
Lhotský zpravodaj – vydává zastupitelstvo obce Kostelní Lhota; Kostelní Lhota 82, Sadská 289 12. 
Redakce: Tomáš Drobný, email: ou@kostelni-lhota.cz, tel.: 604 44 26 29, skype: tomas.drobny1.                           Stránka - 1 - 

 

 
  

  
 

 
  
  
  
 
 

 

občasník  zastupitelstva  obce  Kostelní  Lhota                                          listopad  2013 
    
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení Lhoťané, 

ať už chceme nebo ne, čas Vánoc a konce roku se 
nezadržitelně blíží. Nastává období, kdy bychom měli 
mnohem více, než je tomu v průběhu roku, ulevit 
svým starostem a každodennímu shonu. Na chvíli se 
zastavit a třeba i zavzpomínat. Vím, že opak je spíše 
pravdou.  

Přesto, nebo snad právě proto, bych byl rád, kdyby se 
každý z nás pokusil alespoň na krátký okamžik 
poohlédnout do dávné i méně dávné minulosti. A to 
nejen myšlenkou, ale i skutkem. 

Naše obec se připojila k velmi zajímavému projektu 
s názvem Živá kronika (více se o něm můžete dočíst 
na straně 7 tohoto čísla).  

Jeho prostřednictvím, a s vaší pomocí, totiž chceme 
nahlédnout do historie naší obce a jejích občanů. 
Během dvou lednových setkání s vámi bychom si rádi 
prohlédli cokoliv, co má vztah ke Lhotě nebo k lidem, 
kteří zde žili či žijí (fotky, pohlednice, doklady, 
dopisy, úřední záznamy, vojenské knížky, zkrátka 
cokoliv, co možná ani netušíte, že může mít nějakou 
společenskou hodnotu). Byla by škoda, aby takové 
materiály jednou zapadly v zapomnění nebo byly 
dokonce zničeny. 

Nemusíte se přitom bát, veškerý materiál vám po 
okopírování či nafocení zase hned vrátíme. 

Využijte tedy tento čas a pomozte nám zachovat 
paměť a vzpomínky naší obce. Je to součást historie 
nás všech. Historie, kterou bychom rádi předali dalším 
generacím.  

Vážení Lhoťané, přeji Vám všem klidné a bezstarostné 
předvánoční období. 

Tomáš Drobný, starosta obce 

Před několika dny byly dokončeny práce na I. etapě směřující k 
novému vzhledu veřejného prostranství kolem kostela a dalších tří 
historických objektů v centru naší obce. Už koncem roku 2011 jsme 
získali dotaci z programu Leader MAS Podlipansko ve výši 622 tis. 
Kč. Předpokladem úspěšné žádosti byla oprava chodníků přímo 
spojující veřejné budovy. Téměř dvouleté posunutí termínu realizace 
způsobila především rekonstrukce budovy základní školy v loňském 
roce a také uvažovaná návaznost na druhou etapu tohoto projektu. 

První etapa vychází z dlouhodobé vize kompletní úpravy celé 
centrální části obce. V této fázi tedy zatím došlo ke zpevnění 
několika parkovacích míst u školy, položena byla nová dlažba na 
chodnících ve vnitrobloku, upravena byla okolní zeleň nebo byly 
osazeny nové lavičky, koše a další mobiliář. Z dotace byl také již v 
minulosti zakoupen traktůrek na sekání zeleně v obci a dokonce se 
podařilo uplatnit i zpětné proplacení části pozemku vnitrobloku. 

Těsně před dokončením prací přišla zpráva ze Státního a 
zemědělského intervenčního fondu, že jsme, na rozdíl od loňského 
roku, uspěli i s navazující etapou. Znamená to, že díky příspěvku ve 
výši cca 350 tis. Kč můžeme, podle plánu, v nejbližších měsících 
dokončit plochu před školou a také malou část chodníků u kostela a 
podél školní zahrady. I u této dotace bylo podmínkou úspěchu 
napojení chodníku na veřejnou budovu. Proto musela plocha u školy 
zůstat nedokončená do druhé etapy. 

Výběrové řízení na dodavatelské práce vyhrála firma STAFIKO 
Poděbrady. 

Bohužel, nic není úplně růžové. Již druhý den po instalaci (!) někdo 
celý jeden gumový zpomalovací práh odmontoval a hodil do 
rybníka. Všechny díly se najít nepodařilo. Škoda tak činí několik 
tisíc korun. Udržitelnost dotace je přitom 5 let. Po tu dobu tedy 
budeme muset případným kontrolám dokazovat existenci takových 
prahů. No, zdá se, že nás čeká ještě fuška. 

-TD- 

Historické centrum obce  
mění svou tvář 
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Lhotecká cyklostezka 

Od letních měsíců se výrazně posunuly práce na Lhotecké 
cyklostezce do Sadské. 

V průběhu měsíce října byla dokončena výroba obou mostů. 
Nejprve k nám z Prostějova dorazily tři části mostu přes 
Šemberu. Ten svou délkou více než 30 m překonává i most 
přes Výrovku. Po usazení a montáži na místě, přivezly tahače 
všechny části největšího ze všech čtyř mostů celé Lhotecké 
cyklostezky. Ocelová konstrukce mostu přes železniční trať se 
skládá z devíti dílců různých rozpětí, které dohromady tvoří 
přemostění dlouhé 105 m. 

Nejprve bylo nutné postavit osm ocelových pilířů, které celou 
konstrukci nesou. Šest z nich tvoří přímé sloupy s jedním 
ložiskem, dva pilíře se dvěma ložisky jsou ve tvaru Y. 

Kvůli manipulaci bylo nutné zajistit i tři několikahodinové 
výluky drážního provozu či alespoň trakčního vedení. 

V posledních dnech pak probíhá betonáž mostovky. 

Na tělese vlastní cyklostezky došlo k úpravě nejspodnější 
vrstvy zeminy. Na ní je v další fázi pokládán štěrkový povrch. 
Finální betonáž stezky je naplánována po zimní přestávce. Na 
jaře příštího roku dojde i k pokládce pochozí vrstvy mostů. 

Celkové dokončení stavby je naplánováno na konec června 
roku 2014. 

Více fotek z průběhu stavby na www.lhotecka-cyklostezka.cz.  

-TD- 

Oprava zdi katolického hřbitova 

V průběhu července a srpna pracovali zaměstnanci obce na zbourání zbytků zdi. Všechny cihly byly 
také oškrábány a následně i znovu použity. Bylo nutné vyhloubit i nové základy. Hlavní zednické 
práce byly vedeny pod taktovkou pana Kormana a pana Zalabáka z naší obce. 

-TD- 

První etapa Lhotecké cyklostezky mezi Kostelní a Pískovou 
Lhotou uspěla v soutěži Cesty městy. Tu každoročně 
vyhlašuje Nadace Partnerství spolu s několika finančními 
partnery. Soutěž Cesty městy již více než desetiletí 
zviditelňuje a finančně oceňuje zdařilá dopravní řešení, 
která přispěla ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti 
účastníků silničního provozu. 

V letošním roce se do soutěže přihlásilo rekordních 53 
dopravních řešení. O to cennější je potom náš úspěch. Na 
slavnostním vyhlášení v září v Pardubicích v rámci Národní 
cyklokonference jsme tak převzali cenu hlavního partnera 
společnosti 3M. Krom krásného věcného ocenění v podobě 
ukazatele rychlosti vozidel, navíc Lhotecká cyklostezka 
sklidila velmi pochvalná uznání od odborné veřejnosti. 
Zkrátka, stezka se líbí.  

Lhotecká cyklostezka soutěžila pod hlavičkou 
Dobrovolného svazku Pečecký region. Byla to z naší strany 
alespoň symbolická odměna a poděkování všem obcím 
našeho regionu. Ty všechny totiž finančně přispěly 
nemalou měrou na její realizaci. Po férové dohodě mezi 
starosty všech obcí mikroregionu, bude proto radar sloužit 
občanům Velimi. 

Seznam všech soutěžících vč. popisu a obrázků najdete na 
stránkách Nadace Partnerství. 

-TD- 

Na stezce do Sadské 
se dokončují mosty 

Lhotecká cyklostezka získala 
ocenění v soutěži Cesty městy  

Během měsíce září došlo k dokončení prací na opravě zdi katolického hřbitova. Ta z velké části 
spadla, pravděpodobně vinou naklánějících se hrobů, přibližně před dvěma lety. 
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Velmi prosíme vás všechny z této části obce o shovívavost a trpělivost.  

Po dva až tři dny zde bude větší hluk a rušno až do pozdních večerních hodin. Pevně věříme, že to ony 3 dny vydržíte. Jedná se o 
zcela výjimečnou událost naší obce i celého regionu a je nám opravdu velkou ctí zde zástupce ostatních Lhot přivítat a pohostit. A 
pokud se rozhodnete nám i organizačně pomoci, budeme jenom rádi.  

V současné době upravujeme soupis účinkujících kapel a interpretů. Už v brzké době zveřejníme na webových stránkách obce jejich 
seznam. Určitě se bude na co těšit.  

Stále ještě nabíráme do svých řad dobrovolníky bez rozdílu věku! V případě zájmu pište nebo volejte. Do této chvíle máme příslib 
asi stovky dobrovolníků. Potřebovali bychom ale minimálně 150 – 200 lidí. Dokažme, že se dokážeme semknout, jako to před námi 
dokázali občané moravských Lhot nebo v Mníchově Lehotě na Slovensku, kde pomáhalo několik stovek jejích obyvatel.  

Uvidíte, že to bude stát za to ! 

Jako každý rok obec vyhodnotila 
květinovou výzdobu a nejhezčí 
předzahrádky a přední části domů, které 
bezprostředně navazují na veřejný prostor. 
Hodnotí se nejen úroveň květinové výzdoby 
či okrasných dřevin, ale celkový vzhled 
fasády domů nebo oplocení. Rozhodování 
není vůbec jednoduché. Tentokrát 
zastupitelstvo vybralo tyto vítěze: 
 
1. místo      č.p.   265    (500 Kč) 
 
2. místo      č.p.   196    (300 Kč) 
 
3. místo      č.p.   231    (200 Kč) 
 
Výherci si mohou poukázky na uvedené 
sumy vyzvednout na obecním úřadě nebo si 
je nechat poslat emailem. Poukázky na 
nákup věnovalo Zahradnictví Beneš 
Poděbrady - Kluk. 
 
Uznání a poděkování ale patří všem, kteří se 
o své domovy a blízké okolí s péčí starají. 
Fotky vítězů najdete na webu obce. 
 

-TD- 

Květinová výzdoba zná 
své vítěze pro letošní rok 

Oprava klapky na Výrovce po povodni 
V červenci probíhaly práce na odstraňování povodňových škod.  Nutné bylo 
zejména odvozit a vysypat všech asi 4.000 pytlů s pískem. Kvůli tomu jsme 
navýšili počet zaměstnanců obce o další 3 pracovníky až do konce léta.   

Krom toho bylo třeba opravit poškozenou klapku pod stavidlem na Výrovce. 
Povodeň totiž narušila břeh i betonovou trubku nad klapkou. Díly potrubí se 
tlakem vody odpojily a voda se tak proto tlačila zpět do šachty a vrchem pak i 
do nátokového rybníka Peklo. 

Vlastními silami jsme tedy odkryli zeminu, trubky spojili a poté i 
zabetonovali. Klapka by tak zase měla plnit svou roli při bránění toku vody 
zpět do odvodňovacího melioračního příkopu. Těžká technika také odstranila 
nánosy bahna u stavidla do příkopu. Voda tak může opět volně proudit do 
rybníka. 

Navíc se zdá, že pod povrchem došlo i k narušení samotné šachty, do které se 
teď dostává voda z příkopu. Její oprava bude tedy rovněž časem nutná. 

Další opravy, zejména pak oprava protržené hráze u silničního mostu, nebo 
další zlepšení protipovodňové ochrany obce, budeme řešit postupně a to v 
závislosti na finančních možnostech a s ohledem na možné dotační tituly. 

-TD- 

Kulturně-společenská událost roku 2014 se nezadržitelně blíží. Už jen několik málo měsíců nás dělí od 
největší akce, kterou naše obec kdy měla možnost uspořádat.  

Letos v červenci se vydala početná skupina zástupců naší obce převzít ve Velké Lehotě na Slovensku 
pořadatelskou štafetu organizace příštího 34. ročníku Srazu Lhot a Lehot. 

Při této příležitosti jsme vypravili velký autobus a v něm jsme, mimo jiné, pro všechny zúčastněné obce 
vezli pozvánku v podobě sady Postřižinského piva s vlastními lhotskými etiketami. Podle ohlasů přímo 
z místa, naši zástupci zanechali velmi dobrý dojem.  

Shlédnout je možné i krátký spot TV Markíza ze srazu v aktualitách na webu naší obce nebo přímo pod 
odkazem http://www.youtube.com/watch?v=gjb5jVtAPQE. 

Jako místo konání u nás bylo nakonec vybráno zatravněné pole mezi bytovkami a sily zemědělského 
areálu. To se ukázalo jako vůbec nejvhodnější, pokud by nás v té době zasáhly větší deště. 

Přípravy 34. Srazu Lhot a Lehot v plném proudu 
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Aukce na ceny elektřiny 
snížila vaše náklady 

Pro aukci bylo uzavřeno celkem 35 
smluv na jednotlivá odběrná místa. 
Vysoutěženo bylo snížení výše sazeb za 
VT i NT mezi 18 - 30 % (průměr 26,3 
%). Připočteme-li k tomu, že každý ze 
zúčastněných sníží i mesíční paušalní 
sazby z 50 Kč/měsíc na 3 Kč/měsíc, 
dostaneme průměrnou úsporu celé obce 
34,8 %.  
Hodnota u každé domácnosti je odvislá 
od výše jejich plateb. Každopádně každý 
zúčastněný dosáhl výrazného zlepšení. V 
absolutních číslech to znamená 
průměrnou uspořenou částku za 
každého 7.345 Kč. Úspora celé obce u 
všech 35 domácností činí 264.411 Kč. 
Nejmenší úspora činní 1.777 Kč (u 
nízkého odběru elektřiny), naopak 
největší úsporu dosáhla jedna občanka s 
hodnotou více než 36 tis. Kč za rok. To 
už jsou slušně vydělané peníze.  

Do druhého kola aukce se můžete zapojit 
ještě do pondělí 2.12.2013. 

-TD- 

V měsíci červnu se 
občané naší obce měli 
možnost zapojit do 
elektronické aukce na 
snížení cen za dodávku 
elektrické energie. 
Výsledky z našeho 
pohledu předčily 
očekávání. 

Větrací systém naší školy sklízí úspěchy u odborné 
veřejnosti 

V říjnu přijala naše obec pozvání na konferenci o větrání ve školách. Asi 
stovka posluchačů složená především z řad projektantů, architektů, 
pracovníků hygienických zařízení nebo zástupců školských zařízení či veřejné 
správy měla možnost vyslechnout praktické zkušenosti z provozu 
vzduchotechnického zařízení, které jsme před rokem instalovali do budovy naší 
základní školy. Na konci přednášky se naše škola dočkala velkého uznání od 
všech přítomných a zdá se, že se stane i vzorem pro jiné školy v ČR. 
Krom toho byl již v průběhu roku naše škola a její větrací systém představena ve 
dvou odborných časopisech pro stavební firmy a projektanty staveb. Celý článek z 
časopisu TZB, který podrobně osvětluje celý systém a jeho výhody, si můžete 
stáhnout na našem webu. 

Větrací jednotka s rekuperací tepla dokáže zpětně získat teplo z vnitřních 
vytápěných prostor a toto teplo vrátit zpět do místností s již čerstvým venkovním 
vzduchem. Kromě úspory za vytápění je tak hlavním přínosem zdraví obyvatel. V 
každé dobře zateplené budově a především pak v těch s větším počtem lidí, jako 
jsou například školy, je v místnostech velmi brzy vydýchaný vzduch. Nadprůměrná 
koncentrace CO2 způsobují na první pohled nerozeznatelnou únavu dětí i učitelů. 
Naopak pravidelný přívod čerstvého vzduchu zajistí maximální soustředěnost dětí 
na výuku. 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. 

Na přiloženém obrázku si například můžete povšimnout toho, jaký je rozdíl, když 
větrací systém běží a naopak, když jsme ho na zkoušku vypnuli. Zatímco při 
zapnuté jednotce byla limitní hranice překročena pouze krátce v okamžiku, kdy bylo 
v učebně větší než obvyklé množství dětí (spojené třídy), při vypnuté 
vzduchotechnice prakticky od první vyučovací hodiny dosahujeme hodnot CO2, 
které naprosto nesplňují hygienické normy a zákonné podmínky. Při dosažení 
hladiny 2.500 ppm pak již dochází k otupělosti a zívání. Jev naprosto známý u 
většiny zateplených místností s větší koncentrací osob.  

Pro zajímavost, z obrázku je možné vysledovat i konce vyučovacích hodin, kdy 
dojde k otevření dveří učebny nebo dokonce, když děti odchází na oběd a poté se 
zase vrací na výuku. 

Přejme tedy našim dětem stále čerstvý, zdravý a inspirativní vzduch. 



Lhotský zpravodaj – vydává zastupitelstvo obce Kostelní Lhota; Kostelní Lhota 6, Sadská 289 12. 
Redakce: Tomáš Drobný, email: ou@kostelni-lhota.cz, tel.: 604 44 26 29, skype: tomas.drobny1.            Stránka - 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 

Děti se narodily pro hru, milují hru a mají přirozenou 
potřebu hrát si. Našim cílem je nabídnout dětem hru i k 
realizaci průřezových témat a částí vzdělávacího obsahu 
jednotlivých vyučovacích předmětů. 

Tajuplný ostrov plný dobrodružství. Nekonečné taje přírody, 
různorodost rostlin, živočichů a samozřejmě denní život lidí 
tak trochu jiný než známe my. 

To a ještě více nás čeká v letošní školní hře nazvané 
“Hawaj”, se kterou se budeme potkávat při různých 
příležitostech. Prověřit svou schopnost pracovat ve skupině, 
pomáhat si a zároveň rozhodovat se samostatně, využít 
soutěživosti a fantazie ve sportu, v různých rébusech a 
hádankách budou moci děti, ale i dospělí… Těšíme se na 
nové poznání, zážitky a dobrodružství, které nás s dětmi 
čeká! 

                                                  Kolektiv ZŠ Kostelní Lhota 

Zprávy z naší školy 

Rekordní počet 
prvňáčků přijala letos 
v září naše základní 
škola. Celkem jich 
nastoupilo 13, další dva 
se přidali v průběhu 
školního roku. 
V současné době je tak 
ve škole 29 dětí, o 7 více 
než loni. V dalším roce 
by měl počet přesáhnout 
30 dětí. 

-TD- 

V září jsme otevírali bránu školky se zcela naplněnou 
kapacitou.  

Tradičně jsme se rozloučili s létem. Letos na místím 
fotbalovém hřišti, kde na děti nejen z MŠ, ale také ze ZŠ 
čekaly úkoly na protažení těl, na odvahu a trpělivost. 

Vyrazili jsme na výlet do Dobrovického muzea, kde jsme 
shlédli výstavu s názvem Auta, auta, autíčka – prakticky jsme 
si vyzkoušeli, jak umíme dodržovat pravidla bezpečnosti na 
silnici a ulici a v další expozici jsme se dozvěděli například 
to, jak se z takové cukrové řepy stane cukr, a že cesta k cukru 
je opravdu nelehká. 

Navštívila nás dětmi oblíbená dřevíčková dílna, ve které se 
děti seznámily s nářadím a náčiním pro práci se dřevem a 
domů si odnesly vlastnoručně vyrobenou dřevěnou hračku. 

Došlo také k zásadní změně interiéru MŠ v pravém pavilónu 
u Berušek. Po dohodě se zastupitelstvem obce jsme vyřešili 
dlouhodobě nepříznivou hlukovou situaci při obědě, na který 
v době odpočinku školkových dětí docházejí žáci ze základní 
školy. Třída se přepůlila sádrokartonovou příčkou a tak 
vznikly dvě samostatné místnosti – jedna z nich je nyní 
prostornou školní jídelnou.  

Děkujeme obci za spolupráci, řemeslníkům – panu 
Koníčkovi, Čapkovi za rychlou a kvalitní práci, panu 
Pavlíkovi za sponzorsky vymalované zdi.  

Děkujeme také paní Šátkové Lence za finanční dar. 

V prosinci nás ve školce navštíví tradičně Mikuláš s čertem, 
ale také Ježíšek, vydáme se také na vánoční výlet na zámek 
Loučeň, kde na děti bude čekat zajímavý vánoční program. 

Už se opět začínáme těšit na Ježíška a tak už se pomaličku 
učíme koledy, básničky a písničky, které Vám předvedeme 
1.12. u stromečku. Moc se těšíme. 

Na začátku měsíce ledna bude schůzka rodičů, v průběhu 
měsíce ledna bude pro rodiče dětí navštěvujících mateřskou 
školu uspořádán Den otevřených dveří. Už nyní srdečně 
zveme rodiče k návštěvě školky, aby si tak lépe mohli udělat 
obrázek o tom, jak jeho dítko tráví čas ve školce a jak si 
v porovnání s ostatními vede. Termín bude upřesněn na 
webových stránkách školy. 

Přejeme Vám, abyste předvánoční a Vánoční období prožili 
v klidu, bez shonu a s lidmi, které máte rádi.  

V novém roce pevné zdraví a spoustu radostných chvil. 

Děti a zaměstnankyně mateřské školy 

Zprávičky z naší školičky 

Výsledky podzimních voleb do Parlamentu ČR v naší obci 

Ze 670 zapsaných voličů jich přišlo 
v naší obci k volbám 433, to činní 
volební účast 64,6 %.   
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Odpadové hospodářství 

V letošním roce jsme se opět zaměřili na třídění odpadu. Navýšeny 
byly především počty barevných kontejnerů i jejich stanoviště. 
Zatímco ještě před rokem bylo možné využít 28 nádob (14 plast, 8 
papír a 6 sklo), k dnešnímu dni je jich už 39 (18 plast, 12 papír a 9 
sklo) na celkem 7 stanovištích. 

Krom toho jsme vyzkoušeli i svoz biodpadu, který je možné dávat 
do oranžových kontejnerů rozmístěných v obci a na sběrném 
dvoře. Děkujeme, že respektujete to, že do nich patří pouze 
tráva, listí, květiny . Třídění biosložky se tedy zlepšilo. Přesto 
jsme provedli 2x kontrolu všech popelnic a bohužel jsme zjistili, 
že ještě 15% nádob obsahovalo trávu nebo listí, ačkoliv tento 
odpad do popelnic nepatří a podle vyhlášky je to důvod 
k nevyvezení. 

Zároveň nám ale svozem bioodpadu narostly starosti a 
pochopitelně výrazně i náklady na likvidaci odpadu v obci. Přesto 
jsme se na zastupitelstvu rozhodli, že pro příští rok nebudeme 
poplatek za komunální odpad navyšovat a ponecháme jej ve 
stávající výši 600 Kč. 

Tímto vás všechny ale žádáme, abyste se nadále snažili 
maximálně veškerý materiál doma kompostovat. Pokud to je 
tedy možné. Oranžové kontejnery budou v příštím roce nadále 
sloužit, ale měli bychom jich využívat jen pro menší množství 
zbytkového odpadu z vašich zahrad. Není možné, aby celá 
posekaná zahrada zaplnila během 20 minut jeden kontejner. 
Znamenalo by to v sezoně prakticky pouze svážet tento odpad a 
nevěnovat se jiné činnosti. 

Moc děkujeme ! 

Poplatek za komunální odpad  
pro rok 2014 

zůstává nezměněn – 600 Kč  
a bude vybírán od začátku února do 

konce března 

Víte co s použitými bateriemi? 
V ČR se daří vytřídit asi jen 30 % všech použitých 
baterií a akumulátorů. Přitom nesprávné vyhazovaní 
s běžným odpadem může vážně ohrozit životní 
prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, 
zejména těžké kovy, které mohou znečistit půdu a 
dostat se do spodní a povrchové vody. Těžké kovy 
obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv i 
na lidské zdraví.  

Správným tříděním baterií napomáháme k jejich 
recyklaci, tj. k opětovnému použití. Z vybitých baterií 
se získávají zejména kovy, případně i plasty a další 
suroviny. 

U nás můžete baterie odevzdávat už více než rok do 
krabiček na OÚ, v ZŠ, MŠ nebo na sběrném dvoře. 
Pro jejich pohodlné shromažďování doma si u nás 
můžete zdarma vyzvednout elegantní Ecocheese 
krabičku.  

-TD- 
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30. listopadu Valná hromada Honebního 

společenstva 
  18:00 v hospodě Na růžku 

1. 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. 

14. prosince Zabíjačkové hody 
 Tradiční pochutiny pod vedením 

řeznického mistra Boba v hospodě Na 
hřišti. Večer taneček. 

22. prosince Čarovný kámen 
15:00 - Pohádka pro děti v sále Na 
růžku. 

Délka asi 45 min. Pro děti od 4 let. 

7. ledna  Živá kronika  
16:00  První setkání s občany – 
shromáždění historických obrázků, 
fotek, pohlednic, předmětů a různých 
dokumentů z dávné i méně dávné 
historie naší obce. 

28. ledna Živá kronika  
16:00 Druhé setkání s občany – 
povídání nad historickými 
dokumenty. 

 
1. března Lhotecký masopust 

Oživení dávné tradice zimních 
radovánek. Průvod masek obcí. 
Zabíjačkové hody a večerní zábava 
Na růžku. 

POVÍDÁNÍ  
O STARÝCH ČASECH 
 

PRVNÍ SETKÁNÍ:  
7. 1. 2014   16:00 

 
DRUHÉ SETKÁNÍ:  

28. 1. 2014    16:00 
 
MÍSTO SETKÁNÍ:  
ZASEDACÍ MÍSTNOST OÚ (v p řípadě většího počtu v ZŠ) 
 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠT ĚNO! 
 
Dovolujeme si vás pozvat na besedu, při které si budeme 
společně vyprávět, jak se dříve žilo v Kostelní Lhotě, jak se v 
obci slavily zvyklosti, na koho či na co nejvíce vzpomínáte. 
Chtěli bychom zjistit, co bylo ve vsi zajímavého, jaké se zde 
nacházely spolky (hasiči, myslivci, divadelní ochotníci), jaké 
významné osobnosti či umělci zde žili, anebo jestli zde třeba 
byla četnická stanice. Vyprávějte nám o období kolektivizace či 
válečných a poválečných časech. 

Při prvním setkání dne 7. 1. 2014 bychom Vás chtěli požádat o 
přinesení dopisů, fotografií, starých pohlednic, obrázků 
legitimací, map, kronik a podobně z Vaší obce, abychom je 
mohli naskenovat (a ihned vrátit) a vytvořit tak kroniku obce 
z Vašich vzpomínek. Kdo se nebude moci na besedu dostavit, 
může donést tyto dokumenty na obecní úřad. 

Při druhém setkání dne 28. 1. 2014 si budeme povídat kdo 
nebo co je na přinesených fotografiích, obrázcích či 
dokumentech, kdy a kde byly pořízeny, jaké místo popisují, 
případně další zajímavosti s tím spjaté, pro vytvoření krátké 
popisky.  

Dovolte nám, abychom zachovali Vaše vzpomínky, zážitky a 
příběhy jedinečným způsobem, aby nezůstala historie a paměť 
obce zapomenuta.  

Iveta Minaříková 
MAS Podlipansko 
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Kde byste neměli chybět 

Instalatérství Šátek 

 

Letos koncem léta, krátce po svém založení, uspořádala 
ZO ČSCH Kostelní Lhota na zahradě základní školy 
výstavu, na které bylo od 44 chovatelů vystaveno 132 
králíků, 53 holubů a 50 kusů drůbeže. Nejlépe oceněná 
zvířata obdržela pohár starosty a čestné ceny.  

Jako vítězná kolekce výstavy byli vyhodnoceni králíci 
zaječího plemene divoce ohnivý od chovatele p. Kosiny ze 
Sokolče. Nejlepším holubem byl český voláč sedlatý 
rousný chovatele p. Vízka z V.Zboží u Poděbrad.  

Mezi drůbeží získal čestnou cenu kohout plemena 
hempšírky, chovatel p. Korman z Kostelní Lhoty.  

Přivítali jsme 482 dětí, z toho více než polovina dětí nám 
přijela ukázat i své mazlíčky (kachničky, holoubky, 
slepičky, dokonce i velikánské akvárium s rybičkami). To 
jsme opravdu nečekali. Pro všechny byly připraveny malé 
dárečky. 

  

Klece nám půjčila ZO ČSCH Poděbrady, kontejnery přivezla 
a odvezla firma K+H pana Hnáta z Choťánek, moc jim za vše 
děkujeme. Osmáci, ale i malá týdenní kuřátka nám utíkali, ale 
návštěvníci byli tak hodní, že nám je pomáhali chytat. Horší to 
bylo s krůtou, která se při ranním doplnění vody rozhodla 
přemístit se na vysoký smrk a sedět tam až do večera. Pro 
pana posuzovatele jsme neměli připravený tak dlouhý žebřík a 
tak krůta nebyla posouzena.  

Chtěli bychom tímto poděkovat i chovatelům z Lhoty pod 
Libčany, kteří nám po celu dobu pomáhali rozdávat. Dárky 
dětem. Moc bych chtěla poděkovat za záviny, koláče a jiné 
dobrůtky od občanů z Kostelní Lhoty. Paní Češková nám 
dokonce v sobotu v šest hodin ráno přivezla čerstvě upečené 
koláčky k snídani. Poděkování si nakonec zaslouží všichni 
chovatelé, kteří na výstavě vystavovali. 

za ZO ČSCH Kostelní Lhota  
Miloslava Štipková 

Z činnosti chovatelů  
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Fotbalový okresní p řebor: A-mužstvo 
 
 

1. Slovan Poděbrady A       13 10 2 1  39 :   8 32 ( 14)  
 2. Kostelní Lhota A         13 10 1 2  29 :  16 31 ( 10)  
 3. Rožďalovice A            13 9 1 3  41 :  18 28 (  4)  
 4. Městec Králové A         13 9 1 3  51 :  29 28 ( 10)  
 5. Jíkev                     13 7 3 3  41 :  22 24 (  6)  
 6. Loučeň                    13 6 3 4  29 :  12 21 (  0)  
 7. PátekA                    13 6 2 5  32 :  29 20 (  2)  
 8. Ostrá B                   13 5 2 6  30 :  31 17 (  2)  
 9. Semice B                  13 4 2 7  20 :  27 14 ( -7)  
10. Kostomlaty                13 3 3 7  20 :  32 12 ( -9)  
11. Hrubý Jeseník A          13 3 2 8  22 :  31 11 (-10)  
12. Běrunice A                13 3 2 8  20 :  32 11 ( -7)  
13. Krchleby                  13 2 0 11  13 :  59 6 (-15)  
14. Boh. Poděbrady  B      13 1 2 10  10 :  51 5 (-13)  

 
 
Fotbalová IV.t ř. sk.A: B-mužstvo  

 

1. Chrást                    10 9 0 1  64 :   7 27 ( 15) 
 2. Slovan Poděbrady B        10 7 0 3  34 :  28 21 (  9) 
 3. Hořátev                   10 6 2 2  26 :  15 20 (  8) 
 4. Hradištko                 10 5 1 4  30 :  20 16 (  1) 
 5. Drahelice                 10 5 1 4  19 :  18 16 ( -2) 
 6. Mil čice                   10 5 0 5  30 :  30 15 (  0) 
 7. Všechlapy B               10 5 0 5  23 :  27 15 ( -3) 
 8. Kostelní Lhota B          10 4 1 5  18 :  19 13 ( -2) 
 9. Poříčany B                10 3 0 7  16 :  29 9 ( -6) 
10. Přerov B                  10 2 0 8   6 :  42 6 ( -9) 
11. Tatce                     10 1 1 8   8 :  39 4 (-14) 

 
 
Fotbalová okresní sout ěž starší p řípravky sk.A  

1. Poříčany 9 7 2 0 59: 22 23 
 2. Stratov 9 7 0 2 86: 37 21 
 3. Kamenné Zboží 9 6 2 1 54: 27 20 
 4. Straky B 9 5 1 3 73: 38 16 
 5. Litol 9 5 0 4 48: 57 15 
 6. Kostomlaty 9 3 1 5 43: 60 10 
 7. Ostrá 9 3 1 5 37: 63 10 
 8. Semice 9 2 0 7 41: 54 6 
 9. Kostelní Lhota 9 2 0 7 27: 50 6 
10. Třebestovice 9 1 1 7 19: 79 4 

 
 
Volejbalový okresní p řebor – muži  

 

1. VK Nymburk 7 7 0 21: 6 14 
2. TJ Sokol Milovice                          7 5 2 17: 8 12 
3. TJ Sokol Poříčany                         7 5 2 18: 9 12 
4. SK Kostelní Lhota                         7 5 2 18:10 12 
5. VK Sokol Loučeň                          6 2 4  7:13   8 
6. TJ Spartak Pečky                          6 1 5  6:15   7 
7. CS Nymburk                                6 0 6  2:18   6 
8. ZOM MAVE Nymburk                     4 0 6  2:12   4 
 

Sportovní klub – výsledky podzim 2013 

Fotbalový oddíl 

Výsledkově nebývale úspěšný podzim 
zaznamenalo naše „Áčko“. Po pozvolném 
začátku soutěže, kdy jsme ztratili body 
s Ostrou, Městcem Králové a Slovanem 
Poděbrady, přišla série 10 výher v řadě. To 
předčilo všechna očekávání klubu. Věřme, 
že se forma udrží i po jistě velmi náročné 
zimní přípravě. Další informace na 
stránkách www.kostelni-lhota.cz/fotbal. 
 
Západ proti Východu 
Na závěr fotbalového podzimu se 
uskutečnilo přátelské utkání hráčů z 
východní proti západní části obce. 
Opakovalo se tak historické derby ze 
zlatého posvícení roku 1963. Stejně jako 
před padesáti lety byla rozdělovací linií 
střed silnice na Pečky a stejně jako tehdy se 
hrálo o 100 piv.  

Před zápasem byl předán věcný dar s 
blahopřáním k šedesátinám sekretáři 
fotbalistů T. Ulrichovi. Slavnostní výkop 
provedl pamětník a hráč utkání pře 50ti lety 
p. Z. Čapek. Výsledek z roku 1963 není 
znám. Po padesáti letech porazil Východ 
družstvo Západu 2:1. 
 
Volejbalový oddíl 

Družstvo žen pro mateřské povinnosti 
přerušilo činnost a do soutěže nového 
ročníku se nepřihlásilo.  
Muži se potýkají s nedostatkem hráčů a po 
sedmi letech v krajském přeboru se rozhodli 
hrát okresní přebor. 
Více informací na stránkách www.kostelni-
lhota.cz/volejbal. 

-ZM- 


