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Vážení Lhoťané, 

V úterý 24.5. nastává velký den D pro naši obec. Usilovat totiž 
budeme o některé z ocenění v rámci celostátní soutěže Vesnice 
roku. 

Přesně ve 14:00 k nám přijede desetičlenná komise složená ze 
starostů, zástupců kraje, ministerstva a dalších organizací. 
Během dvou hodin musíme komisi představit celou obec a 
život lidí u nás. Není tedy důležitý jen vzhled, ale hodnotí se 
především společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče 
o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, 
inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, 
přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované 
záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty. 

Jak se píše na oficiálním webu, cílem soutěže Vesnice roku je 
povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého 
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy 
jednotlivých vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam 
venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů 
a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale 
rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života 
v obci. 

Naprosto klíčové je proto zapojení všech spolků a co nejvíce 
obyvatel. S týmem dobrovolníků a členy spolků již více než 
dva týdny připravujeme program a detaily akce. Pokud se 
budete chtít zapojit i vy, dejte nám vědět. Rozhodně se chceme 
ukázat v tom nejlepším světle. 

Nejvíce ale oceníme, když nám pomůžete s posekáním a 
případným úklidem před svým domem, abychom vše stihli. 

 

Také parkování aut na veřejné zeleni před domem by bylo 
vhodné, alespoň pro tento jeden den, oželet. A to především v 
trase, kterou bude komise absolvovat. Mapa s trasou a časy 
průjezdů jsou uvedeny na webu obce. Věřte, že i takovouto 
maličkostí pomůžete zlepšit celkový obraz naší Lhoty a my 
vám za to moc děkujeme. 

Abychom stihli vše ukázat, bude se komise přemísťovat 
vláčkem. Na klíčových místech obce zřídíme fiktivní vlakové 
zastávky a na nich budou postupně prezentovány jednotlivé 
spolky a další aktivity obce. Takže LID - Lhotecká integrovaná 
doprava v úterý odpoledne ☺ 

Ještě jednou díky za pomoc a držte naší obci palce. 

Více informací o soutěži najdete na www.vesniceroku.cz.  

Závěrem ještě k aktuálnímu číslu zpravodaje. Před více než 
měsícem náhle zemřel pan Václav Miškovský. Mladší generaci 
už asi jméno méně známé, ale ti starší mi jistě dají za pravdu, 
že bezpochyby patřil mezi nejvýraznější osoby historie naší 
obce i blízkého okolí. Ač jsme se ne ve všem shodli, pro mě 
osobně byl do posledních dní studnicí informací, podnětů a 
cenných připomínek. 

Naopak tou veselejší zprávou je skutečnost, že do prvního 
ročníku školy se konečně přihlásili všichni lhotečtí 
předškoláci. To je pro nás jako zřizovatele skvělá zpráva, která 
například znamená, že bychom se v příštích letech konečně 
mohli ucházet o evropské peníze na další etapu modernizace 
budovy. To dosud bohužel nebylo možné. 

Dny plné slunce přeje 

Tomáš Drobný, starosta obce 

Odbahnění rybníka Peklo 
objektivem Renaty Finkové 
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Začátkem jara začaly hlavní práce na výsadbě stromů a úpravě vybraných 
veřejných prostranství v obci. Postupně tak vysazujeme bezmála 300 stromů a 
keřů. Část z nich pak bude vysazena ještě během podzimu a do akce opět 
plánujeme zapojit i dobrovolníky. Liniová výsadba alejí tak postupně dává 
ulicím nový kabát.  Samozřejmě budeme rádi, když námzejména během 
slunečných dní se zálivkou stromů pomůžete.  

Krom toho na paloučkách a veřejných prostranstvích vzniklo několik 
zpevněných ploch ze zámkové dlažby či mlatu. Vše je doplněno o nový 
mobiliář, jako jsou lavičky, odpadkové koše či stojan se sáčky na psí 
exkrementy. Na realizaci jsme získali finanční prostředky ze Státního fondu 
životního prostředí ve výši téměř 1,3 mil. Kč.  

-TD- 

Výsadba stromů a úprava veřejných 
prostranství 

Odešel  
pan Václav Miškovský 

Do Kostelní Lhoty přichází v r. 1967 na 
inzerát hledající předsedu JZD Kostelní 
Lhoty.   

V Kostelní Lhotě působil jako předseda 
družstva do roku 1975, kdy bylo 
družstvo sloučeno s okolními obcemi na 
celkovou výměru půdy 3.200 ha. V roce 
1969 byl místí organizací KSČ vyloučen 
ze strany. V době své funkce dobře vedl 
místní zemědělské družstvo, stejně tak se 
staral i o celkový rozvoj obce. Se 
stavební skupinou místního družstva 
například opravil katolický kostel, 
vybudoval domy a byty pro členy JZD, 
přestavěl a rozšířil pohostinství u 
Vejtrubů, zajišťoval čištění příkopů 
kolem obce, údržbu lesních a polních 
cest a řadu dalších aktivit.  

Od roku 1976 do roku 1985 pracoval 
jako vedoucí výroby družstva Písková 
Lhota, sloučeného s Kostelní Lhotou. 
V roce 1985 odchází pracovat do JZD 
Oskořínek, kde pracoval ve vedoucí 
funkci až do svého odchodu do důchodu. 
Byl to člověk pracovitý, odpovědný a 
svědomitý, stále se zajímající o život 
v obci.  

Pan Václav Miškovský zemřel náhle 9. 
dubna 2016 ve věku nedožitých 81 let. 

 Zpracoval Komrzý Rudolf 

Tento týden začíná dlouho připravovaná první etapa rekonstrukce chodníků podél 
hlavní silnice od zastávky Na kovárně až na konec obce směrem na Sadskou. 
Stavbu provádí firma HALKO Stavební společnost, s.r.o. Práce budou zahrnovat 
rozebrání stávajících povrchů, odkopávku zeminy a následnou pokládku 15 cm 
štěrkodrtě, na kterou bude do písku pokládána šedá dlažba 20 x 10 x 6 cm. Kvůli 
nezbytnosti respektování státních norem, budou pro nevidomé při okrajích vždy 
varovné pásy.  

Prosíme, vzhledem k probíhajícím pracím, omluvte dočasná omezení v přístupu 
do domů. Celá rekonstrukce by měla podle odhadu trvat minimálně dva měsíce. 

Akce je spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury částkou 1,38 
mil. Kč, podíl obce činí přibližně 250 tis. Kč. 

-TD- 

Začíná I. etapa rekonstrukce chodníků 

Aktuáln ě 

Pan Václav Miškovský se narodil 
v roce 1935 v obci Škvorec.  
 Po absolvování 

Zemědělské 
školy 
v Poděbradech 
pracoval jako 
správce statků u 
Vojenských lesů 
a statků na 
Karlovarsku. 
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V rámci celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se 
asi čtyřicítka dobrovolníků z naší obce vydala na takřka 
každoroční obchůzku obce a nejbližšího okolí. Uklízeli jsme 
hlavně podél silnic, ale nepořádek se našel i na dalších 
místech v obci. 

V každém případě se už ale neopakovala situace minulých 
let. Letos jsme totiž nasbírali "pouze" tři plné kontejnery. 
Zdá se tak, že to z toho nejhorší jsme už hlavně příkopy u 
silnic dostali. 

Pro dobrovolníky bylo nachystané občerstvení na zahradě 
školy. 

Všem patří obrovský dík. 

-TD- 

Lhoťané opět uklidili svou obec 

V pátek 12. února se vydal dětský karnevalový průvod 
masek od školky před obecní úřad. Na děti tam čekalo malé 
občerstvení od starosty a zaměstnanců obce. 

Ve stejný den na hřišti se při masopustní zabíjačce vařil 
ovar na jitrnice a polévky prdelačky. 

Další den v sobotu se vydal průvod více než padesáti 
maškar obcí za doprovodu hudby a pojízdných občerstvení 
se zabíjačkovými pochutinami a klobáskami. Jitrničky byly 
výborné, prdelačka i bílá polévka lahodné. V podvečer se na 
hřišti konala symbolická poprava kobyly. Večer v 
pískolhotské sokolovně byl masopust zakončen taneční 
zábavou.  

Oficiální video - 30 min. dlouhý film - je k dostání na DVD 
na obecním úřadě. Součástí DVD je také jeho kratší 
šestiminutová verze, která je ke zhlédnutí na webu obce, a 
také fotogalerie. 

 
-ZM- 

Druhý ro čník masopustu  
se opět vydařil 
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Několik nových prvků vyrostlo v areálu fotbalového hřiště a na 
paloučku na Pískách letos v zimě. Pro děti tak snad konečně vzniklo 
alespoň trochu důstojné dětské hřiště. Práce provedla firma TEWIKO 
systems s.r.o. Celkové náklady činily asi 560 tis. Kč, přičemž 400 tis. 
Kč jsme získali z grantu Ministerstva pro místní rozvoj. 

-TD- 

Dětské hřiště 

 
V roce 2015 byla v naší obci vytvářena pracovní 
místa veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci 
projektu realizovaného z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. z Operačního 
programu Zaměstnanost. Oba operační programy 
jsou financovány z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu České republiky. 
 
Během roku tak byla v rámci těchto projektů 
střídavě podpořena 3 pracovní místa na VPP – 
úklidové práce. Obec tak ušetřila přibližně 300 
000,- Kč ze svého rozpočtu. 

-Úřad práce Nymburk- 

Jak pomohla Evropská unie a 
Evropský sociální fond naší obci? 
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Akce byla financována v rámci 
Rozvoje infrastruktury pro 
environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu z prostředků 
Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a prostřednictvím 
Operačního programu životní 
prostředí.  

Celkové náklady činily 1.410 tis. 
Kč, přičemž dotace činila 1.265 
tis. Kč. 

Dětem by měla zahrada začít 
sloužit už v průběhu června. 

-TD- 
 

V těchto dnech probíhají už závěrečné práce na zahradě v MŠ. Ta je 
pojata v přírodním stylu podle návrhu z roku 2014 z dílny projekční 
kanceláře Atelier König. Hlavní část realizace proběhla v říjnu a 
listopadu roku 2015, ihned po dokončení rekonstrukce budovy MŠ. 

Školní vzdělávací plán školky “S úsměvem jde všechno lépe“ je tak 
doplněn o exteriérovou část, která se hravou formou zabývá čistě 
environmentální tematikou. Princip spočívá v zaměření na hlavní 
přírodní geografické oblasti/biomy planety země – hory, poušť, 
prales a moře.  
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Jak plníme 
popelnice 

Jak jsme už slíbili v posledním 
čísle zpravodaje, přinášíme 
v tom aktuálním, informace o 
množství vyprodukovaného 
odpadu v naší obci za 
posledních několik let.  

Sledovali jsme hlavně odpad 
komunální – tedy kolik 
odpadu je v popelnicích a 
kolik vyvážíme ze dvou 
velkých kontejnerů na 
sběrném dvoře.  

Výsledky jsou rozhodně 
zajímavé.  

Odpadové hospodářství 

V každém případě už se tak často 
neděje to, co bylo zvykem 
v minulých letech. Některé 
domácnosti se za každou cenu 
snažili naplnit popelnici před 
příjezdem svozového auta 
s vysvětlením, že je to škoda 
nechat popelnici poloprázdnou. 
Opak je samozřejmě pravdou. 
Nebojte se nádobu nenaplnit. A 
rozhodně pak odpadem, který tam 
nepatří – tráva, listí, plasty, sklo 
nebo papír či baterie. Vyděláme 
na tom všichni.  

A pokud ještě nemáte v domě koš 
na kuchyňský bioodpad (slupky, 
zbytky ovoce a zeleniny, čajové 
pytlíky aj.), zkuste to. V běžném 
koši už pak budete mít minimum 
odpadu. Opravdu to funguje. 

Díky tomu, že občané více třídí, 
nebylo tedy nutné v posledních 
dvou letech zvedat v obci 
poplatek za komunální odpad.  

Jen tak dál. Kdo ví, třeba se 
jednou dočkáme i snížení 
poplatku. 

-TD- 

První graf ukazuje, jak se postupně snižovalo množství odpadu v jednotlivých letech. Dostali jsme se tak na snížení o třetinu 
i více. Patrný je zejména výrazný pokles v druhé polovině roku 2014.  

V tomto roce začala distribuce kompostérů a rok předtím jsme spustili svoz oranžových kontejnerů. Od té doby se trend 
ustálil na trvalých hodnotách. Velký modrý kontejner u sběrného dvora a velké kompostéry by měli v tomto roce přinést 
ještě větší zlepšení třídění bioodpadu. Uvidíme na konci roku. 
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Místnost dostala nejen nový kabát, ale i okna, osvětlení a přístrojovou část 
elektroinstalace. Další drobné opravy přilehlých prostor jsou plánovány na 
druhou část tohoto roku. 

Technika, výstroj a výzbroj vyžaduje pravidelný servis a údržbu, na které se 
hasiči v prvních jarních dnech podíleli plnou měrou. Do zdárného konce dospěly 
opravy na sportovním hasičském čerpadle, které bude doprovázet sportovní 
družstvo na letošních soutěžních kláních. 

V závěru měsíce března obec zakoupila pro jednotku SDH cisternový 
automobilový vůz Š 706 CAS 25 RTHP z příhraniční vesničky Habartice okresu 
Liberec.  

Již tradičně se pod patronstvím sboru uskutečnil jarní svoz železného odpadu, 
elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu. 

Sbor ve spolupráci s obcí přichystal pro občany obce v předvečer Filipojakubské 
noci pálení čarodějnic. Jak pro malé, tak i velké návštěvníky hasiči přichystali 
pestré občerstvení a bezpečnost zajistila jednotka PO.  

Dalším brzkým cílem sboru je konání Dne s lhotskými hasiči s podtitulem 
SOPTÍKŮV DĚTSKÝ DEN  připravovaný na sobotu dne 18. června 2016. 
Návštěvníci se mohou těšit na ukázku hasičské techniky, hašení hořícího 
automobilu, soutěže pro nejmenší, osvěžit si základy první pomoci a mnohé jiné. 

Za SDH Martin Plaček 

 

Skvělého výsledku dosáhli naši žáci čtvrté 
a páté třídy na dopravní soutěži mladých 
cyklistů v Nymburce. V silné konkurenci 
deseti týmů věkové kategorie 10. - 12. let 
se umístili na senzačním druhém místě. Od 
první příčky přitom náš tým ve složení 
Kateřina Zalabáková, Tereza Mikovcová, 
Karel Prokop a Štěpán Hovorka, dělil 
rozdíl pouze jedné jediné malé chybičky. 
Odstup dalších týmů byl už pak značný. 
Za našimi žáky tak zaostaly mnohem větší 
školy z Poděbrad, Nymburka, Sadské 
apod., kde je základna pro výběr 
soutěžících mnohem větší. 

Dopravní soutěž se skládá z teoretické 
části (test pravidel silničního provozu), 
praktické části (jízda na dopravním hřišti 
pod dohledem policie), jízda zručnosti a 
test první pomoci. Vítěz postupuje do 
krajského kola, odkud pak následný 
úspěch posouvá soutěžící do kola 
celostátního. To se shodou okolností letos 
koná v Nymburce. Národní vítěz si pak 
může porovnat své dovednosti v 
konkurenci celé Evropy. 

Letos nám tedy postup utekl o fous, ale za 
rok se o něj děti naší školy s chutí porvou 
zase. A i kdyby se to nepodařilo, nevadí. 
Hlavní úspěch je v tom, že se naše děti 
naučily chovat na silnici a to je vůbec 
největší přínos téhle soutěže. A je dobře, 
že lhotecká škola přikládá dopravní 
výchově význam. Tady totiž jde opravdu o 
život. Tak hodně štěstí na silnici, děti. 

Celá fotogalerie je na webu obce. 

                                                     –TD- 

V závěru minulého roku 2015 členové sboru 
v rámci brigád dokončili rekonstrukci 
zasedací místnosti v prvním patře hasičské 
zbrojnice. 

Žáci naší školy vybojovali 
druhé místo v dopravní 

soutěži 

 Z činnosti našich hasičů 

Dobrý technický stav 
však odpovídá roku 
výroby, a proto na 
vozidle probíhají opravy 
a úpravy na nádrži a 
vestavěném čerpadle 
automobilu v režii členů 
jednotky. Vozidlo by na 
počátku příštího měsíce 
již mělo plnit opět svoji 
hlavní úlohu nejen ve 
službách jednotky ale i 
obce. 
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Den Země se skřítkem Jarníčkem v MŠ a 
Čarodějnice ve škole 

Vítání jara a oslavy Velikonoc jsou za námi a my jsme prožili 
krásné chvíle, o které se rádi podělíme.  

Měsíc březen - měsíc knihy jsme zahájili besedou s paní 
spisovatelkou Markétou Vítkovou nad její novou knihou 
“Narozeninová kočka“, kterou mimo jiné podpořil také 
nadační fond Světluška. Velmi milé setkání bylo o to 
cennější, že si děti vyzkoušely některé postřehy ze světa 
nevidomých a tak snad ještě s větším porozuměním 
naslouchaly předčítání z knihy nejen o příhodách nevidomého 
dědečka.   

V úterý 22.3. jsme v naší škole mohli přivítat naše spřátelené 
školy při dalším ročníku turnaje malotřídních škol v 
golfovém patování. Letošní ročník se opět konal pod 
dohledem trenéra Jana Zoulíka a s hosty p. Hradeckým a p. 
Malcem. Účastníci prošli cvičným kolem, kde se znovu 
seznámili s technikou a pravidly hry. Součástí celého 
projektového dne byly ještě další tři stanoviště, které se 
tentokrát s úkoly zaměřily na světový den vody a přírodu 
kolem nás.  

Na zahradě školy děti hledaly zašifrovanou tajenku, ve třídách 
pak vyráběly usměvavou chobotnici z plastové lahve a 
reklamní projekt se zaměřením na přírodu. Děti byly 
sportovně odhodlané a velmi tvůrčí. Všem zúčastněným 
děkujeme za krásně prožitý den. Více najdete v naší 
fotogalerii na webových stránkách školy 
http://www.zskostelnilhota.cz/ .  

Veselou náladu jsme ještě před Velikonoci podpořili 
návštěvou kina v Poděbradech s pohádkou “Ledová 
sezóna”. Počasí se nám vydařilo a tak jsme neváhali a prošli 
se lázeňským parkem a pohovořili o symbolech a historii 
města Poděbrady.  

Den země jsme věnovali opakování informací o našem 
domově a přírodě a samozřejmě práci na zahradě. 
Čarodějnice jsme zasvětili soutěžení, čarování a došlo i na 
opékání. Naši žáci se zúčastnili okresního kola dopravní 
soutěže v Nymburce a vybojovali krásné druhé místo. Patří 
jim veliká gratulace!  

V současné době se těšíme na Den s předškoláčky, kterých 
bylo v letošním roce u zápisu přijato 7. Jsme moc rádi, že v 
letošním roce projevili všichni předškoláci zájem o naši 
školu. Ještě nás čeká beseda o bezpečnosti s policií ČR, škola 
v přírodě v Hrachově a mnoho dalšího pro šikovné a zvídavé 
školáky. 

S přáním krásných dnů  

ZŠ Kostelní Lhota 

Zprávičky z naší školičky Zprávy z naší školy 

Blíží se konec školního roku a tak věřte nebo ne, kromě 
každodenních všedních činností jsme zažili mnoho jiného.  

Jen ve stručnosti: masopust, jezdilo se do Poděbrad do solné 
jeskyně za účelem prevence a ochrany zdraví,  vyjížděli 
jsme za kulturou do divadla do Poděbrad, do MŠ jsme 
pozvali též divadélka.  

Přišla nás také navštívit dentální hygienistka a proběhlo také 
screeningové vyšetření očí dětí – v rámci tématu – Já a moje 
zdraví. 

V dubnu jsme pro rodiče připravili besídku na téma 
„Dopravní školička“. 

Také jsme si užili „Čarodějnický den“ .  

A co nás ještě čeká? 

Výlet do Dobrovického cukrovaru, setkání s Policií ČR, 
setkání s místními chovateli drobného zvířectva, výlet do 
Poděbrad na Huslík do ekocentra, dny her a zábavy k MDD.  

V pátek 20.5. jedeme reprezentovat školku do Sadské na 
festival Ráj na zemi. 

Ve čtvrtek 26.5. se bude konat  velmi důležitá a slavnostní 
akce ,,Pasování předškoláků na školáky“ a 23.6. bude 
rozloučení se školním rokem.                              

Na závěr našeho příspěvku chci strašně moc poděkovat 
Všem za spolupráci a finanční pomoc školce. Ať to jsou 
rodiče, zřizovatel nebo zaměstnanci mateřské školy. Bez 
nich by naše práce nebyla úplná. 

     Za celý kolektiv 
MŠ Kaiprová Leona 
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24. května Soutěž Vesnice roku 
 Krajské kolo soutěže, prezentace obce 

hodnotící komisi mezi 14:00 – 16:00.  

18. června Soptíkův dětský den 
Tradiční akce našich hasičů. Ukázka 
hasičské techniky, hašení hořícího 
automobilu, soutěže pro nejmenší, 
první pomoc a mnohé jiné. 

25. června Lhotecká cyklotřicítka 
 Pátý ročník cyklistického závodu 

úplně pro všechny. Součástí 
doprovodného programu budou jako 
loni masáže, hudební produkce a 
samozřejmě bohaté občerstvení. 

1. – 3. července Sraz Lhot a Lehot 
  Prezentace na každoročním srazu, 

tentokrát v Ostrožské Lhotě. 

2. července Folk ve Lhotě 
 Jubilejní 10. ročník festivalu folkové, 

trampské a country hudby.  

16. července Oslavy 95 let sportu v obci 
Celodenní akce pro dospělé i děti vč. 
fotbalového utkání Kostelka – Slavia 
Praha ženy a volejbalového utkání 
našich mužů proti ligovému týmu žen 
z Nymburka. 

Večer zábava 

30. července Lhotský sedmiboj  
Míčový sedmiboj dvojic a 
Staropramen sedmiboj v netradičních 
disciplínách. Začínáme v 9:00 

13. srpna Nohejbalový turnaj trojic 

20. srpna Zvířátka v akci 
Výstava domácích zvířat a soutěže 
pro děti – pořádá ZO Český svaz 
chovatelů Kostelní Lhota 
Pouť 
Tradiční pouť v obci s množstvím 
atrakcí 

  Pouťová zábava na hřišti 
  20:00  

4. září Lhotský Cafest 
 Ochutnávka různých druhů kávy, 

ukázka pražení a spousta dalších 
informací o kávě. 

 
Lhotský bubák 
Strašidelná cesta pro dospělé. 

 Začátek ve 22:00 na hřišti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
*************************************************** * 
 
 
 
 
 
 
placená inzerce 

 

Kde byste neměli chybět 

Už s předstihem jsme zajistili lístky na tradiční divadelní 
zájezd. Tentokrát jde o skutečnou lahůdku, nejlepší inscenaci 
Divadla Radka Brzobohatého - Tančírna.  Jde o jedinečné 
divadelně-taneční představení o mezilidských vztazích na 
pozadí dějin našeho národa v průběhu minulého století. Hra je  
i velmi kladně hodnocena kritikou. 

Termín je neděle 11.12. od 15:00. Součástí bude pro zájemce 
i návštěva muzea voskových figurín Grévin. Vše pro vás opět 
za poloviční ceny. 

O podrobnostech budete ještě informováni, ale už teď si 
můžete rezervovat místo proti záloze 200 Kč na obecním 
úřadě.   

-TD- 

Zájezd do divadla v zimě 



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 - 10 

- 

 

 

   Z historie obce 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okresní přebor - muži "A" 
Z V R P B 

1.   SK Kostelní Lhota 21 16 2 3 50 
2.   FK Loučeň 21 16 1 4 49 
3.   Ostrá B 21 15 1 5 46 
4.   FC T. Rožďalovice 21 14 2 5 44 
5.   AFK Milovice 21 12 1 8 37 
6.   SK Městec Králové 21 11 3 7 36 
7.   TJ Hrubý Jeseník 21 9 1 11 28 
8.   Sokol Kostomlaty 21 6 9 6 27 
9.   TJ Sokol Všejany 21 7 4 10 25 

10.   Sokol Přerov n.L. 21 7 3 11 24 
11.   SK Sokol Opočnice 21 6 4 11 22 
12.   Sokol Běrunice 21 7 0 14 21 
13.   FK Kovanice 21 2 3 16 9 
14.   FC Sokol Lipník 21 1 2 18 5 
 

III. t řída, sk. A - muži "B" 
Z V R P B 

1.   Sokol Všechlapy 21 12 5 4 41 
2.   Sokol Bobnice 21 12 4 5 40 
3.   AFK Sokol Semice B 21 11 6 4 39 
4.   Sokol Kounice 21 10 6 5 36 
5.   Kamenné Zboží 21 10 5 6 35 
6.   AFK Milovice B 21 11 2 8 35 
7.   Sokol Krchleby 21 10 4 7 34 
8.   Straky 21 9 3 9 30 
9.   SK Čechie Chrást 22 9 3 10 30 

10.   AFK Sadská B 21 9 2 10 29 
11.   Sokol Stratov 21 8 4 9 28 
12.   SK Kostelní Lhota B 21 5 2 14 17 
13.   Dvory 22 3 5 14 14 
14.   Sokol Stará Lysá 21 3 1 17 10 

Sportovní klub 

Reprezentace starostů obcí a měst ČR v přípravném utkání proti výběru Kostelní Lhoty 

Historickými fotografiemi se ještě vracíme k tématům tohoto čísla zpravodaje. První snímek je z roku 1984 a zachycuje výstavbu 
chodníků na Vrškách naproti hřišti u Janoušků. Na druhém snímku pak vidíme celý kolektiv, opět v rámci „akce Z“, tentokrát při 
výstavbě mateřské školy. Fotografie je stará přesně 40 let. 


