis: „Po dlouhých poradách bylo v roce 
1927 přikročeno k zavedení elektrického proudu do naší osady. Při zadávání elektrifikace obce nastaly značné spory. Nakonec byla 
zadána firmě Černý ze Sadské.“ 
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Průběžné tabulky 
 
Fotbal A – okresní přebor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotbal B – IV. tř. sk. A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotbal okresní přebor přípravek – sk. B  
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 
1. Polaban Nymburk B 6 5 0 1 97: 16 15 ( 6) 
2. Sadská 6 5 0 1 83: 17 15 ( 6) 
3. AFK Semice 6 5 0 1 83: 32 15 ( 6) 
4. Přerov n. Labem 6 5 0 1 76: 25 15 ( 6) 
5. Poříčany 5 3 0 2 54: 31 9 ( 0) 
6. Kostelní Lhota 7 2 0 5 17:102 6 ( -3) 
7. Slovan Poděbrady 6 1 0 5 23: 70 3 ( -6) 
8. Kovanice 6 1 0 5 22: 80 3 ( -6) 
9. Třebestovice 6 0 0 6 7: 89 0 ( -9) 

 
Volejbal muži – krajský přebor II. tř. sk. A – konečná podzim 
p družstvo utkání V P K  sety body 
1. VSC Čelákovice 14 1 2 0 35 
2. TJ Sokol Vlašim 14 1 3 0 31 
3. TJ Boh. Poděbrady 14 9 5 0 28 
4. TJ Sparta K. Hora 14 7 7 0 25 
5. SK Volejbal Kolín 14 8 6 0 24 
6. TK Slovan Lysá n/L 14 6 8 0 16 
7. SK Kostelní Lhota 14 2 12 0 5 
8. TJ Sokol Přerov n/L 14 1 13 0 4 

Pozor, tato skupina se boduje italským bodováním! 
 
Stránky fotbalu www.kostelni-lhota.cz/fotbal  
a volejbalu www.kostelni-lhota.cz/volejbal  

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 
1. Hrubý Jeseník A 9 7 0 2 17: 10 21 ( 6) 
2. Vykáň 9 6 0 3 36: 27 18 ( 6) 
3. Pátek 9 5 1 3 25: 16 16 ( 1) 
4. Loučeň 9 5 1 3 19: 13 16 ( 4) 
5. Kostomlaty 9 5 1 3 22: 17 16 ( 1) 
6. AFK Semice B 9 5 0 4 29: 36 15 ( 0) 
7. Polaban Nymburk B 9 4 1 4 28: 26 13 ( 1) 
8. Slovan Poděbrady A 9 4 1 4 19: 20 13 ( -2) 
9. Městec Králové A 9 4 0 5 34: 22 12 ( 0) 
10. Kostelní Lhota A 9 3 3 3 13: 12 12 ( 0) 
11. Bohemia Poděbrady B 9 3 2 4 17: 26 11 ( -1) 
12. Běrunice A 9 3 1 5 16: 23 10 ( -2) 
13. Přerov n. Labem A 9 2 1 6 12: 20 7 ( -8) 
14. Krchleby 9 0 2 7 11: 30 2 (-13) 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 
1. Hradišťko 9 7 1 1 32: 7 22 ( 7) 
2. Sokoleč B 8 6 1 1 33: 16 19 ( 10) 
3. Slovan Poděbrady B 8 5 1 2 19: 12 16 ( 4) 
4. Přerov n. Labem B 8 4 2 2 18: 20 14 ( 2) 
5. Milčice 9 4 1 4 23: 11 13 ( -2) 
6. Poříčany B 8 4 1 3 19: 14 13 ( 1) 
7. Kostelní Lhota B 8 2 3 3 13: 14 9 ( 0) 
8. Hořátev 8 2 2 4 13: 19 8 ( -1) 
9. Kounice B 8 1 3 4 14: 29 6 ( -9) 
10. Tatce 8 1 1 6 9: 27 4 (-11) 
11. Drahelice 8 1 0 7 6: 30 3 ( -9) 

Sportovní klub 

SK obdržel dotaci z kraje 
a příspěvek z loterií 

Sportovnímu klubu se podařilo v letošním 
roce získat dotaci ze Středočeského Fondu 
sportu, volného času a primární prevence a 
to ve výši téměř 70.000 Kč. Finanční 
spoluúčast klubu činí cca 3.500 Kč.  

Velká část prostředků je určena na činnost 
naší mládeže. Nakoupeny byly například 
sportovní tréninkové pomůcky, sítě, dále 
pak nové dresy pro žáky a také dresy pro 
oba volejbalové oddíly mužů a žen. 
Z prostředků byly dále uhrazeny úpravy 
hrací plochy a opravy žacího stroje, 
čerpadla na zalévání a řada dalších 
provozních aktivit.  

Začátkem tohoto roku jsme také oslovili asi 
padesátku loterijních společností se žádostí 
o příspěvek na sportovní činnost. Až do 
minulého roku měly totiž tyto společnosti 
povinnost odvádět část ze svého zisku 
právě na tyto účely. Nakonec naše úsilí 
nebylo marné a jedna společnost poukázala 
na náš sport částku ve výši 50.000 Kč.  

V této, pro obce nelehké době, jsou oba tyto 
příspěvky pro náš sportovní klub velmi 
příjemnou podporou, která pomůže 
částečně finančně stabilizovat sport v naší 
obci. Za oba příspěvky jsme velmi vděčni. 

-TD- 


