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Vážení Lhoťané, 

v době psaní tohoto úvodníku zažíváme po dlouhém suchém 
období první výraznější déšť. Snad bude předzvěstí na vláhu 
bohatšího roku, než tomu bylo v letech předchozích. Bohužel 
dlouhodobá předpověď ale zatím nic podobného 
nenaznačuje. 

Že nedostatek vody vnímáte jako opravdu velký problém, 
dokazují i výsledky dotazníkového šetření, které jsme 
uspořádali na konci loňského roku. Zaměřit se na projekty 
řešící zadržení vody v krajině, přírodě blízká opatření a 
revitalizaci říčních toků byla vůbec nejčastěji uvedená 
odpověď ze všech, které jste mohli zaškrtávat. Část výsledků 
najdete v tomto čísle zpravodaje, detailní výstupy pak na 
webu obce. 

V souvislosti s krajinářskými opatřeními vás mohu 
ubezpečit, že již od loňského roku jednáme na všech 
úrovních o možnostech zajištění budoucího financování 
projektů řešící zadržování vody v naší krajině, a to i 
v kontextu širšího regionu. I díky tomu jsme zatím 
pozastavili průběh komplexních pozemkových úprav. Naší 
snahou je udělat pro krajinu jako celek opravdu maximum 
možného. 

Vážení spoluobčané, právě v těchto dnech si připomínáme 15 let 
od vstupu České republiky do Evropské Unie. Vzhledem k tomu, 
že nás zanedlouho čekají volby do Evropského parlamentu, rád 
bych na tomto místě vyzdvihl význam této historické události.  

Patřím k těm, kteří jsou hluboce přesvědčeni o výhodách našeho 
členství v evropském společenství. Jsme součástí nejbohatší části 
světa a můžeme o její podobě i navíc spolurozhodovat. A navíc 
spolurozhodovat o klíčových problémech, kterým čelíme spíše za 
hranicemi EU a jež mají, a především v budoucnu budou mít vliv 
na naši malou zem.  

Z pohledu naší obce jsou pak nejhmatatelnějším důkazem 
prospěšnosti EU její dotace. Díky mnoha desítkám milionů korun, 
které naše obec získala z evropských fondů, si už dnes možná ani 
neumíme představit, že nám ještě nedávno tekla z kohoutku voda 
ze studny, že jsme odpadní vody z domácností vypouštěli třeba i do 
pole nebo že neexistovala Lhotecká cyklostezka. A takto bychom 
mohli pokračovat. Některé věci kolem nás už považujeme za 
naprosto samozřejmé. Například i již 70 let trvající mír, který nám 
přinesla právě společná Evropa. 

Prosím, mysleme na to, až se budeme rozhodovat, zda jít k volbám. 
Volíme víc, než si možná dokážeme uvědomit. 

Hezké jaro a inspirativní čtení přeje 
    Tomáš Drobný, starosta obce 
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Regenerace návsi 

 
Jak ukázal nedávno zpracovaný dendrologický průzkum, stav stromů na naší návsi již bohužel není ideální. U některých byl stav 
dokonce kritický, a proto bylo nutné vybrané jedince ihned odstranit. 

Z tohoto důvodu jsme nechali zpracovat projekt Regenerace celé hlavní návsi. Autoři jsou z Ateliru König, kteří s naší obcí 
spolupracují již dlouhá léta a jejich návrhy jsou vám již dobře známy. Naší snahou je především postupná obnova, která bude 
rozdělena do zhruba tří klíčových etap a celkově pak možná i do 10-15 let. Rozhodně hodláme uchovat jedinečný vzhled prostoru 
podél hlavní silnice v podobě vzrostlých stromů. 

Projekt by se měl stát podkladem pro získání dotací. 

První návrh projektu si můžete prohlédnout na přiložených obrázcích. Jsme připraveni na vaše náměty či připomínky. V průběhu 
jara až léta bychom zároveň uspořádali veřejné projednání celého záměru, kde bude možné vaše názory konfrontovat přímo se 
zpracovateli koncepce. 

Na stránky zpravodaje není možné umístit detailní výkresy projektu, proto v případě vašeho zájmu navštivte webové stránky nebo 
se zastavte na obecním úřadě. 
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Celkové pojetí obnovy: 

Zeleň  

Na návsi budou postupně nahrazovány dožívající stromy novými jedinci vhodnějších druhů, které lépe snesou sucho a případné 
zasolení od silnice. Stinný charakter návsi však zůstane zachován.   

Podél silnice, v místech, kde není možné vysázet velké stromy, navrhujeme menší druhy stromů anebo kvetoucí keře. 

Obnova zeleně bude probíhat ve třech etapách: 

1. Etapa – rok 2020-25 – severní část návsi a keře podél silnice, bude také vykácena část stromů z centrální návsi ohrožující 
bezpečnost. V této etapě budou vysázeny javory babyka a ibišky na kmínku v prostorech podél silnice. 

 

2. Etapa – rok 2025-2030 – centrální část návsi – bude odstraněn zbytek starých stromů, pokud se ukáží bezpečné, budou 
ponechány. Ostatní stromy zůstávají. Bude zde vysázeno ústřední stromořadí z jerlínu japonského, kterému se na návsi velmi 
dobře daří, kompozice bude doplněna řadou kvetoucích okrasných jabloní a jiných menších stromů. 

 

3. Etapa – rok 2030-35 – prostor před kostelem – budou zde nahrazeny poslední jasany jerlínem japonským stejně jako v jiných 
částech návsi. Stávající mladé lípy zůstávají. 

Zpevněné plochy 

V prostoru návsi bude zbudováno parkování před rodinnými domy a průběžná asfaltová komunikace se smíšeným provozem. Přibude 
žulová shromažďovací plocha před kostelem a v západní části nový pískovaný chodník. Stávající chodník podél rodinných domů 
bude zachován. 

Samostatně bude řešen prostor před hospodou Na Růžku, kde bude zbudováno parkoviště s moderním povrchem a vysázeny jerlíny 
a okrasné jabloně. 

Mobiliář 

Úprava návsi bude doplněna vhodným moderním a odolným mobiliářem, budou zde nové lavičky, stojany na kola a odpadkové koše. 
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Dotazník spokojenosti občanů 
 

Na konci loňského roku proběhlo v naší obci dotazníkové šetření, 
kterého se zúčastnilo úctyhodných 204 respondentů. Díky tomu lze 
považovat výsledky za poměrně vypovídající. Odpovědi bylo nutné 
rozdělit a zpracovat. 

Celý 24stránkový dokument s kompletními výsledky včetně 
analytických komentářů najdete na našich webových stránkách. 
Uvedeny jsou všechny vaše textové odpovědi bez cenzury. 

Dotazník se stane důležitým podkladem pro strategický dokument 
obce, jenž by měl stanovit priority a rozvojové cíle na příští roky. 
Výsledky rovněž plánujeme prezentovat na některém setkání s občany 
v průběhu letošního roku, kde budete moci své názory konfrontovat 
přímo se starostou obce. 

 

A jaké jsou tedy hlavní výsledky dotazníkového šetření? 

Vůbec nejvíc vašich odpovědí zaznamenala nutnost reagovat na 
probíhající klimatickou změnu - tedy realizovat projekty řešící 
problematiku zadržování vody v krajině, přírodě blízká opatření a 
revitalizace vodních toků. Jako problematický vnímáte, zcela podle 
očekávání, stav místních komunikací. To je problém většiny obcí.  

Z hlediska kvality životního prostředí vám pak nejvíce vadí 
neukázněnost občanů při třídění odpadů nebo kouř z lokálních 
topenišť (topení uhlím). Podobně by se obec měla zaměřit na 
odhlučnění dálnice například pásem zeleně nebo na udržování 
vesnického rázu obce v nových zástavbách - sedlové střechy, 
plaňkové ploty apod. 

Finanční prostředky byste ale směřovali i na opravu kostela, 
zbudování spolkového/kulturního domu nebo bezpečnost v 
obci či propojení obou stávajících cyklostezek.  

Uvítali byste i zbudování kavárny s cukrárnou na místě 
hospodářského stavení u kostela nebo větší možnosti pro 
sportovní vyžití během zimního období a podporu sportu 
vůbec. 

Velmi potěšující je pozitivní vnímání naší obce. Drtivé 
většině z vás se u nás opravdu dobře žije, většina z vás 
nepostrádá žádné služby. Asi nejvíce ceněný je pro 
respondenty samotný vzhled obce - především centrální 
historická část kolem kostela a také hlavní náves, ale 
podobně je na tom i okolí obce.  

Kladně je hodnocena péče o veřejná prostranství. Pozitivně 
vnímána je i strategická poloha obce v blízkosti Prahy i 
dalších menších měst. Oceňujete i bohatý kulturní a 
společenský život. 

_________ 

Dovolte mi poděkovat vám všem, kteří jste věnovali svůj 
čas vyplnění dotazníku. Výsledky jsou pro nás velmi 
důležité. Z těch, kteří uvedli své jméno a adresu jsme podle 
slibu vylosovali 3 výherce. Ti získali zdarma poplatek za 
komunální odpad pro letošní rok. Jde o tato čísla popisná: 
71, 102, 204.      

Jak se Vám v Kostelní Lhotě žije? 
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Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Kostelku 

Podle závěrečné společné fotografie se dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ účastnilo v sobotu 6. 
dubna 2019 padesát Lhoťanů. Souběžně hasiči prováděli sběr železného šrotu. Odměnou byl dobrý pocit z odvedené práce a po 
akci občerstvení na hřišti. V celém Česku proběhlo tři a půl tisíce úklidů. 

- ZM - 

 
Vážení občané,  

oznamuji Vám, že od 1.1.2020 
budou vydávány nové Smlouvy o 
pronájmu hrobových míst na 
Obecním a Katolickém hřbitově v 
Kostelní Lhotě. Smlouvy na nové 
desetileté období budete moci 
podepisovat začátkem roku 2020. 

Těm, kteří mají v současné době na 
pomníku uvedeno pouze 
„RODINA“ bez konkrétních jmen 
zemřelých, v brzké době do 
schránky doručíme „Kartu 
hrobového místa“, která spolu s 
fotem, označuje Vámi placené 
hrobové místo.  

Prosíme o doplnění údajů o 
zemřelých dle pokynů v dopise. 

Obecní úřad 

Na sběrném místě vzniká nová hala RE-USE centra 
Sběrný dvůr je opět otevřen veřejnosti, ovšem v omezeném provozu pouze soboty a 
neděle. Nadále není možné likvidovat stavební odpad a železo. Zbavit se můžete 
elektrospotřebičů, objemného odpadu a odpadu tříděného. 

V současné době probíhají práce na nové hale, která bude fungovat jako RE-USE 
centrum, tedy místo opětovného využití starých, ale stále funkčních věcí, které už 
doma lidé nepotřebují. Tedy jednoduše zde bude možné předat například nepotřebný 
nábytek nebo další věci, které u vás již nenajdou uplatnění. Někdo další je naopak 
třeba rád ještě využije. 

Hala bude dokončena v průběhu měsíce května nebo června. Poté se rozjede i 
samotné RE-USE centrum. Projekt je financován z prostředků Evropské unie 
prostřednictvím Operačního programu životní prostředí. 

 

Svoz odpadu od května vždy v sudé týdny 

Upozorňujeme občany, že od začátku května až do konce 
října je svoz jednou za 14 dní, a to vždy v sudý týden. 
Tedy svoz je v datech 3.5., 17.5., 31.5. atd. 
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Díky uspořádané veřejné sbírce začínáme restaurovat hodinový 
věžní stroj. 

Při opravě střechy kostela došlo nejprve na ciferníky věžních 
hodin, které byly restaurovány a osazeny zpět. Momentálně 
čekají na připojení ke stroji, tak aby občanům mohly zase 
ukazovat čas. Svým odbíjením pak hodinový stroj obnoví 
genius loci, který k Vaší obci odjakživa patřil. Od této doby 
uplynulo již pár měsíců a nyní díky mohutné finanční podpoře 
Vás, občanů Kostelní Lhoty, došlo konečně  i na samotný věžní 
stroj. Dovolte mi, prosím, abych Vám stručně nastínil 
problematiku celého zásahu. 

Stroj vyrobil kolem roku 1870 významný český stavitel 
věžních hodin Jan Janata z Pardubic. Jeho strojů se bohužel 
mnoho nedochovalo. O to významnější je skutečnost, že stroj 
ve Vašem kostele se zachoval sice ve stavu zbědovaném, ale 
úplně kompletním. Práce na něm tak bude trvat několik měsíců. 

Stroj se musí nejprve rozebrat do šroubků a důkladně 
prozkoumat jeho stav. Vy, kteří jste stroj viděli vystavený 
v kostele víte, že se na něm silně podepsali nejen holubi, ale i 
zub času. Stroj nebyl v provozu zřejmě celá desetiletí a velmi 
za tu dobu zchátral. Proto se musí nejprve důkladně vyčistit a 
zbavit koroze.  

Začíná restaurování hodinového věžního stroje našeho kostela - díky sbírce 
 

V současné době je na sbírkovém účtu 151 tis. Kč, 
což je zhruba polovina z celkové zbývající sumy 
nutné na dokončení všech plánovaných prací na 
obnově hodin. 
 
Již ze stávající částky jsme schopni uhradit základní 
funkčnost stroje, kterou popisuje p. Marek. 
Zbývajících cca 150 tis bychom rádi směřovali na 
elektronické synchronizační zařízení, které bude 
hlídat a automaticky nastavovat přesný čas.  

Největší část prostředků, které bychom ještě 
vybrali, poputuje na elektrické samonatahovací 
zařízení. Teprve potom bude stroj plně 
samoobslužný a budeme si vychutnávat jeho 
odbíjení každou čtvrthodinu. 
 
Chcete-li přispět na hodinový stroj, zde je 
 

číslo transparentního účtu  
pro vaše příspěvky:   

115-7264100277/0100 
    -TD- 

Používáme pouze restaurátorské postupy, kde kombinujeme 
chemické a mechanické čištění jemnými ocelovými 
kartáčky.  

Nedochází tedy k žádnému obrušování nebo jinému 
nevhodnému postupu. Po důkladném vyčištění a odstranění 
koroze pak přistoupíme k opravám poškozených částí. 
Nakonec se stroj v ateliéru znovu sestaví a odzkouší se 
všechny jeho funkce. Poté jej znovu rozebereme a opatříme 
všechny díly povrchovou úpravou, která stroji vrátí jeho 
původní tvář. 

V této fázi se všechny díly pečlivě zabalí a odvezou do věže 
kostela, kde bude stroj sestaven a spuštěn. 

Stroj v minulosti odbíjel na bronzové zvony, které však byly 
za 2. sv. války zkonfiskovány pro vojenské účely. Proto 
osadíme na věž cimbály, které funkci zvonů nahradí. Je 
možné, že se jednou zvony na věž vrátí a pak budou moci 
hodiny odbíjet tak, jak tomu dříve bývalo. 

Na závěr mi dovolte vyjádřit obdiv Vaší snaze účastnit se 
obnovy tak významné památky, jakou Váš kostel s hodinami 
bezesporu je.  Bude mi ctí přispět ke vzkříšení tohoto 
nádherného dědictví. 

Marek, restaurátor věžních hodin 
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Druhá etapa opravy našeho kostela 

Během zimy začaly práce na druhé etapě rekonstrukce kostela. Jde o vůbec nejdůležitější část oprav, neboť dojde k dokončení 
obnovy téměř celého krovu a krytiny. Dále budou opraveny římsy, osazeny okapy a kompletně ze všech stran obnoveny fasády a 
restaurovány okna. Celkové náklady činí cca 4,7 mil. Kč, přičemž částkou 3,75 mil. Kč přispěl Středočeský kraj. 

V tuto chvíli čekáme na výsledky dalšího grantu, který by nám umožnil pokračovat v pracích týkajících se především venkovní 
části objektu. Nejprve bychom ještě dokončili opravu poslední malé části střechy a poté opravili celou ohradní zeď, boční dveře a 
zejména pak zajistili kompletní odvodnění objektu. Celkové náklady pro tuto třetí etapu budeme znát až po výběrovém řízení, 
které plánujeme uskutečnit během jara. Odhadem se ale jedná o cca 4 mil. Kč, přičemž ze Středočeského kraje bychom získali 2,7 
mil. Kč. Tak držte palce. 

- TD - 

Výsledky ankety Alej roku 2018 

V roce 110. výročí výsadby naší lipové aleje byly fotografie Renaty Finkové přihlášeny do uvedené ankety. Alej lipek u školy se 
v celostátní soutěži umístila s počtem 73 hlasů na pěkném 21. místě z celkového počtu 92 účastníků ankety. V regionálním 
hodnocení obsadila lipová alej Kostelní Lhoty 4. místo ve Středočeském kraji. Děkujeme všem za obdržené hlasy. 

- ZM - 

Rekonstrukce objektu starého OÚ dočasně pozastavena 
Budova starého obecního úřadu prochází kompletní rekonstrukcí. V současné době jsou ovšem práce dočasně pozastaveny, 
neboť dochází ke změně projektové dokumentace. Ty musí nejprve schválit poskytovatel dotace.  

Po dokončení by měla budova sloužit jako komunitní centrum obce. Tedy vznikne místo, kde se budou moci scházet spolky, 
veřejnost nebo zde bude možné uspořádat setkání s občany. Akce by měla být dokončena v průběhu léta až podzimu. 

-TD- 
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Po třech letech a tři dny po popeleční středě, se potřetí konal v sobotu 9.3.2019 v Kostelce masopust. Navštívil ho také host 
poděbradských lázní z jihočeských Doudleb, kde o masopustu chodí známá „růžičková (mládenecká) koleda“. Ani větrné počasí 
s výpadkem proudu nezabránilo konání následné masopustní zábavě v pískolhotské sokolovně, kde hrála kapela Bonton Band.        

-ZM- 

Masopust 2019 
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Aktivní duch držící se sboru v minulém roce přetrval i do roku letošního. Již v prvních dnech nového roku jednotka sboru 
dobrovolných hasičů zasahovala při požáru kontejneru na tříděný odpad. Příčinou vznícení byla s největší pravděpodobností 
nevyhaslá pyrotechnika. V následujícím měsíci jednotka vyjížděla k pádu stromu na vysoké napětí způsobeným poryvem 
nárazového větru. A z kraje měsíce března vyjížděli členové jednotky k požáru lesního porostu, jenž byl způsoben pádem kmene 
stromu na vedení vysokého napětí. Zásah se odehrál na lesním pozemku katastru obce Písková Lhota. Na základě poškození 
tohoto VN přivaděče se celá obec ponořila na mnoho hodin do hluboké tmy. 
 
Velký dík patří naší technice, bez které by nebylo možno pomoc v tomto rozsahu vykonávat. Ta je přitom neustále udržována a 
modernizována. Zásluhou stovek odpracovaných hodin tak dnes jednotka disponuje akceschopnou technikou, která se v loňském 
roce podílela na devíti mimořádných událostech v katastru naší obce a jejím okolí. 
 
Také kulturní činnost sboru nezůstává pozadu. Tak jako každý rok na počátku jara byl 6. dubna pořádán sběr kovového a 
nebezpečného odpadu. S našimi členy se také můžete setkat při tradičním pálení čarodějnic 30. dubna ve večerních hodinách.  
A jelikož si v letošním roce sbor dobrovolných hasičů připomíná půlkulaté výročí od svého založení, oslaví symbolicky své 125. 
narozeniny společně s veřejností v sobotu 25. května zábavou pod širým nebem u hasičské zbrojnice. Měsíc červen je již po 
několik let přislíben dnu otevřených dveří hasičské zbrojnice, nebude tomu jinak ani letos. Přijďte proto 22. června na 
prostranství k rybníku Peklo a pojďte se s námi bavit. 
 
Zároveň touto cestou děkujeme všem, kteří nás morálně i materiálně podporovali a podporují v naších aktivitách. 
 

 Ing. Martin Plaček, SDH Kostelní Lhota  

Sbor dobrovolných hasičů 

Vážení přátelé hasičů, Lhoťáci,  
 
v sobotu 23. března 2019 se naše výjezdová jednotka účastnila celodenní 
cyklické odborné přípravy v počtu 7 členů. Jednalo se o jedinečnou akci 
(pro náš okres a naše zařazení JPO V), kdy se dalo do pohybu bezmála 40 
jednotek. Tyto jednotky byly rozděleny do 5 skupin, které se dle časového 
harmonogramu přemísťovaly po 5 stanovištích po celém okrese. Každé že 
stanovišť mělo své zaměření: 
  
Nymburk  Práce s motorovou pilou, lezecká příprava a seznámení  

s aplikací PORTALL, jenž ulehčuje spolupráci  
a komunikaci mezi tzv. "dobráky" a HZS  

Lysá nad Labem  Jak se správně zachovat u dopravní nehody a s tím 
související první pomoc 

Vestec   Údržba techniky, ukázka čerpadel a předání zkušeností  
s povodněmi 

Sloveč   Požár - seznámení s výhodami hašení pomocí tzv.  
D proudu a ukázky práce s hasícími hřeby.  

Velké Zboží  Vyproštění tonoucího z vody za pomoci člunu nebo lana. 
 
Celou akci hodnotíme jako velmi přínosnou a těšíme se na další ročníky. 
 

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

Jen ve stručnosti: Asi poslední největší akcí, která na naší školičce proběhla, byl masopust. Tento den jsme si společně 
s kamarády ze ZŠ náležitě užili. Děkujeme rodičům, kteří nás pozvali domů a pohostili děti. 

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

Kromě tradičních kulturních akcí nás ještě čeká velmi zajímavá akce a to Malá technická univerzita.  

Co je to Malá technická univerzita? 

Cílem projektu je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí o technické obory. 
Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již  
u předškolních dětí.  

 Co program dětem přináší?  

 + tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření 
 + individuální přístup 
 + práci samostatnou i ve skupinách 
 + rozvoj prostorové orientace a představivosti 
 + logické myšlení (analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní) 
 + koncentrace pozornosti a vnímání 
 + procvičování hrubé a jemné motoriky 
 + rozvoj komunikačních dovedností 
 + hodnocení a sebehodnocení dětí 

K příležitosti oslav „Dne Země“ nás tradičně v dubnu navštívil skřítek Jarníček, který dětem hravou formou přiblížil 
problematiku třídění odpadů a důležitost ochrany naší planety. 

Pro rodiče jsme v dubnu přichystali besídku na téma „Jaro a Velikonoce“  
a další chystáme v květnu na téma „Den rodiny“.  

30. dubna jedeme na výlet na Staré Hrady – kam se vydáme v kostýmech 
čarodějnic a čarodějů. 

A co nás ještě čeká? 

Dále se s dětmi vypravíme za zvířátky do záchranné stanice Huslík – děti  
se zde seznámí nejen se zvířátky žijícími na farmě, ale i se zvířátky z volné  
přírody a pokusí se o výrobu sýrů. 

K příležitosti MDD čeká na děti výlet vláčkem po řepařské dráze. Tradičně  
se bude konat velmi důležitá a slavnostní akce „Pasování předškoláků  
na školáky“ a také rozloučení se školním rokem. 
Pokud počasí dovolí, nebude chybět táborák a veselý zábavný program  
na zahradě MŠ.  

O letních prázdninách bude mateřská škola uzavřena od 15. 7. do 30. 8.  
Na závěr našeho příspěvku chceme poděkovat za spolupráci a finanční pomoc 
školce, ať už jsou to rodiče, zřizovatel nebo zaměstnanci mateřské školy.  
Bez nich by naše práce nebyla úplná. 

      Kolektiv MŠ Kostelní Lhota 
 

Zprávičky z naší školičky 
 

 

 

Oblíbené kotlíkové dotace letos vstupují do své třetí a poslední vlny. Dle vyjádření ministerstva životního prostředí mají majitelé 
starých kotlů na tuhá paliva letos poslední možnost požádat o poměrně velkorysý příspěvek na nový a moderní zdroj tepla.  

Dotace jsou opravdu štědré - můžete dostat až 127.500 korun na nový kotel nebo tepelné čerpadlo.  

Ve spolupráci se společností DEKAMA jsme pro naše občany uspořádali setkání k podání informací o dotaci. Zájem z řad našich 
občanů byl poměrně velký. 

Pokud jste se nemohli zúčastnit, můžete ještě firmu kontaktovat prostřednictvím dotazníku na našem webu nebo přímo na 
www.dekama.cz, tel. 774 418 639. Firma vám buď ráda poradí nebo zcela zařídí kompletní administraci dotace.  
 

Získejte dotaci na nový kotel nebo tepelné čerpadlo 
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 „Březen za kamna vlezem“... Tak takové rčení rozhodně neplatilo pro 
děti ZŠ Kostelní Lhota. První slunečné dny děti motivovaly k tvorbě 
krásné jarní výzdoby a k přípravám na oslavu masopustu. Děti si 
rozdělily tradiční masky a své role doplnily krásnými říkadly a zpěvy. 
Společně s dětmi z MŠ požádaly o povolení tanců a hodování pana 
starostu a vydaly se na krátkou obchůzku po obci. 

 
V družině si děti užily karneval plný různých her a nechyběla ani 
pořádná diskotéka.  

Naše informační a komunikační technologie, které využíváme v různých 
předmětech a mezipředmětových vazbách, posílilo dalších deset tabletů z 
finančních prostředků EU.  
 
Malí herci z divadelního kroužku vystoupili se svým představením  
v mateřské škole. Divadelní hry O Nemytovi a O chytrém Kohoutkovi se 
dětem opravdu moc líbily a jistě bude ještě příležitost předvést naše 
umělce veřejnosti.  
 
Kostelní Lhotu opět navštívilo několik družstev z jiných malotřídek, aby 
se utkaly o putovní pohár v golfovém patování. Ovšem štěstí bylo na naší 
straně a pohár zůstal doma.  

Za námi je už také návštěva knihovny v Sadské a v Poděbradech, Den 
Země, ale mnoho nás ještě čeká např. soutěž na dopravním hřišti nebo 
škola v přírodě. 

S přáním příjemných dnů plných slunce a pohody 

         Kolektiv ZŠ Kostelní Lhota 

Školní zpravodaj 
  

Kompostéry na bioodpad pro občany zdarma 
Rádi bychom připomenuli, že si nadále můžete zdarma vyzvedávat kompostéry, 
které jsou určeny na třídění bioodpadu z vašich domácností.  

Starším občanům rádi přivezeme kompostér až domů. Objednávky prosím klidně 
telefonicky na obecním úřadě. 
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Z historie obce 

 
Předobrazem sapéra Vodičky v Osudech dobrého vojáka Švejka 
se stal kamarád Jaroslava Haška – Antonín Vodička, který se 
narodil v roce 1871 a za manželku si vzal o osm let mladší 
Marii Miškovskou z Kostelní Lhoty. Poznali se v době, kdy 
sloužila u pana Hájka v dnešní Římské ulici v Praze na 
Vinohradech. Vodička, jak píše Hašek ve Švejkovi, bydlíval 
nedaleko v ulici Na Bojišti, kde je také hospoda U Kalicha. 
Manželé se odstěhovali na Malou stranu, kde se jim narodil 
v roce 1905 syn Rudolf a kde Vodička provozoval obuvnictví. 
Po válce si pronajali hostinec v Křivousích u Prahy. Rodina 
Miškovských bydlela v Kostelní Lhotě Na Vrškách v čp. 66. 

(Podle knihy Pražské příběhy, vydáno v r.2018,  
autor Dan Hrubý) 

     

 Zdeněk Martínek, kronikář obce 

 

 

Z místopisu obce (1954 Vilém Saitl): 

Domek čp.66 vystavěl Václav Miškovský. Za 200 zl. barák prodal v roce 1816 synovi Janovi. Od roku 
1831 držel za 160 zl. Matěj Miškovský s manželkou Annou a od roku 1869 za 280 zl. Matěj a Kateřina 
Miškovských. 
           

Od 1. 10. 2018 do 1. 4. 2019 se v naší obci narodili tito noví 
občánci: 
 
Listopad Douděrová Kateřina 
  Ridlová Jasmína 

      

Ve stejném období nás navždy opustili  
tito spoluobčané: 
 
Drozda Jaroslav 
Drobná Ludmila 
Lebeda Ladislav 
Forman Patrik 
Kvíz Josef 
Marie Tesaříková 

Naši jubilanti 
 

Od počátku letošního roku oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané: 
 
Prosinec Eva Caňkářová 
Leden  Peterková Zdenka 
Únor  Černá Jiřina 
Březen  Podlešák František 
  Kováčová Rozália 
  Sůra František 
Duben  Ludvíková Miluše 
  Peterka Stanislav 
 
Naše nejstarší občanka letos oslavila 91 let. 
 
Všem srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let! 

Narodili se 
 

Opustili nás 
 

*********************************************************************************************************** 
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30. dubna Pálení čarodějnic 

  U "Myslivečáku" od 18:30 opět proběhne 
pálení čarodějnic a soutěž o nejhezčí 
čarodějnický převlek. Pro všechny děti jsou 
připraveny zdarma buřty na opékání.  

25. května Májová zábava 
Od 20 h začne u rybníka Peklo májová 
veselice pod organizací našich hasičů. 

21. června Exhibiční fotbalový zápas Kostelní Lhota 
- AC Sparta Praha veteráni 

Skutečná lahůdka pro všechny fanoušky na 
závěr jarní části fotbalové sezóny začne od 
17:30 hod. Poté se uskuteční fotbalová 
rozlučka obou týmů dospělých. 

22. června Den otevřených dveří hasičské zbrojnice 

4. – 7. července 39. Sraz Lhot a Lehot v jihočeské Lhotě 
pod Horami 

12. července Letní kino ve Lhotě 

 Vždy v pátek od 21h ve dnech 12.7., 2.8., 
16. 8. a to opět na střídačku s Pískovou 
Lhotou. Filmy budou upřesněny. 

3. srpna Slavnosti piva ve Lhotě 
2. ročník pivních slavností od 16 h 
s ochutnávkou až osmi druhů různých piv a 
koncertem několika kapel. 

17. srpna Lhotský míčový sedmiboj dvojic a 
Krušovice sedmiboj v netradičních 
disciplínách 

Kde byste neměli chybět 

Vítání občánků 
 

O první adventní (železné) neděli 2.12.2018 bylo starostou obce přivítáno 5 chlapců a 3 děvčata. Vítání proběhlo ve dvou setkáních 
v „císařském pokoji“ na obecním úřadě. 

-ZM- 

   

Aplikaci Česká obec již používá přes 200 
obyvatel naší obce a okolí 

 

Obec Kostelní Lhota začala v loňském roce využívat 
užitečnou pomůcku pro vaši rychlou a pohodlnou 
informovanost o dění v naší obci. 

Přidejte se i vy ke spokojeným uživatelům a nainstalujte si 
jednoduchou aplikaci Česká Obec zdarma do svých telefonů 
(Android nebo iPhone), dejte spustit a vyhledat „Kostelní 
Lhota“. Potom už vám budou automaticky zdarma chodit 
upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty 
telefonu. Rychleji než přes email a s více informacemi než 
přes dosavadní SMS Infokanal. Navíc můžete sledovat, kolik 
obcí chcete, pokud tento systém využívají. 

Aplikaci Česká Obec stahujte buď přes GooglePlay nebo 
App Store. 

Aplikace postupně nahradí stávající SMS Infokanal. 
                                                                   -TD- 
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   Postřižínský přebor mužů Nymburk 

 
# Klub Z V R P B 

1. Slovan Poděbrady A 19 17 1 1 52 

2. Jíkev 19 13 0 6 39 

3. Kostomlaty nad Labem 19 12 2 5 38 

4. Všejany 19 9 4 6 31 

5. Kněžice 19 9 4 6 31 

6. Bohemia Poděbrady B 19 8 5 6 29 

7. Rožďalovice A 19 9 2 8 29 

8. Kovanice 19 6 4 9 22 

9. Kostelní Lhota A 19 6 3 10 21 

10. Seletice 19 5 5 9 20 

11. Hrubý Jeseník A 19 5 5 9 20 

12. SEMICE B 19 5 4 10 19 

13. Přerov nad Labem 19 4 2 13 14 

14. Opočnice 19 3 3 13 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotbalová IV. třída skupina A  

 
# Klub Z V R P B 

1. Předhradí 19 15 3 1 48 

2. Krchleby 19 14 3 2 45 

3. FK Litol mládež 19 14 2 3 44 

4. Lysá nad Labem B 19 13 1 5 40 

5. Poříčany B 19 12 2 5 38 

6. Hořátev 19 11 3 5 36 

7. Slovan Poděbrady B 19 10 3 6 33 

8. MILČICE 19 6 2 11 20 

9. Bobnice/ Dvory B 19 5 4 10 19 

10. Bříství 19 5 3 11 18 

11. Drahelice 19 4 1 14 13 

12. Kostelní Lhota B 19 3 2 14 11 

13. Všechlapy B 19 3 1 15 10 

14. Straky B 19 2 2 15 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sportovní klub 

Fotbalové akce našich dětí 

Předposlední prodloužený březnový víkend absolvovala 
mládež našeho sportovního klubu fotbalové soustředění v 
Zákupech nedaleko České Lípy. Asi 25 dětí z mladší i starší 
přípravky a z mladších žáků se připravovalo na nadcházející 
sezonu. Ve třech dnech na ně čekal náročný program 
zahrnující i třífázové tréninky a do toho i krátké výlety. 

V sobotu 30.3. pak vyrazil z Kostelky autobus s třicítkou dětí 
a téměř dvaceti dospělými na fotbalové utkání SK Slavia 
Praha - Slovan Liberec. Zájezdu se zúčastnily zejména děti 
z mladší i starší přípravky a také mladších žáků se svými 
trenéry. 

Utkání skončilo smírně 1:1, když si Slavia udržela v tabulce 
první ligy první příčku se sedmibodovým náskokem na 
druhou Plzeň, Slovan byl tehdy sedmý.  

Obě akce si všichni náramně užili.  

- TD - 
 


