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Vážení Lhoťané, 

bezesporu největší událostí letošního roku je rekonstrukce hlavní dominanty naší obce – kostela Nanebevzetí Panny Marie, který dal 
v minulosti naší obci i její jméno. 

Na prvních stranách zpravodaje najdete informace o dosavadním průběhu stavby a také o dalších plánech. Aktuální informací je pak 
to, že jsme tento týden nechali založit veřejnou sbírku s transparentním účtem. Vaše příspěvky budou určeny zejména na opravu 
věžních hodin případně i na střechu kostela. Do budoucna bychom ze sbírky mohli financovat i obnovu varhan. 

Děkujeme všem, kteří jste dosud přispěli a už jste tak pomohli zafinancovat kompletní obnovu ciferníků v hodnotě 90 tis. Kč, která 
v těchto dnech probíhá. 

Rád bych také tentokrát upozornil na část týkající se odpadového hospodářství. Bohužel, v poslední době se nám už nesnižuje 
množství odpadu v popelnicích a trochu zahálíme v třídění. Krom toho stát připravuje velké změny, které mimo jiné znamenají zákaz 
skládkování do roku 2024. Legislativní návrh počítá i se skokovým navýšením skládkovacího poplatku. Pro nás by to znamenalo, že 
bychom museli razantně zvednout i současný poplatek ve výši 600 Kč. Protože jsme ho chtěli udržet ve stávající výši i pro letošní 
rok, rozhodli jsme se zavést opět svoz popelnic od května do konce září 1 x 14 dní. Věříme, že je to lepší varianta než zdražování. A 
pokud domácnost řídí, neměl by to rozhodně být větší problém. Navíc se dočtete, že připravujeme tři velké projekty, které mají za cíl 
ještě více vám pomoci s tříděním odpadu. 

V této souvislosti si vybavuji nedávno zveřejněnou zprávu ze Světového ekonomického fóra. Podle ní vyhodíme každou minutu do 
oceánu množství plastů ekvivalentní obsahu jednoho popelářského vozu. Do roku 2050 se očekává, že už to každou minutu budou 4 
popelářské vozy. To podle výzkumu znamená, že v roce 2050 bude v mořích více plastů než ryb! Obzvláště nebezpečné jsou takzvané 
mikroplasty, částečky odpadu menší než 5 mm, kterých je drtivá většina. Vznikají například postupným rozpadem větších částí plastů. 
Pomalu se tak dostávají do ryb a tedy i na náš stůl. Myslete proto na naše děti, když vyhazujete odpad do koše. 

A když už jsme u dětí, závěrem bych rád ocenil zájem rodičů o naši školu. V září nastoupí rekordní počet 10 nových prvnáčků. 
Abychom si potvrdili kvalitu naší školy, rozhodli jsme se opět poměřit úroveň vzdělávání s ostatními školami v republice 
prostřednictvím tzv. SCIO testů. Jedná se o testy pro 3. a 5. ročníky, kdy je teprve možné srovnávat dítě s jinými školami (rozhodně 
ne dříve!), neboť v těchto ročnících se uzavírají učební cykly. Celostátní výsledky ještě nejsou k dispozici, ale my už teď víme, že 
naše děti dopadly opravdu velmi dobře a vědomostně budou hodně nad celorepublikovým průměrem. S kompletními výsledky vás 
seznámíme v příštím čísle zpravodaje.  

Hezké jaro a inspirativní čtení přeje             Tomáš Drobný, starosta obce 
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Původní plán oprav kostela v této etapě nepočítal s 
restaurováním hodinového stroje ani jeho venkovních částí. 
Přesto jsme se rozhodli nad rámec přidělených finančních 
prostředků využít postaveného lešení a zajistit snesení 
ciferníků a rafií. Jejich opravu bude nutné dokončit ještě před 
sundáním lešení na přelomu května až června. 

Ihned bylo nutné zpracovat restaurátorský záměr a ten nechat 
schválit orgány památkové péče. Teprve potom se mohou 
odborní restaurátoři pustit do své práce. My jsme tento úkol 
svěřili do rukou toho nejpovolanějšího. Je jím velmi 
uznávaný ak. sochař Petr Skála ze Sadské, který je správcem 
Staroměstského orloje v Praze a odskočil si tak od prací na 
jeho kompletní obnově. Jeho spolupracovníkem bude p. Jan 
Marek. 

Ve středu 21.3.2018 se oba pánové ujmuli sejmutí ciferníků i 
rafií a také odpojili nefunkční hodinový stroj. Ten byl sejmut 
ve stejný den jako střecha věže kostela.  

Celkové náklady na restaurování ciferníků a ručiček je 
stanovena na 90 tis. Kč. Oprava hodinového stroje pak na 
dalších 310 tis. Kč bez DPH. Jejich opravy bychom rádi 
financovali z prostředků, které na opravu kostela dostáváme 
od vás. 

      -TD- 

Sejmutí ciferníků a rafií z věže našeho kostela 
  

V letech 2012 - 2013 jsme díky půl milionové dotaci Středočeského kraje pořídili kompletní rozsáhlou projektovou 
dokumentaci rekonstrukce našeho kostela. Šlo o nezbytný podklad pro budoucí získávání dotačních prostředků. Po několik 
let jsme marně usilovali o dotaci na samotnou realizaci oprav. Až teprve v loňském roce jsme uspěli a to rovnou u dvou 
institucí. 

Ze Středočeského kraje jsme získali 500 tis. Kč a z Ministerstva zemědělství pak 700 tis. Kč. Dohromady s očekávaným 
příspěvkem farnosti (330 tis. Kč) a obce (500 tis. Kč) tak celkově proinvestujeme kolem 2 mil. Kč. K tomu ještě máme k 
dispozici už kolem 100 tis. Kč z vašich příspěvků. Krom toho se zdá, že v letošním roce získáme další půlmilionovou dotaci 
ze Středočeského kraje na třetí etapu. Jedná se sice o malé částky vzhledem k odhadu celkových nákladů (cca 10 mil. Kč), 
ovšem i tyto prostředky nám pro začátek pomůžou vylepšit naprosto katastrofální stav krovů a krytiny. 

Stavební práce provádí firma TESMO s.r.o. 

V letošním roce dojde k obnově krovů u části střechy a také ke kompletní rekonstrukci věže kostela. V dalších letech bychom 
se chtěli pokusit hledat prostředky na další etapy. Vzhledem k finanční náročnosti předpokládáme, že k úplnému dokončení 
oprav kostela dojde až za mnoho let. 

 

Oprava Kostela Nanebevzetí Panny Marie 
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V pondělí 26.3.2018 se přihlížejícím občanům naskytl velmi neobvyklý 
pohled. Jeřáb sesadil celou střechu věže našeho kostela. Ten se tak na 
několik týdnů ukazuje bez své hlavní části.  

Celá střecha věže by měla být nahrazena úplně novou. Na její výrobě se 
právě začíná pracovat. Celá pak bude pravděpodobně na přelomu května a 
června jeřábem vyzdvižena na své místo. Do té doby bude zbývající část 
věže kostela zakryta provizorní střechou.  

Z obrázků si můžete všimnout, že stav krovů věže byl už naprosto kritický.  

 

Vzhledem k tomu, že evidujeme váš velký 
zájem o finanční pomoc s opravou kostela, 
rozhodli jsme se založit veřejnou sbírku s 
vlastním účtem pouze pro opravu kostela 
vedeným u Komerční banky. Bude to pro nás 
administrativně jednodušší a pro vás jako 
dárce i přehlednější. 

Jde o tzv. transparentní účet, kde si vy sami  
můžete kontrolovat pohyb peněz na účtu. 
Myslíme si, že to jednoznačně pomůže k větší 
věrohodnosti. 

Peníze můžete posílat v libovolné hodnotě 
převodem nebo hotovostně na bankovní 
přepážce. Vyjednali jsme vedení účtu i platby 
zcela zdarma. Pokud si budete přát zůstat 
anonymním dárcem, přineste hotovost na 
obecní úřad a platbu vložíme jako Obec.  

Číslo transparentního účtu 
pro vaše příspěvky je tedy 

115-7264100277/0100 
  
Stav a pohyb na účtu můžete sledovat na 
našem webu. 

Firmy si mohou uplatnit odpočet na dani, 
takže neváhejte a přemluvte i svého 
zaměstnavatele :) 

Do teď jste mohli přispívat na účet farnosti, 
kde se podařilo nashromáždit skvělých téměř 
100 tis. Kč. Z nich bude uhrazena právě 
probíhající oprava ciferníků a rafií věžních 
hodin v hodnotě 89.650 Kč. 

Současná sbírka s novým účtem vedeným na 
obec pak poslouží na další části opravy 
věžních hodin v hodnotě cca 310 tis. Kč. Na 
webu obce najdete detailní rozpočet celkové 
opravy hodin.  

Krom toho bychom peníze případně rádi 
použili i na základní zajištění budovy, tedy v 
tuto chvíli hlavně na opravu střechy věže a 
lodi, aby do kostela nezatékalo. 

Jak už jsme informovali, naše hodiny jsou v 
těch nejpovolanějších rukou, neboť na jejich 
rekonstrukci se podílí restaurátoři pánové Jan 
Marek a akad. sochař Petr Skála, správce 
Staroměstského orloje. Držme jim tedy palce. 

-td- 

Byla založena veřejná 
sbírka na opravu kostela 

Sundání střechy věže kostela 
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Počátkem února začala II. etapa rekonstrukce levostranného 
chodníku podél hlavní silnice směrem na Sadskou. Jedná se o 
úsek mezi oběma autobusovými zastávkami. Celkové náklady 
dosáhnou 3 mil. Kč, přičemž 85 % hradí Státní fond dopravní 
infrastruktury.  

Vzhledem k tomu, že podmínkou dotace bylo dodržení přímého 
propojení obou zastávek autobusu, dojde k zbudování i nového 
krátkého úseku u kontejnerů na tříděný odpad - naproti 
Mateřské školce. Zde také vznikne nové osvětlené křížení s 
místní komunikací. To vše zvýší bezpečnost uživatelů 
chodníku, což bylo rozhodující kritérium u poskytovatele 
dotace. 

Zároveň se nám podařilo na poslední chvíli domluvit se 
společností CETIN (býv. O2), aby se v této části obce kabely 
nadzemních telefonních linek přemístily do země. Při té 
příležitosti jsme požadovali i přidání další rezervy pro budoucí 
napojení všech nemovitostí na vysokorychlostní internet a 
společnost CETIN zde tedy připoložila další trubičku pro 
instalaci optického kabelu. Všechny tyto nemalé náklady 
pokryje společnost CETIN ze svých zdrojů.  

Občané v této části obce tak budou mít do budoucna velký 
náskok v napojení na telekomunikační sítě. Snad se nám to 
jednou podaří i jinde v obci. 

Prosíme všechny občany o trpělivost vzhledem k probíhajícím 
pracím. V případě jakýchkoliv problémů se na nás neváhejte 
obrátit. 

-td- 

Po sejmutí věže následovalo také sundání hodinového stroje.  

O řádné provedení prací se postarali restaurátoři pánové Jan 
Marek a Petr Skála. 

Dle jejich slov bude hodinový stroj po náročné opravě opět 
možné vrátit zpátky do věže. Náklady na opravu hodin by měly 
dosáhnout více než 300 tis. Kč.  

Vrácení stroje do věže plánujeme až na příští rok, poté, co pan 
Skála dokončí práce na Staroměstském orloji.  
 

Bohužel, v kopuli věže jsme nenašli žádnou schránku s 
historickými materiály.  

Přesto, nebo právě proto, bychom my rádi zanechali příštím 
generacím vzpomínku na dnešní dobu. V současné 
doběnecháváme vyrobit malý tubus o velikosti stránky A4, do 
něhož bychom rádi umístili několik artefaktů dnešní doby jako 
noviny, mince, Lhotský zpravodaj, fotografie z dnešní doby 
apod.  

Zároveň nás napadla myšlenka vložit do věže také fotografii nás 
Lhoťanů. V sobotu 12.5. bychom se tedy pokusili vyfotit co 
možná nejvíce lidí z lešení kostela. Focení by proběhlo mezi 
18:00 – 18:30, těsně před závěrečným představením – soudem 
s májovým králem v rámci Staročeských Májí v naší obci. Tak 
určitě přijďte. 

Také bychom zde rádi uložili seznam všech dárců, kteří na 
opravu kostela přispěli.   

Máte-li nápad nebo dokonce věc, kterou bychom měli do 
makovice věže umístit pro příští generace, dejte nám prosím co 
nejdříve vědět. 

-td- 

Probíhá druhá etapa oprav chodníků 
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Čas letí jako……a zanedlouho nás čeká opět zápis nových 
dětí do mateřské školy. Letos bude ve čtvrtek 3. května. 
Podle platné legislativy by na školní rok 2018/19 měly být 
přijaty všechny děti, kterým budou k 1. 9. 2018 tři roky a 
více, pokud mají v místě MŠ trvalý pobyt, v případě cizinců 
místo pobytu. Tyto děti mají ze zákona na místo v mateřské 
škole (MŠ) nárok. Obec jako zřizovatel je povinna pro to 
zajistit podmínky. 
Od roku 2020 má dojít k zásadní změně v předškolním 
vzdělávání, a to platnost zákonného práva k přijetí dvouletých 
dětí. Názory veřejnosti, odborníků, učitelek MŠ, rodičů a 
hlavně politiků se různí…  
Pro zřizovatele to bude znamenat navýšení rozpočtu a 
vytvoření vhodných podmínek pro pobyt těchto dvouletých 
dětí - od nábytku po hračky. 
Pro učitelky to znamená absolvovat různé vzdělávací akce – 
semináře, které se zabývají Specifikou práce s 2letými dětmi. 
Pro ředitelku – vytvořit „balíček“ různých opatření. V první 
řadě bezpečnostní, hygienické a psychosociální požadavky a 
také sehnat dobrý, kvalifikovaný personál. Dále byrokratická 
zátěž, tj. uvést do souladu s legislativou veškerou 
dokumentaci, směrnice, řády. 
K tomu nám v současné zkušební době pomáhá Operační 
program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). Předcházela 
tomu účast na výzkumu MŠ, jehož cílem bylo zjistit potřeby 
školky na období 2014 – 2020 a zajistit mimo jiné vstupní 
podklad pro realizaci projektů ve výzvě Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ l. 
Naše MŠ podala žádost o finanční podporu z OP VVV a ta 
nám byla schválena. Rozhodli jsme se na základě výsledků 
obsáhlého dotazníkového šetření využít této finanční podpory 
na další vzdělávání pedagogických pracovníků, nákup 
počítačů pro vzdělávání dětí, učebních pomůcek a hlavně 
jsme zaměstnali CHŮVU – jako personální podporu, neboť 
na tento školní rok jsme přijali 3 dvouleté děti.  
Ač to není ještě naší povinností, chtěly jsme si práci s 
dvouletými vyzkoušet, získat zkušenosti, ať už pozitivní nebo 
negativní a být tak alespoň z části připraveny na rok 2020, 
pokud daná legislativa bude platit a zůstane beze změn, o 
kterých se v současné době velmi živě diskutuje. 
Přijímání dvouletých dětí se nebáníme, jako odbornice na 
vzdělávání předškolních dětí s tím ale v zásadě nesouhlasíme 
a vítáme variantu podpořit vznik, de facto rozšířit počet 
dětských skupin nebo jeslí. Nesouhlasíme však se zákonným 
nárokem. 
S čím ale souhlasíme, je sluníčko, která nám už svítí do 
zahrady. Můžeme si tak říci:  
Obrať svoji tvář ke slunci a všechny stíny padnou za tebe. 
E. Hemingway 

Kolektiv MŠ Kostelní Lhota 

 

Zprávičky z naší školičky 

Zima je za námi a my se s vámi rádi podělíme o naše další 
prožitky zaměřené nejen na vzdělávání, ale i na zdravý a 
společenský život. 
Díky zapojení do projektu Ovoce a mléko do škol děti 
ochutnaly v měsíci lednu 21 druhů ovoce a zeleniny, které 
hodnotily ve svém dotazníkovém šetření. Při svém bodování 
zapojily všechny smysly a znovu si zopakovaly, proč je pestrá 
strava pro nás tak důležitá. 

 
Měsíc únor jsme věnovali nejen historii a tradicím olympijských 
her, ale také dodržování pravidel, sportovním zásadám a sportům 
jak tradičním tak netradičním. 
V březnu jsme u nás v Kostelní Lhotě pořádali již VI.ročník 
golfového patování malotřídních škol, při kterém se u nás 
sešlo celkem 9 týmů ze šesti škol a jistě není tajemstvím, že 
právě náš tým vyhrál letošní ročník. 
 

 
 
V současnosti u nás probíhají tématické dny na podporu projektů 
„Čtení pomáhá“ a „Celé Česko čte dětem“. Ostatně již celý 
školní rok u nás funguje čtenářský klub, který byl 
spolufinancován z projektu s názvem „Zlepšení kvality výuky 
na ZŠ Kostelní Lhota“. Dotace byla poskytnuta v souladu s 
podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými 
Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání. Kromě 
čtenářské gramotnosti, čtenářského klubu, bylo čerpáno také na 
doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, práci 
školního asistenta a vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Realizace projektu je 24 měsíců od 1.1.2017 do 31.12.2018. 
Připravujeme účast také na dalších následných projektech a 
těšíme se na další společné chvíle např. na plavání, návštěvu 
planetária či školu v přírodě. 
                                                      Kolektiv ZŠ Kostelní Lhota 

Školní zpravodaj 
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Odpadové hospodářství 

POZOR ZMĚNA ! 
Od května do konce září bude probíhat svoz komunálního odpadu        

vždy 1 x za 14 dní. 
Svozy budou takto:       4.5., 18.5., 1.6. atd. 

 

Pro letošní rok došlo k výraznému zdražení služeb svozové firmy. 
Důvodů je více, například nezájem Číny o plasty nebo například i 
stávající situace na trhu práce a tlak na zvyšování mezd řidičů 
svozových vozů.  

Abychom vám zajistili stejnou výši poplatků za komunální odpad 
(600 Kč na osobu a rok), rozhodli jsme se znovu zavést během 
letních měsíců svoz popelnic jednou za 14 dní.  

Zároveň jsme jako občané trochu polevili v třídění, a proto jsme 
připravili 3 nové velké projekty v celkové výši více než 5 mil. Kč, 
které by většímu třídění odpadu měly pomoci.  

Věříme, že se nám tím podaří snížit celkové náklady na likvidaci 
odpadů, a že případně nebudeme muset zvyšovat poplatek ani 
v dalším roce, nebo alespoň ne o tolik, pokud to nebude vládním 
nařízením. 

 

Nové kompostéry znovu zdarma do 
domácností 
První projekt vychází z dotazníkového šetření v loňském roce, kdy 
jsme zjišťovali, zda byste měli zájem o druhé kompostéry.  

Zájem nás překvapil, a proto jsme předložili projekt a získali 
finanční prostředky na jejich pořízení. Uspokojit bychom měli asi 
2/3 všech domácností. 

Nové projekty sníží náklady na likvidaci opadů  

RE-USE centrum na sběrném dvoře 
Na sběrném dvoře bychom rádi ještě v letošním roce 
začali budovat novou halu, která nám pomůže zkulturnit 
a zpříjemnit třídění různých druhů odpadů. 

Především zde ale budete moci odložit věci, které ještě 
můžou posloužit někomu jinému v obci. Půjde tedy o 
možné opětovné využití těchto věcí (re-use). Nejlepší 
odpad je tudíž takový, který vůbec nevznikne. 

Součástí projektu je také nákup nového ekologického 
vozidla pro potřeby obce. 

 

Nádoby na tříděný odpad do každé 
domácnosti 
Tento projekt dosud ještě nebyl schválen, nicméně 
v případě, že uspějeme, každá domácnost získá v druhé 
polovině roku zdarma nádobu na třídění veškerých plastů a 
papíru. Budete tak mít 3 popelnice, které budou pravidelně 
sváženy podle potřeby a druhu. Zejména u plastů věříme, 
že toto opatření uvítáte.  

Jak mi jistě mnozí z vás potvrdí, při správném třídění je 
dnes plastů více než běžného komunálního odpadu. 
Zkušenosti obcí, kde byl tento způsob třídění zaveden, 
potvrzují správnost tohoto rozhodnutí. Zároveň se tímto 
krokem přibližujeme například i k vyspělým alpským 
zemím, kde je třídění jednotlivých komodit přímo 
v domácnosti už naprosto normální.  

Krom zvýšení vašeho pohodlí si od toho také slibujeme 
zmenšení nepořádku u stanovišť na tříděný odpad v obci. 
Množství kontejnerů u stanovišť pak snížíme. Tam máme 
bohužel v čistotě a správném třídění jako občané opravdu 
značné rezervy.  

Všechny tři projekty jsou financovány z prostředků 
Evropské Unie v rámci Operačního programu 
životního prostředí. 

-td- 

Možná ještě v průběhu jara 
bychom zdarma distribuovali 3 
velikosti kompostérů - 900, 1.400 a 
2.000 litrů. Opět se bude jednat o 
nejkvalitnější rakouské kompostéry 
JRK, jež jsou k dostání na našem 
trhu. Věříme, že je využijete a 
nadále do nich budete ukládat 
trávu, listí, květiny i kuchyňský 
odpad. Ten podle zjištění tvoří 
velkou část hmotnosti našich 
popelnic. 

Doporučujeme si tedy pořídit i koše na bioodpad do kuchyně – 
k dostání na obecním úřadě. 

Připravujeme také 2 školení, jak správně kompostovat. 
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Opakování – matka moudrosti 

 

Patří:                                                            Nevhazujte  

+ krabice                 - mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný papír 

+ noviny, časopisy a letáky                        - voskovaný papír 

+ papír a obálky, kancelářský papír         - použité plenky a hygienické potřeby  

+ knihy, sešity 

+ papírové obaly  

 

Patří:      Nevhazujte:  

+ sešlapané PET lahve   - novodurové trubky  

+ plastové kelímky   - obaly od nebezpečných látek  

+ plastové tašky a sáčky 

+ polystyren  

+ výrobky a obaly z plastů  

+ nápojový karton = obaly od mléka, džusu 

Patří:      Nevhazujte:  

+ láhve od nápojů   - keramiku  

+ skleněné nádoby   - porcelán  

+ skleněné střepy   - autosklo 

+ tabulové sklo    - drátěné sklo 

     - zrcadla  

Patří:     Nevhazujte:   

+ listí, tráva, plevel,    - zbytky jídel (tzv. gastroodpad)  

+ pokojové rostliny    - jedlé oleje, kosti, maso, kůže 

+ zbytky ovoce a zeleniny   - uhynulá zvířata  

+ slabé větve (do 5 cm)    - obaly od potravin (sklo, plasty, papír)  

+ čajové sáčky, kávová sedlina   - pleny  

+ spadané ovoce 

Patří:      Nevhazujte:   

+ dále nevyužitý kuchyňský odpad - papír, plast, sklo, BIO odpad – tráva,  

listí, větve, zbytky ovoce a zeleniny apod. 

+ znečištěné obaly   - těla uhynulých zvířat 

+ vychladlý popel    - stavební odpad 

+ použité pleny a hygienické potřeby  - nebezpečný odpad 

Ne každá pláž musí vypadat jako ta ve vašem 
oblíbeném resortu. 

Zkusme se my všichni dívat více dopředu. 
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Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Kostelku 

Asi čtyřicítka dobrovolníků, z toho 15 dětí, se sešla v sobotu 14.4.2018, aby v rámci akce Ukliďme 
svět, ukliďme Česko, ukliďme Kostelku opět po roce uklidila nepořádek kolem své obce. 

Jako obvykle byla nejhorší situace kolem silnic a u obou nadjezdů. 

Všichni si akci náramně užili. Děti dostaly značkové kapesní nožíky a karabiny jako dárek pořízený z 
poukázek v rámci loňského ocenění za příkladnou obec v úklidu ve Středočeském kraji. 

Akce byla zakončena kolem oběda opékáním buřtů a občerstvením. 

-td- 
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30. dubna Pálení čarodějnic 

 Zveme všechny na tradiční akci, v 
tradičním čase a na tradičním místě. U 
"Myslivečáku" opět proběhne pálení 
čarodějnic a soutěž o nejhezčí 
čarodějnický převlek. Pro všechny 
děti jsou připraveny zdarma buřty na 
opékání. Občerstvení zajišťují naši 
hasiči. 

11. – 12. května Staročeské máje a májová zábava 

Sbor dobrovolných hasičů 
pořádá Staročeské máje. Přijďte 
společně s nimi oslavit příchod jara v 
duchu starých lidových tradic. Večer 
si nenechte ujít Májovou zábavu, 
která se uskuteční v příjemném 
prostředí u rybníka Peklo.  

23. června Soptíkův dětský den 

SDH Kostelní Lhota zve všechny k 
hasičárně na tradiční akci pro širokou 
veřejnost. Bude připraven bohatý 
program pro děti i dospělé.  

30. června Lhotecká cyklotřicítka 

Sedmý ročník cykloturistického 
závodu se záměrem plnění úkolů a 
závěrečného hodnocení.  
Nejde o trhání rekordů, ale užít si to.  

 

5. července Folk a country ve Lhotě 

Zveme všechny k rybníku Peklo na 
dvanáctý ročník festivalu folkové a 
trampské hudby. 

5. – 8. července Sraz Lhot a Lehot 

38. ročník mezinárodního setkávání 
všech Lhoťanů a Lhoťanek. Tentokrát 
opravdu velmi blízko, v Dlouhé Lhotě 
u Mladé Boleslavi, tak pojeďte. 

20. července a 3. srpna  

Letní kino ve Lhotě 

Ve spolupráci s Pískovou Lhotou 
pořádáme páteční letní kina. V pátek 
večer 20. července se můžete těšit na 
návštěvu putovního letního kina v 
Pískovce na hřišti, dva týdny poté pak 
v Kostelce na hřišti. Oba filmy budou 
ještě upřesněny. 
 

4. srpna  Slavnosti piva 

Široký výběr menších i větších 
pivovarů, večerní zábava 

Nohejbalový turnaj 
 

18. srpna Pouť a pouťová zábava  

  Výstava domácích zvířat 

Kde byste neměli chybět Vítání nových občánků 2017 
 

Největší kulturní událostí letošního roku budou 
Staročeské Máje, které se konají po tříleté pauze. 

Pozvěte proto své známé a užijte si tak trochu jinou 
sobotu v duchu dávné tradice. 

Těsně před vynesením soudu (tedy mezi 18:00 – 18:30)  
proběhne pamětní fotografie co největšího počtu lidí 
v naší obci, která bude s ostatními věcmi umístěna do 

věže kostela pro příští generace. 

Tradiční průběh mělo koncem minulého roku přivítání nově 
narozených dětí.  
V neděli 10. prosince 2017 v císařském pokoji obecního úřadu 
starosta Kostelní Lhoty předal čtyřem děvčatům a dvěma chlapcům 
pamětní listy a malé dárky. 

-ZM-   
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Vážení spoluobčané, 

motoristky a motoristé, kamarádky a kamarádi. Po zralé 
úvaze s panem starostou jsme se s kolegy motoristy 
rozhodli, že tu naši krásnou, mezinárodně oceněnou 
vesničku, Kostelní Lhotičku, zase trošku zviditelníme. A 
jelikož zviditelnění po celé naší vlasti je nejúčinnější na 
pojízdných reklamách, rozhodli jsme se nechat vyrobit na 
vlastní náklady „PODLOŽKY POD SPZ“ 

Je navrženo 14 motivů a jsou rozděleny náhodně. Jelikož 
se nemůžeme dohodnout, žádáme ty, kteří uvažují o 
koupi této podložky, aby se zúčastnili a hlasovali pro 
svou favoritku. Vyrábět se pak bude pouze jeden pár, 
který získá nejvíce hlasů. V případě shody počtu hlasů, 
bude konečná podoba podložky vylosována.  

Cena páru podložek je 100,- Kč vč.DPH. Čím více 
budeme objednávat, tím méně platíme.  

Předběžné objednávky s počtem ks (párů) pište na e-mail 
obce, do předmětu uveďte : „SPZ“ 

Pevně věřím, že podpoříte propagaci naší krásné 
vesničky a její jméno bude vidět na vozech po našich 
komunikacích od Kostelní Lhoty až po např. Vsetín a 
Třinec!!!  

Za pořádající agenturu PaKo, ve spolupráci s OÚ 
Kostelní Lhota 

Patrik „Paťas“ FORMAN 

1 

2 

3 

 
4 

5 

6 

 
7 

8 

9 

 

10 

11 

12 
 
13 

14 
 

90. výročí narození Oty Hofmana 

Dne 10. dubna 2018 uplynulo 90 let 
od narození scénáristy a autora řady 
dětských filmů a seriálů a také 
čestného občana Kostelní Lhoty Oty 
Hofmana.  

Čestné občanství obdržel in 
memoriam v roce 2004 při 
příležitosti oslav 650 let obce. V naší 
obci často pobýval u rodičů a krátce 
zde chodil do školy. 

Podporoval vznikající volejbalový 
oddíl obce a jeho syn Ota byl 
zakládajícím členem a hráčem 
kostelnolhotského volejbalu.  

ČT-art odvysílal v sobotu 7.4. 
dokument věnovaný Otovi 
Hofmanovi. Film je na DVD 
k dostání na obecním úřadě, jeho 
kratší verzi pak v nejbližších dnech 
najdete i na našem webu. 

-ZM- 

Vyberte si podložku po 
registrační značku  
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Z historie obce 
 

 

Opravy věže a hodin kostela 
 

 
Náš kostel Nanebevzetí Panny Marie v roce 1813 vyhořel a znova vystavěn 
byl v letech 1815 až 1817. Poslední větší oprava kostelní věže byla provedena 
v roce 1926. Svědčí o tom nápis v kopuli s iniciálami zhotovitelů tesařských prací.  
Věžní hodiny byly pořízeny nákladem obce v roce 1863. 

 
 

Zápis ve školní kronice o pořízení pověžních hodin nákladem obce v ceně 600 zlatých 

 
 
Obecní úřad s katolickou farností letos zahájil opravu kostelní věže. Dne 26.3.2018 byla sejmuta kopule věže a hodinový stroj. Kopule 
bude kompletně znovu vystavěna a jeřábem vrácena na věž. Ciferníky hodin byly také sneseny a budou odborně restaurovány. Opravu 
hodin provede Jan Marek ve spolupráci s ak. sochařem Petrem Skálou ze Sadské, který je správcem Staroměstského orloje v Praze a 
nyní pracuje na jeho kompletní obnově.  

 
                                                                                                              Zdeněk Martínek – kronikář obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciály a datum na trámu ve věži  

Pověžní hodiny byly pořízeny nákladem 
obce v ceně 600 zlatých a spuštěny byly 
dne 28. června 1863 v poledne. Obec se 
protokolem ve farní kronice zavázala 
hodiny natahovat a udržovat.  

Dne 26.3.2018, po sejmutí střešní části 
věže z výšky 24 metrů, byl jeřábem 
snesen také hodinový stroj našeho 
kostela. Po hrubém očištění je hodinový 
stroj vystaven v kostele za zpovědnicí 
vlevo u postranních dveří.  

Prohlédnout si ho mohou zájemci ve 
dnech bohoslužeb, které se konají 
v neděli od 14 hodin každých 14 dní. 

-ZM- 

Číslo transparentního 
sbírkového účtu pro vaše 

příspěvky na hodiny 

115-7264100277/0100 
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Fotbalový okresní přebor: A-mužstvo 

 A – mužstvo 

 

# Klub Z V R P S B 

1. Městec Králové A 17 17 0 0 55:13 51 

2. Rožďalovice A 17 11 4 2 55:23 37 

3. Kostomlaty nad Labem 17 9 4 4 33:24 31 

4. Jíkev 17 9 3 5 41:27 30 

5. Bohemia Poděbrady B 17 8 4 5 37:29 28 

6. SEMICE B 17 6 4 7 38:39 22 

7. Seletice 16 6 2 8 26:28 20 

8. Přerov nad Labem 17 6 2 9 24:33 20 

9. Kostelní Lhota A 17 6 1 10 29:32 19 

10. Hrubý Jeseník A 17 5 4 8 25:39 19 

11. Kovanice 17 5 3 9 22:37 18 

12. Všejany 17 3 6 8 24:42 15 

13. Opočnice 16 4 2 10 27:40 14 

14. Běrunice 17 1 5 11 16:46 8 

 
Fotbalová IV.tř. sk.A: B-mužstvo 

  

# Klub Z V R P S B 

1. Třebestovice 15 11 1 3 49:16 34 

2. Stará Lysá 16 10 4 2 52:21 34 

3. Předhradí 16 9 3 4 39:24 30 

4. Hořátev 16 8 5 3 36:18 29 

5. Kostelní Lhota B 16 9 1 6 49:31 28 

6. Lysá nad Labem B 15 8 3 4 69:26 27 

7. MILČICE 16 7 2 7 33:39 23 

8. Poříčany B 14 7 1 6 41:43 22 

9. Všechlapy B 15 6 0 9 29:44 18 

10. Bobnice / Dvory B 14 5 1 8 42:60 16 

11. Straky B 14 3 3 8 31:59 12 

12. Bříství 15 2 0 13 24:73 6 

13. Drahelice 14 1 0 13 17:57 3 
 
 

Okresní přebor mladší žáci 

# Klub Z V R P S B 

1. Straky 12 12 0 0 121:10 36 

2. Litol 13 10 0 3 73:38 30 

3. Milovice 12 8 1 3 67:24 25 

4. Bohemia Poděbrady B 12 8 0 4 66:48 24 

5. Polaban Nymburk B 13 8 0 5 65:51 24 

6. Cidlinská FA 13 7 0 6 51:38 21 

7. SEMICE 13 4 1 8 55:60 13 

8. Ostrá 12 4 1 7 44:51 13 

9. Rožďalovice / Křinec 13 3 1 9 38:70 10 

10. Pátek 13 3 0 10 23:49 9 

11. Kostelní Lhota 12 0 0 12 8:172 0 

 

Sportovní klub 

Výroční schůze Sportovního klubu 
 

Dne 10. 2. 2018 v Hospůdce na hřišti proběhla výroční schůze 
Sportovního klubu Kostelní Lhota. Celkové výdaje SK za loňský rok 
činily 167 tis.Kč. Hospodaření bylo s přebytkem.  

Po připravovaném odkoupení budovy kabin a Hospůdky od Sokola 
bude buď rekonstruována střecha stávajícího objektu nebo bude 
připravováno vybudování zcela nového zázemí.  

Po téměř padesáti letech byla ukončena činnost volejbalového 
oddílu. Antuková hřiště přebírá nový oddíl nohejbalu. Fotbalisté 
mají v soutěžích okresu družstva mužů A, B a žáky. 

-ZM- 

Olympijské vítězky z Pískové Lhoty 
 
Mladé dívky podruhé za sebou vyhrály hasičskou olympiádu 
konanou  
loni v rakouském Villachu, kde obhájily zlaté medaile z polské 
Opole.   
Členkou realizačního týmu reprezentantek České republiky je 
také  
Markéta Punčochářová z Kostelní Lhoty (na fotografii třetí 
zleva). 

Volejbalový oddíl 

Volejbalové družstvo mužů skončilo v okresním přeboru ročníku 
2016/17 na posledním 7. místě. Pro nedostatek hráčů nebyla podána 
přihláška do dalšího ročníku a končí tím jedna, skoro padesátiletá 
etapa volejbalového oddílu (družstvo žen ukončilo činnost již v roce 
2013). 

Antuková hřiště bude udržovat a využívat nově založený 
nohejbalový oddíl. Nadále zde budou probíhat další ročníky akcí: 
Lhotský míčový sedmiboj, nohejbalové turnaje trojic a dvojic. 

Přesto bychom rádi volejbalovou tradici znovu obnovili oddílem 
mládeže. Žádáme proto všechny zájemce/zájemkyně, aby se 
hlásili paní Lence Greplové – tel.: 777 610 176. 

 
                                   Zdeněk Martínek 


