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Vážení Lhoťané, 

vezeme se na vlně euforie a snad to nebude znít příliš okázale, 
když řeknu, že naše obec v posledních dnech a týdnech zažívá 
jedno z nejzajímavějších a nejúspěšnějších období své 
historie. 

V červnu jsme se vůbec poprvé zúčastnili soutěže Vesnice 
roku a jako úplní zelenáči jsme rozhodně nedopadli špatně. 
Obec získala jedno z nejvyšších ocenění - Zelenou stuhu 
Vesnice roku ve Středočeském kraji 2016. 
Následně jsme se v celostátním kole potkali se všemi 
krajskými vítězi Zelené stuhy. Do posledních chvil jsme 
nevěděli, jak jsme v konkurenci 11 „nejzelenějších“ obcí 
dopadli.  
O to větší překvapení nás čekalo 6. října na slavnostním 
ceremoniálu v Senátu Parlamentu ČR, kde jsme byli vyhlášeni 
absolutními vítězi soutěže a stali se nositeli titulu Zelená 
stuha České republiky 2016. 

Tomu všemu však předcházelo obrovské množství práce 
mnoha lidí. Na tomto místě bych proto velice rád poděkoval 
všem dobrovolníkům, kteří pilně na poslední chvíli uklízeli 
veřejná prostranství a pomáhali připravovat vše před 
příjezdem obou komisí, všem zaměstnancům obce, 
zastupitelům, všem zapojeným spolkům, Jardovi Pavlíkovi za 
natření křížku před kostelem i fasády skladů na zahradě školy, 
Jakubovi a Davidovi za slámu a také za sýry, Michalovi za 
jeho nejlepší kávu, paní Jeníkové za sladkosti pro komisi a 
konečně i vám všem, kteří jste pomohli s úklidem a úpravou 
míst před svými domy, a že alespoň v tomto dni neparkovala 
auta na zeleni před domy. Kéž by to bylo stále. 

Koncem jara 2017 se tak 
můžeme těšit na příjezd 
hodnotitelské komise složené 
z členů jednotlivých 
evropských států.  

Své kvality poměříme s 
nejzelenějšími obcemi v celé 
Evropě. 

Je to obrovská výzva a také 
nemalý závazek další práce. 
Bezpochyby nás ale čeká 
neopakovatelný zážitek, tak 
si ho pojďme společně užít. 

Podzim plný barev přeje 

Tomáš Drobný, 
 starosta obce 

Poděkování ale patří i předchozím vedením obce a také i 
našim předkům. Ti všichni dali základ systematické práci 
s veřejným prostorem. U nich je třeba hledat kořeny dnes 
vzrostlých stromů a současného, tolik charakteristického, 
vzhledu naší obce. Ostatně i na to můžete zavzpomínat 
v tomto čísle zpravodaje.  

A ač vám to už možná ani nepřijde, a rozhodně je stále co 
zlepšovat, naše obec je zkrátka hezká. 

Kromě finančního ohodnocení (700 tis. Kč), prestiže a uznání 
v odborných kruzích, si ale osobně nejvíce cením aktivního 
zapojení Lhoťáků do rozvoje svého okolí. Poslouchat 
nadšené dobrovolníky, jak sami prožívali návštěvy komisí, 
jak sami pozorovali práci a reakce hodnotitelů a jak 
nedočkavě očekávali výsledky, to je pro nás všechny myslím 
to vůbec nejdůležitější, co nám soutěž Vesnice roku mohla 
dát. Jedině to je základ skutečného komunitního života na 
venkově. 

Nakonec právě zapojení veřejnosti 
bylo hodnotiteli vnímáno velice 
pozitivně a to i díky faktu, že 
celostátní komisi nikde nepřivítalo 
tolik lidí jako právě u nás.  

A aby toho nebylo málo, přijali 
jsme, jako národní vítěz, nominaci 
do soutěže Entente Florale 
Europe – Evropská kvetoucí 
sídla. 

Předání zelené stuhy v Úholičkách za vítězství v kraji 
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Hodnocení bylo zaměřeno čistě na to, jak pečujeme o 
zeleň a životní prostředí, jak vypadá naše obec, jak 
udržujeme veřejná prostranství a občané své 
předzahrádky. Součástí byl také dlouhodobý přístup, 
koncepční plánování, strategické dokumenty, 
environmentální výchova, zapojení dětí a občanů apod. 
Soutěžili jsme ve finále Zelené stuhy soutěže Vesnice 
roku 2016.  

Při příležitosti návštěvy komise jsme také vyzdobili 
prostranství u rybníka Peklo. Z balíků slámy jsme 
vytvořili zvířecí postavy a také včelí medvídky. Na pár 
dní jsme ale o jejich půvab přišli. Ti hlupáci, co se 
pobavili jejich zničením, asi vůbec netušili, kolik hodin a 
dní práce jejich nazdobení stálo. Každopádně brzy jsme si 
opět jejich krásy mohli užívat znovu. A podle reakcí se o 
nich nadšeně mluví i daleko za hranicemi naší obce. Že 
by nová tradice? :) 

Celá fotogalerie z přípravy soutěže i její samotný průběh 
je ke zhlédnutí na webu obce. 

 

Pro komisi jsme vydali publikaci 
s obrázky Lhoty. Kdo máte zájem, 
můžete si ji do konce měsíce objednat 
na OÚ. Cena výroby je 110 Kč. 

Poslední 
srpnový den naší 
obec navštívila 
komise složená z 
odborníků ze 
Společnosti pro 
zahradní a 
krajinářskou 
tvorbu. 
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Vzhledem ke stáří původního územního plánu a také z důvodů 
připravovaných pozemkových úprav, rozhodlo zastupitelstvo obce 
o pořízení nového územního plánu obce Kostelní Lhota. 

V tuto chvíli je zpracován tzv. Návrh zadání územního plánu. 
Ten obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu 
územního plánu a ke stažení je na webu obce. Rozhodující pro 
občany bude až vlastní Návrh nového územního plánu obce, který 
budete mít možnost připomínkovat v průběhu roku 2017. Vše 
záleží na tom, zda uspějeme s žádostí o dotaci na jeho pořízení. 
Pokud ano, pak by jeho projednávání včetně vašich připomínek 
proběhlo právě během příštího roku. O této skutečnosti budete včas 
informováni. 

Stávající územní plán najdete na webových stránkách obce. 

-TD- 

 

Obec začíná pořizovat  
nový územní plán 

Volební účast v naší obci byla 42,2 %.  
Dalších šest stran obdrželo méně než 1,1% hlasů. 
Nejstarší voličkou byla devadesátiletá Anna 
Čudová. 

-ZM- 

Výsledky voleb do kraje u nás 
v obci 

O zbývající část se 
podělila Církev česko-
slovenská husitská a 
obec Kostelní Lhota 
rovným dílem. 

Bezprostřední prostor 
kolem zvoničky je nově 
zpřístupněn veřejnosti a 
to prakticky každý den 
až do večerních ho-
din. Pokud tedy uvidíte 
otevřená vrátka, ne-
váhejte a vstupte do 
zahrady a poseďte na 
lavičce.  

Prosíme však, 
respektujte to, že se 
jedná o soukromý 
pozemek a nevstupujte 
dále, než je vymezeno 
živým plotem. 

-TD- 
 

V září jsme dokončili rekonstrukci zvoničky Církve československé 
husitské. Součástí prací byla především kompletní výměna střechy 
včetně krovů, vnitřní i vnější omítky, výstavba nového vstupu z 
přední části, okenní otvory byly opatřeny žaluziemi, do objektu byla 
přivedena elektřina a celý prostor byl také nasvícen. 

Krom toho došlo i k celkové úpravě okolí objektu. Položena byla 
nová dlažba a osazen nový mobiliář. Odstraněna byla nevhodná 
zeleň a místo ní byl vysazen živý plot z buků a nová lípa. Do areálu 
se vstupuje větší vstupní brankou, která byla i posunuta více proti 
zvoničce. Opraveny byly i cihlové sloupky s hlavicemi a postaven 
byl i nový plaňkový plot. 

Celkové náklady včetně projektové přípravy dosáhly cca 800 tis. Kč, 
přičemž dotace z Ministerstva zemědělství z programu Udržování a 
obnova kulturního dědictví venkova činila 546 tis. Kč. 

Oprava zvoničky Církve československé 
husitské dokončena 
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První etapa chodníků zkolaudována 

Začátkem léta začala rekonstrukce chodníků po obou 
stranách hlavní silnice od zastávek Na kovárně směrem na 
Sadskou. 

V říjnu pak došlo ke kolaudaci stavby. Celkové náklady 
činily cca 1,6 mil. Kč, přičemž přibližně 85 % z této částky 
uhradil z dotace Státní fond dopravní infrastruktury.  
 

POZOR ! 
 

Upozorňujeme všechny, že v celém areálu sběrného dvora je 
Zákaz kouření. 

Dále žádáme všechny, abyste velkoobjemový odpad – 
zejména kusy nábytku apod., před odevzdáním do 
kontejneru demontovali a rozebrali na co nejmenší a 
nejskladnější části. V opačném případě má obsluha právo vás 
ze dvora vykázat. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Počínaje přechodem na zimní čas bude opět sběrný dvůr 
otevřen pouze o víkendech. Poslední středou je tak 26.10. 

 

Přichází opět období likvidace listí a odpadu z domácích 
zahrádek. Velmi proto žádáme, abyste v maximální možné 
míře využívali modrý kontejner u sběrného dvora, který je 
přístupný každý den non stop.  

Oranžové kontejnery slouží pouze pro malé množství odpadu 
a nemohou uspokojit potřeby všech obyvatel. Proto žádáme 
zejména ty, kteří už mají svůj bio odpad naložený na valníku 
za autem, abyste zkusili dojet až ke sběrnému dvoru a odpad 
zlikvidovali právě tam. Rovněž prosíme, abyste bioodpad 
nenechávali v pytlích u kontejneru. Není to sběrný dvůr. 

Mimochodem, kolem kontejnerů jsme vysadili různé druhy 
okrasných keřů. Nevypadá to úplně dobře, když hned po 
několika dnech někdo vysype kolečko trávy přímo na jeden 
z nich, nejspíš ze vzteku, že je kontejner plný. Asi to bude 
člověk, kterému text na první straně tohoto zpravodaje nic 
neříká. 

 

Naše obec recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevila životnímu prostředí 

 
Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech 
třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém 
významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní 
telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti 
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky 
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci 
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti 
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na 
recyklaci vytříděných elektrozařízení. 

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti 
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce 
vytřídili 40 televizí, 13 monitorů a 311,00 kg drobných 
spotřebičů. Tím jsme uspořili 15,66 MWh elektřiny, 691,01 
litrů ropy, 70,40 m3 vody a 0,67 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,57 tun 
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 13,78 tun. 

Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů 
uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 
roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k 
sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. 
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že 
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie 
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. 
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně 
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. 

-ASEKOL- 

Odpadové hospodářství 

V rámci prací jsme zároveň upravili uličku u bytovky, které se 
dosud přezdívalo „myší díra“. Po osazení osvětlení bude snad 
konečně její průchod pohodlnější. 

V dalších letech plánujeme pokračovat dál v opravě chodníků 
podél hlavní silnice směrem na Poděbrady. Už teď máme 
připravenu projektovou dokumentaci a hodláme se opět 
ucházet o příspěvek ze SFDI. 

-TD- 
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Zazvonit a zkontrolovat, čím doma lidé topí. Takovou 
pravomoc by od ledna příštího roku mohli mít úředníci. 
Umožňuje jim to novela, kterou v září schválila sněmovna. 
Čoudící komín, který zamoří vzduch v celé obci, by tak už 
nemusel být typickým obrázkem zimního období v regionu. 

„Nepůjde o plošné kontroly, až na základě upozornění a 
výzev úředníci přistoupí k samotné kontrole v domácnosti. V 
kotli smí lidé spalovat pouze paliva určená pro tento kotel 
výrobcem a hlavně nesmí pálit odpad,“ popsala mluvčí 
ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková s tím, že 
novela za nedodržení ukládá pokutu až do výše 50 tisíc 
korun. 

Dokazování spalování odpadů ale bude složité. Na začátek je 
potřeba například půlhodinové video kouře z komína.  

Novela zákona zatím ještě neprošla celým schvalovacím 
kolečkem, pokud se tak ale stane, bude mít kontrolní orgán 
pravomoc zamezit nevhodnému pálení, které „pálí“ většinu 
z nás. 

Zdroj: http.idnes.cz/ 

Nový zákon o kontrole čím lidé 
doma topí 

Připomínáme majitelům kotlů na tuhá paliva, že do konce 
roku mají povinnost provést si revizi svého kotle. Jinak se 
vystavují případnému postihu kontrolního orgánu. Zároveň 
upozorňujeme, že s přibližujícím se koncem roku se také 
zaplňují diáře jednotlivých servisních techniků. Proto je 
potřeba neváhat a ihned si domluvit termín revize. 

V našem regionu tyto práce zajišťuje několik povolaných 
osob, přičemž je třeba, abyste si ohlídali, na jaký typ kotle 
se jeho oprávnění vztahuje. 

Podrobný seznam techniků najdete například na našem 
webu. 

Běžná cena se pohybuje od 500 do 1.500 Kč. Po oslovení 
několika z nich jsme například zjistili, že se dá revize 
provést i do 700 - 800 Kč. Více v tabulce na webu, kde 
najdete i techniky, kteří nabídli tuto službu našim občanům 
právě za výše uvedenou sníženou cenu. Připomínáme, že 
seznam je orientační a za odvedenou práci techniků 
neodpovídáme. 

Ustanovení zákona: 

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně 
ovzduší je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje 
na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění povinen provádět jednou za 
dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla 
proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a 
má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a 
údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu 
technického stavu a provozu zdroje a předkládat na 
vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
doklad o provedení této kontroly vystavený odborně 
způsobilou osobou potvrzující, že spalovací stacionární 
zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s 
pokyny výrobce a tímto zákonem. 

V případě potřeby se neváhejte obrátit na starostu obce. 

-TD- 

 

Upozorňujeme, že je vyhlášena výzva na možnost čerpání 
dotace na zateplení fasád, podlah a stropu a na výměny oken a 
dveří vašich rodinných domů. To vše v rámci programu Nová 
zelená úsporám (NZÚ). 

Některé firmy přitom nabízí, že vám zdarma vyhodnotí, zda 
se vám vyplatí zkusit požádat o dotaci. Nově nám takovou 
službu nabídla například firma Axiom engineering s.r.o. 
(wwww.axiomcz.eu). Dále vám pak nabízí i případné 
zpracování veškerých podkladů pro žádost o dotaci. Všechny 
tyto náklady je pak možné si nechat rovněž z dotace proplatit 
až do výše 25 tis. Kč. 

Neváhejte proto a snižte levně své náklady na vytápění. 
V případě, že budete chtít poradit nebo jen konzultovat záměr, 
obraťte se klidně i na bezplatnou infolinku NZÚ 800 260 500 
nebo na starostu naší obce. 

-TD- 

Pozor na povinnost majitelů kotlů 
na revize do konce roku 2016 

Zdarma  
vyhodnocení možnosti dotace  

na zateplení a výměnu oken a dveří 

Změna trasy linky 43  
Pečky - Nymburk 

Společnost ROPID přišla s návrhem optimalizace linek 
autobusové dopravy pro příští rok. 

Součástí návrhu je také změna trasy linky 43 mezi Kostelní 
Lhotou a Pečkami. Nově by měla trasa vést objížďkou přes 
Sadskou a Milčice. ROPID si od toho slibuje především větší 
vytíženost linky.  

Ta také nově nebude končit v Nymburce, ale pokračovat bude 
přes Straky až do Milovic až k Mirakulu. 

V současné době zatím nemáme informace o časech odjezdů a 
návaznosti na linku 398 v Sadské, ale pokud touto linkou 
cestujete, budeme rádi za vaše náměty a připomínky.  Co 
nejdříve se případně obraťte na obecní úřad, ať máme ještě  
možnost ovlivnit podobu této linky. 
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Nové vybavení našich hasičů Lhotecká cyklostezka už má i svou 
cyklotrasu – č. 8240 

Začátkem letošního roku se podařilo SDH Kostelní Lhota 
získat dotaci ze Středočeského kraje ve výši 155 000,- Kč.  

Z nedávných zkušeností z povodní v naší obci jsme se 
rozhodli dovybavit jednotku výstrojí a výzbrojí potřebnou 
pro podobné situace. Zakoupilo se benzínové kalové 
čerpadlo, elektrické kalové čerpadlo, elektrocentrála i čtyři 
ruční radiostanice. Zbylá částka byla použita na zásahové 
oblečení výjezdové jednotky. 

Dotace byla získána ve spolupráci s Obecním úřadem 
Kostelní Lhota, za kterou děkujeme.  

A. Kurka, velitel jednotky 
 

Výstava našich chovatelů 
 

I v letošním roce byla pořádána tradiční chovatelská výstava 
při příležitosti lhotecké pouti. 

Opět se nám podařilo oslovit chovatele z blízkého i 
vzdálenějšího okolí. Společně s místními chovateli bylo 
umožněno návštěvníkům výstavy ukázat rozmanitost a krásu 
chovaných zvířat. 

Chov zvířat je velmi náročný koníček, a pokud chytne 
člověka za srdce, bohatě se mu odmění ve formě úžasných 
zážitků. 

Výstava nebyla pouze o vystavených zvířatech, ale také o 
přátelských setkáních, popovídání a navázání nových 
kontaktů. 

Velký dík patří obecnímu úřadu, kronikáři obce, sponzorům, 
hasičům za přípravu občerstvení, hudebníkům za vytvoření 
dobré nálady, návštěvníkům za podporu naší činnosti, prostě 
všem, kteří nám pomohli a stále pomáhají. 

Doufáme, že se opět shledáme na našich dalších akcích. 

                                                 Za ZO ČSCH Kostelní Lhota 
                                                      Dvořák, Veselková, Švalec 

 

V minulých letech došlo k 
vybudování Lhotecké 
cyklostezky, která postupně ve 
dvou etapách spojila obce 
Písková Lhota, Kostelní Lhota a 
město Sadská.  

Cyklostezka měla za cíl vyřešit odklonění cyklistů z velmi 
frekventované silnice II/611, kde ještě v minulých letech 
projíždělo v průměru 1.100 kamionů denně. Se svým 
cementobetonovým povrchem, vyhotoveným finišerovou 
technologií, se navíc cyklostezka stala vůbec první svého 
druhu v Čechách. 

Zatímco prvotní myšlenkou bylo zajištění každodenního 
bezpečného pohybu místních obyvatel za prací, do škol a za 
službami, stavba si velmi rychle našla i své cykloturistické 
fanoušky přijíždějících k nám z jiných regionů. 

Díky společné dohodě všech čtyř obcí na trase - Poděbrady, 
Písková Lhota, Kostelní Lhota a Sadská, došlo k zbudování 
zcela nové cyklotrasy nesoucí vlastní evidenční číslo a 
využívající stávající komunikace - ať už cyklostezky, 
místní komunikace a zčásti i silnice III., resp. v krátkém 
úseku přes naší obec bohužel ještě i silnici II. třídy. 

Právě průjezd obcí Kostelní Lhota je dnes nejméně 
bezpečnou částí trasy. I zde je ale již dlouho připraven 
projekt cyklistických pruhů a čeká se jen na plánovanou 
rekonstrukci hlavní silnice, v rámci níž by se cyklopruhy 
vybudovaly. Pro větší bezpečnost cyklistů bylo například na 
krátkém úseku na silnici v Pískové Lhotě nakresleno 
vodorovné dopravní značení formou piktogramů. 

Lhotecká cyklotrasa nabízí cyklistům možnost přibližně 30 
km dlouhého cyklistického okruhu propojujícího všechny 
zapojené obce s městem Nymburk. Krom toho, svým 
přímým napojením na Labskou trasu na začátku i na konci, 
by se Lhotecká cyklotrasa mohla do budoucna stát i 
alternativou pro dálkové cykloturisty cestující po Labské 
trase.  

Je už jen a jen na nás, jaká lákadla a služby u nás turistům 
nabídneme. 

-TD- 
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Po prázdninách jsme v naší školce přivítali 
11 nových kamarádů, novou paní učitelku a 
paní asistentku pedagoga, neboť máme ve 
školce integrovaného chlapečka s autismem. 
Nové děti, převážně 3leté (ale nastoupily i 
mladší děti - 2,5leté), jsou moc šikovné. 
Velmi rychle si zvykají na nové prostředí, 
kamarády a paní učitelky, takže pláč je 
slyšet velmi zřídka.  

Ještě o prázdninách jsme se s naší mateřskou 
školou zúčastnili akce Vesnice roku. Další 
důležitou akcí v MŠ bylo Loučení s létem. 
Sešli jsme se i s rodiči na nové zahradě a 
užili jsme si odpoledne plné her a dovádění. 
Děkujeme rodičům za občerstvení, které pro 
své děti připravili.  

I v tomto školním roce probíhá v MŠ hravá 
výuka anglického jazyka. Předškolní děti 
chodí každý druhý týden do základní školy 
na kroužek pro předškoláky a pravidelně u 
nás probíhají různá divadelní představení. 
Jedno divadélko s námi společně shlédnou i 
kamarádi ze školky z Pískové Lhoty. Dále si 
děti z MŠ v rámci spolupráce s DDM 
Nymburk vyrobí něco hezkého z keramické 
hlíny. Již tradičně jezdíme s dětmi do solné 
jeskyně. 

Pro děti chystáme Drakiádu, zúčastníme se 
akce Lhotský Halloween, s rodiči se 
sejdeme při vánočním tvoření a uspořádáme 
soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu.  

První adventní neděli se sejdeme při 
Zpívání u vánočního stromu, kde si budete 
moci na jarmarku zakoupit výrobky z 
vánočního tvoření. 

V prosinci se děti v MŠ setkají s Mikulášem 
a čerty, přivítáme nové občánky - kamarády 
a také nás čeká tradiční oslava Štědrého dne 
s nadílkou dárků.  

Kolektiv MŠ 

Zprávičky z naší školičky Zprávičky ze školy 

Cestou kolem světa za poznáním 
 
   Nový školní rok 2016/2017 jsme zahájili s dětmi již poslední srpnový den, 
kdy jsme na školní zahradě přivítali a provedli komisi složenou z odborníků 
ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Děti informovaly 
návštěvu o našem arboretu, badatelské práci v hodinách a také předvedly naše 
nové zvířecí kamarády. 
   První školní den jsme slavnostně přivítali sedm prvňáčků. Noví školáci nám 
ukázali, že se nebojí vystoupit před spolužáky ani dospěláky, kterých přišlo 
doprovodit své ratolesti opravdu hodně. Po krátké básničce či písničce si 
prvňáčkové převzali drobný dárek od paní ředitelky Jany Vyskočilové a pana 
starosty Tomáše Drobného. 
   Druhý školní den děti zavedl do letošního projektu nazvaného „Cesta kolem 
světa“. 
Po celý školní rok budou mít děti možnost cestovat bez jakýchkoli omezení 
časových i prostorových. Použijeme možné i nemožné dopravní prostředky, 
poznáme různé kraje i mravy, ochutnáme rozličné světové kuchyně a setkáme 
se s mnoha zajímavými lidmi z celého světa. Děti jsou rozděleny do družstev, 
které byly vytvořeny tak, aby se mladší navzájem podpořili se staršími 
kamarády a všichni dohromady se učili vzájemné spolupráci a toleranci.  
   Náhle nám na dveře zaťukala první návštěva. Spolu s jejím příchodem děti 
uslyšely hymnu či tradiční hudbu ze země odkud osoba pocházela a měly 
možnost uhádnout zemi, do které se na skok zajely podívat. 
   Děti si vyzkoušely např. tanec ve španělských rytmech, rozvíjení smyslů v 
Tibetu, samurajské rytířské schopnosti z Japonska, zahrály si tradiční pétanque 
ve Francii a pozvala je na čaj i samotná královna Velké Británie. Doufáme, že 
celý školní rok bude plný stejně tak skvělých zážitků a dobré nálady a přejeme 
všem dětem, rodičům a přátelům školy, aby byli zdraví, šťastní a plní krásných 
dojmů a inspirace, které nám všem škola poznání může nabídnout.  
   S létem jsme se rozloučili akcí Policie ČR – Práce psovoda. Děti si 
zopakovaly pravidla bezpečnosti při setkání se psem a zároveň si mohly sami 
vyzkoušet výcvik policejního psa. V měsíci září přišla k nám do ZŠ Kostelní 
Lhota Česká školní inspekce a 5. října jsme v rámci týdne knihoven navštívili 
knihovnu v Sadské.   
   Připravujeme se také na pravidelné golfové patování, které si o Mikuláši 
užijeme i s rodiči. Dále nás čeká návštěva programu O Vánocích v Kutné 
Hoře a v současné době se nejvíce těšíme na soutěž O LHOTSKOU DÝNI, 
která se koná 24.10.2016 a spolu se školáky plánujeme také zábavné učení a 
spaní ve škole.  
   Budeme moc rádi, když k nám 24. října zavítáte a pokud si přinesete i vlastní 
ozdobenou dýni, budete se moci zapojit do soutěže o ceny a prožít společně 
s malými i velkými ratolestmi pohádkově strašidelný večer. Masky a dobrou 
náladu s sebou! 
                                                      Kolektiv ZŠ Kostelní Lhota 
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Naše obec má zpracovánu strategii svého rozvoje a její součástí 
je také snaha podpořit zachování tradiční venkovské zástavby. 
Případně vrátit v minulosti rekonstruovaným domům (zejména 
se špaletovými okny) jejich původní historický vzhled.  

V dokumentu jsou vytipovány všechny domy, které mají vysoký 
architektonický potenciál, byť třeba v minulosti byly tyto stavby 
nešetrným způsobem upraveny. Snahou vedení obce je tak 
především zachovat či obnovit historizující vzhled těchto domů.  

Pokud se tedy rozhodnete změnit vzhled vašeho domu (výměna 
oken, fasáda, střecha apod.) a budete respektovat charakter 
polabské venkovské zástavby, obec ráda zajistí na své náklady 
pomoc architekta a zajistí případné varianty možného vzhledu 
vašeho domu. 

Seznam všech hodnotných domů (nemusí být úplný) včetně 
stodol a také několik málo příkladů návrhů úprav najdete na 
webu obce v sekci – Hodnotné domy (http://www.kostelni-
lhota.cz/jak-muze-vypadat-vas-dum). 

K nahlédnutí jsou rovněž v papírové formě na obecním úřadě. 

V případě zájmu kontaktujte obecní úřad. 

Chcete změnit vzhled vašeho domu?  
Obec vám zdarma zajistí projektový návrh 

Tři příklady ze strategie – 

Jak by mohl vypadat váš 

dům.  

Rádi vám zpracujeme 
návrh pro ten váš dům 
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23. října  Výsadba narcisů v obci 

 9:00 - Přijďte nám pomoct vysadit přes tři tisíce 
narcisů na náves. Na jaře to oceníme. 

24. října Lhotská dýně 

Tradiční soutěž o nejhezčí dýni pro širokou 
veřejnost. Průvod v kostýmech obcí.  

5. listopadu Stromy dětí naší školy 

  9:00 – Výsadba nové aleje směrem na Zvěřínek  

12. listopadu Kafest a Svatomartinské hody a soutěž o 
nejlepší bábovku 

 V loňském roce se velmi líbila akce 
s ochutnávkou nových vín. Letos proto akci 
zopakujeme a opět společně otevřeme první 
letošní vína. Pro všechny bude připraveno 
občerstvení i možnost nákupu vín a také 
ochutnávka svatomartinské husy. 

 Odpoledne ale začne festivalem kávy, kde budete 
mít možnost ochutnat různé druhy kávy, 
shlédnout proces její výroby a dozvědět se 
například, jak si kvalitní kávu připravit i doma.   

 Součástí odpoledne bude také soutěž o nejlepší 
bábovku. Tak vzhůru do pečení. 

  
26. listopadu Západ proti Východu 

  Čtvrtý ročník zápasu Východu proti Západu naší 
obce. Dělicí čarou bude opět silnice na Pečky. 
Součástí bude slosování o vstupenky a zajímavé 
ceny zejména z funshopu našeho klubu. Zápas 
začíná v 14:00. 

 Po utkání proběhne rozloučení s uplynulou 
sezonou. 

 
27. listopadu Rozsvěcení vánočního stromku 

 Před kostelem Nanebevzetí P. Marie zahájíme od 
16:30 hod. adventní čas rozsvícením vánočního 
stromku. Zazpívají děti ze školy i školky a pro 
všechny bude k dispozici teplé občerstvení a 
prodej školních výrobků. 

11. prosince Zájezd do divadla R. Brzobohatého 
Představení Tančírna od 15:00. Lístky k prodeji 
na obecním úřadě.  

 
prosinec Vánoční pohádka pro děti 

Tradiční divadelní představení pro děti Na růžku. 

31. prosince Silvestrovský ohňostroj 

Pod patronací agentury PaKo se uskuteční na 
hřišti od 18:00 symbolické ukončení letošního 
roku. 

Na hřišti a na obecním úřadě jsou umístěny 
kasičky, kde opět můžete na kvalitu ohňostroje 
přispět. Záleží tak jen a jen na vás, jak velký 
letos bude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jak jsme již avizovali na jaře letošního roku, v neděli 
11.12. pořádáme opět zájezd do divadla. Tentokrát jsme 
vybrali kritikou nejlépe oceňované představení Divadla 
Radka Brzobohatého - Tančírna. Představení je od 
15:00, odjezd ve 13:00 od obou zastávek. 

Více informací ke hře najdete na plakátu. Lístky si 
můžete koupit počínaje dnešním dnem na obecním úřadě 
za 450 Kč. Cena zahrnuje lístek i dopravu (obvyklá cena 
pouze za lístek do divadla bez dopravy na tato místa je 
690 Kč). 

Přednost mají ti, kteří si již místa rezervovali. Neuhrazené 
rezervace do 31.10. budou zrušeny a nabídnuty ostatním. 

Zároveň je možné zapsat se na další zájezd a to 
25.3.2017, v sobotu od 15:00 na muzikál Evita ve Studiu 
DVA s excelující Monikou Absolonovou. 

-TD- 

 

Kde byste neměli chybět Zájezd do divadla 

Přispějte na letošní ohňostroj 
Stejně jako loňský a předloňský rok můžete přispět na 
Silvestrovský ohňostroj, který opět pořádá na hřišti 
agentura PaKo.  

Kasičky na příspěvky budou umístěny na hřišti a na 
obecním úřadě. 

Záleží jenom na vás, jak velký ohňostroj letos bude. 

-Vaše PaKo- 

Stromy dětí naší školy 
Zveme zejména všechny děti z naší školy a jejich rodiče 
na výsadbu nové aleje směrem na Zvěřínek. Přijďte si tak 
zasadit svůj vlastní strom. Sázet budeme tři druhy 
ovocných třešní a několik ořešáků, celkem asi 35 stromů. 
Každý žák naší školy tak bude mít jeden svůj stromek. 

Vítání jsou ale všichni milovníci zeleně a výsadby 
nových stromů. Pro všechny je připraveno občerstvení. 

-TD- 
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Nepál je nádherná země, kde čas neznamená vůbec nic. 
Obyvatelstvo je neustále usměvavé a připraveno 
přijmout kohokoliv, či pomoci druhému, bez ohledu na 
to, čím si zrovna procházejí nebo prošli. Takřka vždy 
nám za pomoc děkovali, v tom spatřuji obrovský rozdíl 
oproti naší společnosti.  

Ocenění 

Trauma tým a všichni jeho členové byli oceněni řádem 
Stříbrného lva Vlády ČR a letos Zlatým záchranářským 
křížem prezidenta republiky. Ovšem to pravé ocenění, já 
osobně, cítím v sobě… 

David Horáček, Kostelní Lhota 209 

Více fotek na webu obce 

Dne 25.4.2015 zasáhlo Nepál ničivé zemětřesení o síle 7,2 
Magnitudo. Nejsilnější zemětřesení za posledních 80 let. 
Katastrofa si vyžádala 3700 obětí a přes 7000 zraněných.  

Ještě tentýž den, požádala Nepálská vláda ostatní země vybavené 
USAR (urban search and rescue- tým specializovaný na 
vyhledávání osob v sutinách domů, staveb atd.) či lékařskými 
týmy o pomoc při záchraně obyvatel a likvidaci následků otřesů. 

Česká vláda povolala TRAUMA TEAM ČR, ve složení 9 lékařů a 
10 sester z FN v Brně a 14 Pražských hasičů, členů USAR 
TEAMU ČR. Z toho 9 hasičů na práci na sutinách, dovoz pacientů 
a péči o chod tábora a 5 do Command Postu (tým pro komunikaci 
s ostatními záchrannými týmy na místě, s naší a Nepálskou 
vládou). 

Oba týmy zabalily humanitární pomoc, veškeré vybavení, léky, 
zázemí pro nezávislé ubytování a odletěly do Káthmandů. Po 
přistání bylo týmu přiděleno místo zásahu, město Melamchi.  

Zásah 

Jelikož nefungovala v zemi infrastruktura, čekala nás několika 
hodinová cesta místními nákladními automobily po nezpevněných 
a chybějících silnicích. Po příjezdu se ihned zprovoznila polní 
nemocnice, tábor a zázemí týmu. V 50-ti stupňovém horku, se 
lékaři a sestry začaly starat o hasiči přivážené nalezené přeživší a 
příchozí pacienty. Prvních několik dní jsme spali sporadicky, často 
hodinu, dvě denně. Pak jsme se rozdělili do menších týmů a 
pracovali na směny. Náš tým nakonec v Melamchi zůstal do 27.5. 
a během svého působení ošetřil více než 1200 lidí. Druhý týden 
našeho působení, nás totiž, krom mnoha tzv. after shocků (krátké 
otřesy půdy, následkem předchozího zemětřesení), postihlo další 
zemětřesení o síle 7,8!!! „Nepopsatelný zážitek“… 

Díky tomu se nám pobyt prodloužil o dalších 14 dní a práce 
(zraněných) opět přibylo. V táboře jsme spali ve stanech, jedli KD-
éčka (armádní dávka potravin), myli se polní sprchou, vodu na 
mytí jsme používali z místní řeky či studní. Pitnou jsme si přivezli 
z Čech, a když došla, dodala nám ji Nepálská armáda. Každý den 
vyrážel jeden tým místním vozem, ve složení doktor, sestra a dva 
hasiči na okolní postižená a nahlášená místa, ošetřit a dovézt ty, 
kteří byli ve vážném zdravotním stavu po závalu nebo ty, kteří 
nemohli dojít sami.  

Nezřídka za námi docházeli pacienti desítky kilometrů a mezi nimi 
i děti. Jeden 11-ti letý chlapec, po amputaci dvou prstů na noze, 
docházel na kontroly 12 km sám, s úsměvem na rtech.  

 

Nepál 2015 
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Vzhledem k hlavnímu tématu tohoto zpravodaje se věnujeme zeleni a 
úklidu v obci také v pravidelném historickém okénku. 

Jak vidno z obrázků, navazujeme na letitou zkušenost našich předků. 
Zároveň si můžete povšimnout, že u někoho se prakticky nic nezměnilo ☺  
Výsadba zeleně v obci má více jak stoletou tradici. Zápis z roku 1905 
popisuje pěstování stromků v předešlých létech (jasany, kaštany, lipky) a 
jejich výsadbu žáky školy na návsi ve 3 řadách. „Ač obecní úřad ani 
občanstvo haléřem na to nepřispělo, pochvalují si, že to budou jednou 
krásné aleje.“ 

-ZM- 

Historie zvonů a zvoničky Náboženské 
obce Církve československé husitské 

V roce 1932 „ obdržela náboženská obec darem od bratra 
řídícího učitele z Podmok Ivana Simona a jeho manželky 
Sádi Martínkové-Bydžovské dva velké zvony o celkové 
váze 530 kg. Třetí zvon zakoupila z výtěžku sbírek 
náboženská obec.“ Tento zvon, laděný do Es Dur, nám 
slouží do dnešních dnů. 

  Všechny zvony byly ulity v dílně zvonaře Manouška v Brně. 
V červnu 1934, po ukončení sbírky, bylo započato se stavbou zvonice. Ta byla 
postavena za měsíc a 16. července byly zvony slavnostně vyzdviženy. 

Dva velké zvony byly zrekvírovány pro vojenské účely Německé říše. 
Naposledy bylo všemi třemi zvony vyzváněno na Velikonoční pondělí 6. dubna 
1942 v 8 hodin. První zvon byl spuštěn dolů téhož dne v 10.45 hod a druhý v 
11.45 hod. Druhý den ráno byly odvezeny do sběrny v Poděbradech. 

 Michaela Gajdáčková, farářka 
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   1.  TJ Boh. Poděbrady 12   10    2     34  :  11      22   
   2.  VK Nymburk            12    8     4     26  :  16      20   
   3.  TJ Sokol Milovice     12    7     5     27  :  19      19   
   4.  ZOM Bijci Nymburk 12    6     6     19  :  21      18   
   5.  TJ Sokol Poříčany     12    5     7     19  :  26     17   
   6.  SK Kostelní Lhota   12   5      7     19 :   27     17   
   7.  CS Nymburk              12    2   10     13 :   31     14    

Klub Z V R P S B 
1. Ostrá B 8 5 2 1 .32:11 17 
2. Rožďalovice 8 5 1 2 22:13 16 
3. Všejany 8 5 1 2 19:12 16 
4. Hrubý Jeseník A 8 5 0 3 .29:18 15 
5. Městec Králové A 8 5 0 3 .24:14 15 
6. SEMICE B 8 3 3 2 18:22 12 
7. Běrunice A 8 3 2 3 16:15 11 
8. Kostomlaty nad L. 8 3 1 4 18:19 10 
9. Kostelní Lhota A 8 3 1 4 15:20 10 
10. Opočnice 8 3 1 4 15:24 10 
11. Kovanice 8 2 2 4 11:18 8 
12. Přerov nad Labem 8 2 2 4 17:25 8 
13. Seletice 8 2 1 5 10:20 7 
14. Libice n.Cidlinou 8 1 1 6 12:27 4 

Sportovní klub 

Dne 16.7.2016 uspořádal na hřišti Sportovní klub za 
velkého zájmu diváků oslavy 95. výročí počátku 
organizovaného sportování v obci. Součástí akce byl 
program pro děti i dospělé, večer se uskutečnila zábava.  

Připraveny byly pohybové i zábavné aktivity: skákací hrad, 
Fitness Arena, malování na obličej, obří bubliny, modelace 
balónků, diskotéka. Večer pro dospělé na taneční zábavě 
zahrála kapela Taurius.  

Vrcholem sportovního programu byl fotbalový přátelák 
s týmem žen Slavie Praha - vedoucím týmem první 
fotbalové ligy žen. Děvčata Slavie, která má ve svém týmu 
řadu reprezentantek ČR, přehrávala technikou i rychlostí 
naše fotbalisty, kteří z utkání odešli s porážkou 2:7.  

Branky: Dědinová (z penalty), Svítková, Kožárová 3, 
Bartoňová, Begi (vlastní), Langi, Michálek.  

O přestávce byly slosovány vstupenky o slávistické i 
lhotecké ceny.  

-ZM- 

Sportovní klub oslavil  
95 let od svého založení 

Fotbalový podzim 2016 
 
Úvod nového ročníku 2016/17 se našim fotbalistům příliš 
nevydařil. Béčko je ve III. třídě poslední se 3 body za tři 
remízy. Áčko je také daleko za výkony minulého ročníku 
(v Ostré debakl s 8 obdrženými góly, doma prohra s Městcem). 
Až v minulém kole překvapivá výhra na hřišti vedoucích 
Rožďalovic, která posunula naše družstvo do středu tabulky 
okresního přeboru (3 výhry a 1 remíza je za 10 bodů po osmi 
odehraných zápasech).  

-ZM- 

Volejbal – tabulka okresního přeboru mužů 

po ročníku 2015 – 2016 


