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Vážení Lhoťané, 

máme za sebou zcela bezprecedentní období dvou měsíců, které 
historie naší země nepamatuje. Dosavadní blahobyt, relativní 
bezstarostnost nebo možnost si několika kliknutími v chytrém 
telefonu cokoliv koupit nebo zařídit, se najednou dostaly do ostrého 
kontrastu s bezprostředním, neviditelným a záludným nepřítelem. 
Naše západní společnost se stala doslova ze dne na den téměř 
bezbranná. Naprosto ochotně jsme přijímali ochranná opatření a 
dobrovolně se vzdávali základních lidských svobod. 

Zatímco dnes se společnost již zvolna dostává z nejhoršího, 
temnější chvíle pro obce teprve přicházejí. Jakožto samosprávy 
jsme jednoznačně projevovali solidaritu s vládními, byť velmi 
zmatenými, opatřeními. A s pochopením také akceptujeme, že kvůli 
očekávanému propadu ekonomiky budeme muset i my obce rapidně 
snížit výdaje pro letošní rok.  

V posledních dnech se ale vláda bez veřejného projednání rozhodla 
sáhnout na peníze přímo do rozpočtu obcí. Kompenzační bonus pro 
podnikatele vezme z jedné třetiny právě nám. Pro Kostelní Lhotu to 
může znamenat celkovou ztrátu pro letošní rok mezi 11-25 %, tedy 
reálně až 3 mil. Kč. Ještě nedávno přitom premiér Babiš vyzýval 
právě samosprávy, aby v rámci solidarity se státem podpořily 
ekonomiku investicemi do realizací naplánovaných akcí.  

To zcela postrádá logiku. Jak teď máme utrácet, když vám někdo 
peníze vezme? Odpověď přišla záhy, máme si jako obce brát 
půjčky. Budeme tak hasit líbivou politiku státu. Je to „odměna“ 
obcím za to, že hospodaří lépe než stát a nevykazují každoročně 
takový dluh a umí peníze uspořit.  

Proto se tento týden proti vládnímu rozhodnutí zvedla celostátní 
nevole starostů. Naším úkolem je bránit vaše peníze, které 
spravujeme. 

 

Nemáme nic proti kompenzacím, naopak, je ale férové, že pokud 
chce stát rozdávat, měl by šetřit hlavně ve svých provozních a 
zbytných výdajích. 

V mediích ale vidíme jiný svět. Vláda s radostí a populismem 
rozdává, kde se dá, a už neříká, komu ty peníze bere. Jak trefně 
poznamenal jeden ze starostů, je to jako by se vám soused 
chlubil, že dává peníze na charitu, a přitom bral třetinu z vaší 
peněženky. Stát ani obce se ale nedá řídí jako firma. 

Premiér Andrej Babiš od začátku veřejnost mátl, když opakoval, 
že má vše pod kontrolou. Že neměl, už dnes víme všichni. Tedy 
pokud realitu chceme vnímat. Stačí si například připomenout 
sladká slova o tom, že roušek je dostatek – a kde nejsou, tam je 
osobně rozveze.  

Realita byla taková, že samosprávy – kraje i obce se od začátku 
musely spolehnout samy na sebe (!). V tomto směru je nutno 
poděkovat Středočeskému kraji, který nám pomohl s dodávkou 
dezinfekcí.  

Podstatné je, že jsme to jako společnost zvládli. Těmi 
nejdůležitějšími na místní úrovni jste se stali vy všichni. Správně 
a svědomitě jste přijali všemožná opatření a nařízení. Většina 
z vás doma šila roušky pro své rodiny, pro sousedy, či dokonce 
pro zdravotní a sociální zařízení. Některé naše spoluobčanky 
zvládly i několik stovek takových roušek (!). Nabízeli jste nám 
vaši pomoc seniorům, pomáhali s distribucí anti-covid balíčků, 
sháněním prázdných rozstřikovačů. 

Připomnělo mi to rok 2013, kdy naši obec postihla historická 
povodeň a do pomoci se zapojily desítky dobrovolníků. 

Právě v takových krizových situacích se ukazuje skutečná síla 
naší společnosti. Je to důkaz těžko ocenitelného přínosu, 
jedinečné sounáležitosti.  

A já jako starosta obce 
jsem hrdý, že můžu 
být součástí tohoto 
společenství.  

Vážím si Vás, občanů 
Kostelní Lhoty a 
věřím, že toho všichni 
ještě mnoho 
dokážeme.  

Pevné zdraví a klidné 
léto přeje 

       Tomáš Drobný, 
 starosta obce 
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Děkujeme všem 
dobrovolnicím 

Když to bylo nejvíce potřeba, zapojilo se 
mnoho našich spoluobčanek do šití 
opravdu stovek roušek, které jste si mohli 
zdarma vybrat ze stojanu u obecního 
úřadu. Ne všechny švadlenky se nám 
podařilo vyfotit, ale alespoň některé 
představujeme níže na fotografiích. 
Holky, všechny, které jste šily pro ostatní, 
díky! 

Zejména díky aktivitě ARTu, se nám na 
počátku nouzového stavu podařilo dodat 
asi 130 nejstarším občanům naší obce 
Anti Covid balíček. Ten obsahoval 
zejména desinfekci na ruce, ručně šitou 
roušku od dobrovolnic a dvě stránky 
nejdůležitějších informaci a rad. 

V dalších dnech jsme od Středočeského 
kraje získali dalších několik kanystrů 
desinfekce Anti-covid na ruce, kterou jste 
si mohli přijít nalít přes trychtýř do 
vlastní přinesené nádoby v předem 
určených termínech. 

 

  Život v obci v době koronavirové  
  

Aktuální informace k 
současnému stavu: 
 

- úřední hodiny OÚ jsou již trvale v 
pondělí a ve středu: 

od 8 do 12:00 a od 13 do 17:00. 

- sběrný dvůr již v plném provozu 

   ST 16:00 – 18:00 (do změny letního 
času) 

   SO  8:00 -  12:00 

   NE  8:00 -  11:00 

Prosíme, dodržujte na sběrném dvoře 
pokyny obsluhy. Vzhledem k tomu, že 
se pravidelně stává, že nám stále někteří 
občané nedokážou rozeznat jednotlivé 
barvy barevných kontejnerů nebo si 
neuvědomují, že velkoobjemové 
kontejnery slouží pro již plně vytříděný 
odpad, byla obsluha sběrného dvora 
nucena přistoupit k důraznějším 
kontrolám přivážených pytlů.  

Sběrný dvůr mohou využívat pouze ti, 
kteří mají uhrazen poplatek na rok 2020.  
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Upgrade aplikace Česká obec již tento víkend 

V rámci modernizace dojde tento víkend k aktualizaci aplikace Česká Obec. Aplikace dostane modernější grafický vzhled, poběží 
na nových serverech a budou přidány nové funkce pro administraci, která bude opět fungovat od pondělí 25.5.2020  ráno. 

 

Pokud máte nastavenou automatickou aktualizaci, provede se vše samo. Nová aplikace  
nahradí starou, ale bude potřeba si znovu přidat sledovanou obec. Pokud  
automatickou aktualizaci nemáte nastavenu, bude potřeba to udělat manuálně,  
jinak vám poběží stará verze aplikace bez nově uveřejněných zpráv z obce.  
Po aktualizaci naběhnou v nové verzi všechny zprávy i zpětně. 

 

Pokud aplikaci Česká obec ještě nemáte a chcete využívat tuto užitečnou pomůcku  
pro vaši rychlou a pohodlnou informovanost o dění v naší obci, přidejte se i vy ke  
spokojeným uživatelům a nainstalujte si ji 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 původní SMS  
Infokanal. Navíc můžete sledovat, kolik obcí chcete, pokud tento systém využívají. 

 

Aplikaci Česká Obec stahujte buď přes GooglePlay nebo App Store.  

 
Nové smlouvy o nájmu hrobových míst na dalších 10 let 

Děkuji Vám všem, kteří vyplňujete požadované údaje v nových smlouvách o nájmu hrobového místa a současně uváděné 
částky platíte.  Prosíme, abyste si údaje ve smlouvě přečetli a doplnili mimo svou osobu ještě někoho dalšího z rodiny, který 
se bude o hrobové místo starat. Zkontrolujte si Kartu hrobového místa, kde jsou uvedeni Vaši blízcí.  Nesprávné údaje prosím 
nahlaste.  

Děkuji Vám za spolupráci s obecním úřadem.  

Miluše Holešovská 

 

Na sbírkovém účtu na kostel chybí už 
jen 16 tisíc korun 

 
Venkovní úpravy kolem kostela pomaličku finišují. Předpokládáme, 
že do konce června by mohlo být hotovo. Stále existuje také šance, 
že bychom s ukončením prací a slavnostním otevřením mohli 
zvládnout konečně i rozběhnout hodiny a rozeznít zvony našeho 
kostela. Chybí nám k tomu už jen maličkatý kousek, nějakých 16 tis. 
Kč. 

K datu 21.5. bylo na sbírkovém účtu 133 tis. Kč – viz 
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty. Celkové náklady na 
samonatahovací a synchronizační zařízení činí cca 149 tis. Kč. 
Pokud by se nám podařilo tuto zbývající částku vybrat, můžeme to 
ještě stihnout. Pan hodinář Marek je připraven práce během června 
dokončit.  

Vzhledem k tomu, že jste vy všichni do této doby dokázali darovat 
bezmála 400 tis. Kč, tak nějak věřím, že ten poslední malinkatý 
krůček ještě společně dokážeme. Pojďme to společně dokončit. 
 

Číslo transparentního účtu pro vaše příspěvky je 115-
7264100277/0100. 
Děkujeme za Vaše příspěvky. Pokud bychom vybrali více, než v tuto 
chvíli potřebujeme, použijeme peníze na případné další opravy. Co 
třeba na výrobu originálních zvonů, nebo na varhany? ���� 
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Začala rekonstrukce základní školy 

Letošní jaro je pro naši obec, a zejména pak její centrum, obzvláště 
výjimečné. Vedle rozběhnutých akcí jako je oprava a odvodnění kostela a 
také výstavba komunitního centra v místě bývalého obecního úřadu, začaly v 
květnu i práce na rekonstrukci naší základní školy.  

Před koncem roku 2019 jsme stáli před důležitým rozhodnutím, zda vůbec 
přijmout nečekaně získaný přislib dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. 
Loni touto dobou zamítnutá žádost se totiž nakonec dostala mezi náhradní 
projekty a bylo nutné si říct, zda se v roce 2020 raději nesoustředit na velké 
rozběhnuté akce. Tím by pak ale dotace ve výši více než 4 mil. Kč byla 
nenávratně pryč. A s ní pravděpodobně i naděje, že se dlouholetý záměr 
rekonstrukce půdních prostor školy v brzké době uskuteční.  

Věříme, že jsme se rozhodli správně a všechny rozběhnuté projekty zdárně 
dotáhneme. Podstatné hlavně je, že škola se po dlouhých letech čekání dočká 
zbrusu nové učebny, kabinetu, nové střechy a okapů, ale především pak 
nezbytného zázemí pro školní pomůcky a výrobky žáků. Jejich skladování 
bylo mnoho posledních let doslova neúnosné. 

Je třeba přiznat, že současné normy a předpisy jsou neúprosné. Aby bylo 
vůbec možné vdechnout staré půdě nový život a umožnit dětem do ní 
vstupovat, bylo třeba v projektové dokumentaci navrhnout stavebně i 
finančně opravdu náročná řešení. Zejména statické výpočty nám v tomto 
ohledu přidělaly obrovské množství technických opatření.  

Současné přerušení výuky umožnilo začít práce ještě před prázdninovou 
pauzou. Hlavní stavební činnosti pak budou probíhat právě během letních 
měsíců. Do té doby ale ještě na krátkou dobu umožníme dětem absolvovat 
závěr školního roku, jak v budově, tak i částečně na zahradě školy. Pokud 
půjde vše podle plánu, počítáme, že od 1. září bude budova školy opět plně 
obyvatelná, ač dokončovací práce poběží až do konce října. Harmonogram 
rekonstrukce jsme od začátku koncipovali tak, aby byl chod školy zcela 
minimálně narušen. 

Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. 
Celkové náklady činí 5,8 mil. Kč, dotace MMR pak 4,06 mil. Kč. Z celkem 
pěti předložených nabídek v rámci výběrového řízení uspěla s nejnižší 
cenovou nabídkou firma Daniel Šperk, která se v minulosti podílela na 
rekonstrukci naší mateřské školy. 

- TD - 
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Průběh venkovních úprav našeho kostela 

Do konce měsíce června bychom měli dokončit venkovní úpravy kostela. Jde zejména o mlatové chodníčky a také dlážděnou 
plochu před za vstupní branou. Tam budou umístěny lavičky, informační panel a vznikne zcela nový prostor pro posezení a 
odpočinek. Dokonce už evidujeme konkrétní požadavek na svatbu na tomto místě. Zároveň už připravujeme kabeláž pro případné 
budoucí nasvětlení kostela, které je zatím uvažováno ve dvou možných variantách. 

Krom toho tento týden začaly restaurátorské práce na vchodovém kamenném portálu, obeliscích, náhrobcích a také na zhotovení 
repliky trojhranného pyramidia s reliéfem lebky. V rámci kontrolního dne byl všem přítomným ze strany zhotovitele představen 
věrohodný dřevěný model pyramidia. Diskutováno bylo i budoucí umístění celého náhrobku. Oba obelisky nad severním vstupem 
do areálu budou nově opatřeny kamennými koulemi, jež sochaři rovněž představili jako dřevěné modely. 

První fází oprav kamenných částí představuje kompletní odsolení všech prvků. Proto jste si mohli v posledních dnech 
povšimnout, že jsou tyto části zabaleny igelitem pro efektivní účinnost nanesené buničiny.  

- TD - 

Kostel získal nové vchodové dveře 
Nejsou zatím vidět. Stále je ještě zakrývají ty stávající, ovšem za nimi už jsou 
osazeny zcela nové dubové vchodové dveře do našeho kostela. Replika 
původních dveří vychází z nejstarších dochovaných fotografií, které jsme nelezli. 

Nejenže autor dodržel původní podobu, ale zároveň jsou dveře opět osazeny do 
obnovené vnitřní drážky stávajícího kamenného ostění, tedy na původní závěsy. 
Nově se tedy budou opět otevírat jako kdysi dovnitř objektu. Důvodem pro toto 
řešení byla navíc i snaha o maximální možnou ochranu dveří před klimatickými 
vlivy.  

Dveře jsou zkrátka úžasné a tím, kdo stojí za navrženým řešením, zhotovením i 
náročným vyjednáváním se zástupci památkové péče ve věci jejich finální 
podoby i umístění, je náš místní truhlář Honza Zradička.  

Honza v tuto chvíli pracuje na obnově všech zbývajících dveří, přičemž všechny 
by se měly rovněž vrátit do své původní polohy. Výsledek už brzy uvidíte. 

- TD - 
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Pokud budeme úspěšní, získáme dotaci 671 tis. Kč. Celkové náklady pak činí cca 880 tis. Kč. Ušetřili bychom tak dotační 
prostředky Středočeského kraje, které můžeme směřovat na další práce kolem kostela.   

Nejkritičtější částí bylo umístění 25ti kubíkové betonové nádrže. A to zejména proto, že v celé lokalitě je velké množství překážek 
– elektřina, voda, kanalizace nebo sítě elektronických komunikací. Systémem pažení se nám, doufejme, podařilo zachránit i obě 
vzrostlé lípy, kterým jednu chvíli hrozilo odstranění nebo přinejmenším značné poškození. Místo mezi nimi se totiž nakonec 
ukázalo jako jediné možné pro umístění 4 m široké akumulační nádrže.  

Budova kostela je odteď ochráněna od dešťové vody a tu navíc budeme moci využívat na zálivku pro celé historické centrum obce. 
A to je velký bonus navíc. 

- TD - 

Odvodnění kostela dokončeno 

V posledním měsíci jste si mohli všimnout, že kolem našeho 
kostela je poměrně živo. Kromě firmy TESMO, která stále 
pokračuje v opravách ohradní zdi a úpravách terénu původního 
hřbitova, jste zde navíc mohli spatřit stroje firmy Swietelsky. Její 
bagry postupně hloubily výkopy pro kompletní odvodnění celého 
areálu kostela. V minulosti totiž voda zůstávala za zdmi hřbitova a 
pro větší ochranu budovy bylo třeba všechnu vodu z okapů odvést 
mimo areál.  

Vzhledem k tomu, že se nám naskytla možnost zkusit získat na tyto 
práce další finanční prostředky, rozhodli jsme se řešit odvodnění 
kostela samostatnou akcí. Původní mnohem jednodušší záměr byl 
ještě rozšířen, a to zejména o pořízení objemné akumulační nádrže 
a zřízení přepadu do rybníka Peklo. Takto upravený projekt jsme 
podali na Státní fond životního prostředí se žádostí o dotaci v rámci 
dotačního programu "Velká dešťovka". 
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Nálezy z kostelního hřbitova a okolí v Kostelní Lhotě 
Při příležitosti stavebních úprav kolem kostela provedla skupina zájemců o historii (Gnom metal detectoring) pod dohledem 
archeologů (doc. Dr. E. Droberjara a Mgr. J. Citterbarda) dne 3. 5. 2020 průzkum povrchových vrstev na bývalém hřbitově u 
kostela Nanebevzetí Panny Marie a v jeho okolí. Byly nalezeny zejména novověké kovové knoflíky, jeden z uniformy rakousko-
uherského dělostřelce a mince z let 1800 až 1915. Mince Františka I. Rakouského z roku 1800 byla ražena v Kremnici. 
Nejvýznamnějším objevem je pražský groš Václava IV. (1378–1419) z počátku 15. století, který byl vyzvednut hned vedle 
kostelní zdi a souvisí tak s počátky původního gotického kostela, o němž nejstarší zpráva pochází z roku 1354. Kromě artefaktů z 
barevných kovů spočívaly v povrchových vrstvách rovněž pozdně středověké až novověké stavební hřeby z kostela. 

Nálezy drobných mincí se koncentrovaly také u lípy před radnicí, a to desetihaléře z let 1916, 1924 a 1943 a dvacetihaléř z roku 
1940. V bývalé farní zahradě se našel krásně zachovalý rakousko-uherský haléř z roku 1914 a řada běžných mincí od první 
republiky, z doby nacistické okupace a komunistické mince. Nejmladší ražbou je pak český dvacetihaléř z roku 1994. 

Všechny nálezy budou vystaveny v připravované vitríně k dějinám obce Kostelní Lhota.  

doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D., archeolog 
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Aniž by to bylo na první pohled zjevné, nový rok 2020 připravil nejen pro hasiče nejedno nepříjemné překvapení, které nám v 
průběhu času postupně odhaluje. Výraznou negativní událostí, jejíž dopad postupně zaznamenal každý z nás, bylo postupné 
rozšíření koronaviru COVID-19 z oblasti Číny do zbytku světa. Tato hrozba přetrvává. Omezuje a ohrožuje každého z nás, 
komplikuje tedy i práci hasičů při zásahu. Děkujeme tedy proto všem, kteří dodržují veškerá preventivní opatření spojená s touto 
nemocí, jelikož zjištění, zda spadáte do skupiny s nižší imunitní výbavou, zjistíte, až když u Vás nemoc propukne. Proto je lépe 
předcházet přenosu viru všemi dostupnými prostředky. A tak i místní jednotka hasičů se vybavila dezinfekcí, rouškami z 
vlastních zdrojů, jednorázovými rukavicemi a dalším nutným vybavením. 
 
S pozvolna ustupující vlnou koronaviru dává o sobě znát nastupující sucho. Celostátní průměr výjezdů hasičských jednotek k 
požárům lůsů, travních porostů a křovin stoupá. Příčinou bývá nezodpovědné chování lidí v přírodě a při zacházení s otevřeným 
ohněm. Zvýšený výskyt požárů zaznamenala i naše jednotka, která od počátku roku zasahovala u nadprůměrného počtu požárů. 
Ale je také možné, že jí to přiřkl sám osud, tedy pokud vezmeme v potaz staré moudré lidové přísloví: Jak na Nový rok, tak po 
celý rok. Neboť už sedm minut po půlnoci 1. 1. 2020 jednotka vyjížděla k zásahu na hořící porost tújí iniciovaný zábavní 
pyrotechnikou. 
 
Členové sboru mimo výjezdy pomáhají se zaléváním stromů v obci a kontrolovaným pálením rostlinného odpadu.  V důsledku 
mimořádných událostí byl odložen sběr kovového odpadu a také pořádání květnové zábavy (původní termín 23. května). 
 
Přejeme všem občanům příjemné prožití nadcházejících dní vrcholícího jara a pevné zdraví, kterého je vždy třeba. 

 
Vaši hasiči  

Sbor dobrovolných hasičů 

Fotografie jsou ze dvou letošních zásahů. Jeden v lese na Pískách, kde nejspíš děti rozdělaly oheň ve svém bunkru a první fotka je 
ze sběrného dvora, kde někdo nasypal horký popel do velkého kontejneru.  
 

Požáry kontejnerů jsou poměrně časté, proto vás vyzýváme, abyste si na to dávali pozor.  

Nikdy nevhazujte do popelnic ani kontejnerů horký popel – hrozí nebezpečí vznícení! 
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Nové komunitní centrum 

Na místě starého obecního úřadu vzniká prakticky nová stavba komunitního centra. V současné době probíhají práce na zastřešení 
celého objektu, na elektroinstalaci a osazení oken. Předpokládáme, že hlavní část prací bude dokončena během léta. Venkovní 
úpravy pak ještě během podzimu.  

Rekonstrukci provádí firma STADOS a.s. z Vestce. Vzniknout by měl úplně nový prostor pro setkávání obyvatel, a to zejména pro 
místní spolkovou činnost, zajištění možnosti vzdělávání, kurzů, školení a setkávání vedení obce s občany, vytvoření zázemí pro 
aktivní trávení volného času, knihovnu. Věříme, že tu hlavní náplň si budova najde v průběhu příštích měsíců a vy všichni 
pomůžete budově vdechnout nový život. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím MAS Podlipansko, o.p.s. ve výši 2,85 mil. Kč a podpora z dotace 

Můj kraj – hlasujte pro naše projekty 
Kostelní Lhota podala dvě žádosti o dotaci v rámci akce Středočeského kraje – Můj kraj – participativní rozpočet. První 
se týká budoucího možného nasvětlení kostela a pojmenovali jsme ho „Rozsviťme kostel v Kostelní Lhotě“. Začátkem 
jara zastupitelstvo obce pozvalo profesionálního osvětlovače historických objektů, který u nás vyzkoušel varianty 
architektonické nasvícení budovy kostela vč. interiérů. Důvodem bylo hlavně porovnání možných řešení A jak se 
ukázalo, není to zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. A pochopitelně kvalitní řešení si žádá adekvátní finanční 
náklady.  

Druhý záměr se týká „Zřízení komunitního centra v Kostelní Lhotě“ a ze získaných prostředků bychom pořídili 
interiérové vybavení. U obou projektů žádáme zhruba o 400 tis. Kč, které nám, alespoň částečně, pomůžou obě 
myšlenky zrealizovat. 

Pokud nám chcete pomoci, na stránkách https://mujkraj.kr-stredocesky.cz můžete oba projekty podpořit svými hlasy. 
Hlasování probíhá až do 15.6. Podpořeny budou projekty, které získají více kladných než záporných bodů. K dispozici 
máte celkem 5 kladných bodů, tedy pro každý náš projekt 2 hlasy. Další můžete věnovat třeba některému dalšímu, který 
vás zaujme. Například některému z nymburského okresu. Záporné hlasy prosím pro konkurenční projekty, v rámci 
kolegiality, nevyužívejte vůbec. 

Hlasovat může pouze občan starší 18 let. Proto je nutné uvést své číslo OP. 

Pro rychlejší orientaci v projektech, vyberte „dle oblasti“ - Nymburk. 

 -TD- 

Fondu 
obnovy 
venkova 
Středočes-
kého kraje 
ve výši   
841 tis. Kč. 

  

-TD- 
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Blíží se konec školního roku, který nikdy nebyl takový, jako ten letošní v důsledku šíření nákazy koronavirem COVID-19, kdy se 
postupně zavřela škola i školka.  

Jen ve stručnosti: Asi poslední největší akcí, která na naší školičce proběhla, byl KARNEVALOVÝ TÝDEN, ve kterém nás 
navštívil i klaun Pepíno a nejen děti si s ním užily náramnou legraci. 

V rámci tématu Cestujeme po světě nás navštívil skutečný mořeplavec a zábavnou formou seznámil děti, jak Kryštof Kolumbus 
objevil Ameriku i s cestováním po světě. Zavítala k nám také černošská skupina EMONGO a děti se tak mnoho dozvěděly 
o životě černochů. 

No a více jsme už toho nestihli, protože k nám přicestoval neznámý virus Korona. V době uzavření jsme však jak učitelky, tak 
ostatní pracovnice školky nezahálely. Dětem jsme posílaly zábavné úkoly, obrázkové hádanky, pohádky, omalovánky. Někteří 
nám na oplátku posílali obrázky, vyluštěné hádanky, fotografie, jak to doma všichni v této nelehké době doma zvládají, co dělají 
a jak se baví. 

Ve školce se malovalo, uklízelo a dezinfikovalo, pečlivě se uklízela zahrada. Učitelky vyráběly nové hry a pomůcky, zdobily 
místnosti. Také jsme šily roušky, které doputovaly na onkologické pracoviště v Kolíně, do domova důchodců v Poděbradech  
a Českému červenému kříži, který další předání zprostředkoval. Celkem jsme ušily 450 roušek. 

O plno tradičních akcí jsme však přišli.  

A co nás ještě čeká? 

Nachystat prostory ke znovuotevření školky, které je plánované na 25.5.2020. 

Dbát zvýšené hygieny a dodržovat Manuál z Ministerstva školství k provozu MŠ  
do konce školního roku 2019/2020. 

 

A také doufáme, že alespoň akci „Pasování předškoláků na školáky“ uskutečníme  
v komorním uskupení, aby děti, které půjdou po letních prázdninách do školy o tento  
tradiční a v životě dítěte důležitý moment nepřišly.  

 

O letních prázdninách bude mateřská škola uzavřena od 13.7. do 31.8. 2020. 

 

Na závěr našeho příspěvku chceme poděkovat především rodičům za spolupráci. 

Přejeme všem pevné zdraví. 

 

Kolektiv MŠ Kostelní Lhota 

 
 

      

Zprávičky z naší školičky 
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Ještě před tím, než byla naše škola z rozhodnutí vlády uzavřena, jsme 
uspořádali Slavnost malých čtenářů. Prvňáci na konci prvního 
pololetí plnili úkoly a pilně sbírali klíče k vysvobození princezny ze 
začarované věže. A protože byli všichni úspěšní, byli panem králem 
(panem starostou) pasováni na malé čtenáře. Slavnost se odehrála na 
obecním úřadě s návštěvou mnoha rodičů a prarodičů.  

V rámci výuky prvouky nás, k tématu povolání rodičů, přišli navštívit 
rodiče a prarodiče některých našich spolužáků a předvedli nám své 
zajímavé a náročné profese. Svou práci nám představili policisté – 
kriminalisté a zdravotní sestřička, bez které se žádný lékař neobejde. 
Mohli jsme si vyzkoušet různé pomůcky, prohlédnout služební zbraň i 
zahrát na forenzní techniky. Prohlíželi jsme si infuze, stříkačky, 
vyzkoušeli si práci s obvazy.  
Obě povolání jsou velmi náročná a důležitá a až se žáci budou jednou 
rozhodovat, čím by chtěli být, třeba jim to pomůže si dobře vybrat.  

Do školy jsme si pozvali pana Marschalla ze společnosti Marstafit, 
který si pro naše žáky i žáky z MŠ připravil vědeckou show. Díky 
úžasné podívané byli žáci zasvěcení do tajů chemie a fyziky. Vše bylo 
doplněno zajímavými a poučnými informacemi. Zábavná věda nadchla 
nejen žáky, ale i učitele. 

Na podzim jsme jezdili bruslit a od ledna začali s plaveckým 
výcvikem. Počátkem března jsme realizovali projekt S Bovýskem 
kolem světa. Při kterém se děti formou přednášky, ochutnávky a 
dotazníků seznámily s pestrými druhy ovoce a zeleniny.  
Neustále se snažíme aktivně rozvíjet schopnosti a dovednosti k 
osvojení zásad zdravého životního stylu, aby si každý žák uvědomoval 
zodpovědnost za své zdraví.  

V březnu jsme ještě stihli uspořádat karneval, při kterém jsme si 
užívali masopustního veselí. 

Naše škola je sice v těchto dnech uzavřena, ale vzdělávání našich žáků 
i nadále pokračuje formou domácího učení. Všichni rodiče od svých 
vyučujících dostávají učební plány na každý týden. Vypracované 
učivo pak žáci nebo jejich rodiče zasílají učitelům zpět k opravě a 
hodnocení. Zároveň také probíhá pravidelná online výuka a 
konzultace.  
Moc si vážíme spolupráce rodičů, kteří se poctivě a zodpovědně 
s dětmi připravují a plní zadané učivo. Mrzí nás ztížené podmínky 
studia i odloučení od našich žáků, ale věříme, že i přes uvedená 
opatření jsme schopní jim poskytnout kvalitní vzdělání v maximální 
možné míře, v jaké to nastalá situace umožní. I tato situace nám 
umožňuje osobní a osobnostní růst. 

Zápisy ke školní docházce se letos konaly bez přítomnosti dětí a jejich 
zákonných zástupců, pouze podáním písemné přihlášky. Přihlášku na 
naši školu podalo 11 dětí, z nichž 9 bylo přijato a 2 mají udělený 
odklad školní docházky. 
 
Škola bude opět otevřena od 25. 5. 2020 po celý týden pro všechny 
naše žáky, kteří do školy nastoupit chtějí a jejichž zdravotní stav jim to 
umožňuje. Homogenní skupiny budou rozděleny podle ročníků tak, 
jak byli žáci dosud zvyklí v jednotlivých třídách. Vyučování bude pro 
jednotlivé skupiny začínat v různou dobu, aby nedocházelo ke 
shromažďování před školou a ve společných prostorech školy. 
 

      Za kolektiv ZŠ Kostelní Lhota 
Hana Čermáková, ředitelka                 

Školní zpravodaj 
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Zadržení vody v krajině – obnova příkopů v obci 

Obec Kostelní Lhota se v poslední dekádě potýká s nedostatkem vody v krajině. Vodní toky vysychají, v půdě je nedostatek 
vody a problémy zaznamenávají zemědělci i občané. Kostelní Lhota se rozhodla nastalou situaci řešit podporou zadržení vody v 
krajině pomocí přírodě blízkých opatření.  

V návaznosti na již zpracovanou krajinářskou koncepci z roku 2018 a v souběhu s probíhajícími komplexními pozemkovými 
úpravami a projektovou přípravou revitalizace Výrovky se obec rozhodla zadat zpracování projektové přípravy na využití a 
úpravu stávajících regulačních příkopů, které se nachází v jižní části katastru obce. Cílem je především podpora zadržení vody v 
krajině, podpora vsaku povrchových vod, zvýšení biodiverzity a zároveň zpřístupnění krajiny pro obyvatele obce. Projektovou 
přípravu finančně podporuje Středočeský kraj a zpracovatelem je firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV). 
 

Jako podklad pro zpracování projektové přípravy je nutné zajištění dostupných průzkumů v lokalitě. Především se jedná o 
inženýrsko-geologický průzkum (IGP), včetně zasakovacích zkoušek a chemického rozboru sedimentu. Díky výstupům z IGP 
lze zjistit vodohospodářskou bilanci kanálů, tedy jaké množství vody se může z kanálů ztratit vsakem, či odparem a jaké 
množství vody je naopak třeba přivést k jejich zaplnění. Tento výstup je podkladem k dimenzování odběrného objektu na 
Výrovce. Další důležitou součástí projektové přípravy je biologický průzkum, díky kterému lze adekvátně přizpůsobit návrh 
opatření pro podporu lokální biodiverzity.  
 

Návrhem řešení je odběr vody z Výrovky, její převod ve směru lokality Mokrá Luka a následně do vodního toku Šembery. Dále 
pak úpravou stávajících příkopů lichoběžníkového tvaru jejich zpřírodněním, tedy rozvolněním trasy, snížením sklonu břehů a 
vybudováním průtočných tůní. Další částí návrhu je vybudování hradítek a stavidel pro regulaci zadržení vody v příkopech, a to 
jak vody odebrané z Výrovky, tak vody srážkové. Součástí je i návrh doplňkové cestní sítě v souběhu s řešenými příkopy. 
 

Většina navržených opatření v krajině naráží na složité majetkoprávní vztahy a není tomu jinak ani v případě tohoto záměru. 
Probíhající pozemkové úpravy však mohou vymezit katastrálně neexistující meliorační kanály a dát je do obecního nebo 
státního vlastnictví. Otázka financování je potom závislá na nových dotačních titulech, které by měly podporovat obdobná 
řešení na boj proti suchu, a jejichž podmínky budou v letošním roce upřesněny. 
 

Na přání vedení obce jsme se domluvili, že ve středu 17.6.2020 dojde k projednání prvních výstupů s veřejností.  
Pokud vás tedy toto téma zajímá, budeme rádi za vaše podněty. 

-Jan Vele, VRV- 
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Od 15. 10. 2019 do 30. 4. 2020 se v naší obci narodili tito noví 
občánci: 
 
Říjen  Honcová Veronika 
Prosinec Šístková Ema 
Leden  Něnička Jan      

Ve stejném období nás navždy opustili  
tito spoluobčané: 
 
Caňkářová Eva 
Dvorský Lubomír 
Urban Josef 
Záhorová Ludmila 
Zedníková Jiřina 

Naši jubilanti 
 

Od minulého vydání oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané: 
 
Leden  Šťastná Jarmila 
Duben  Pecháček František 
Květen  Adášková Věra 
   
 
Naše nejstarší občanka letos oslavila 92 let. 
 
Všem srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let! 

Narodili se 
 

Opustili nás 
 

*********************************************************************************************************** 
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Kde byste neměli chybět 
 

 

21. června Bohemians Praha - stará garda - SK 
Kostelní Lhota - fotbalové utkání 
opět na zajímavý exhibiční zápas od 17 hod. 

4. července Folk a country ve Lhotě 
14. ročník festivalu folkové a country hudby, 
který se uskuteční od 15 hod. u rybníka Peklo. 

25. července Slavnosti piva v Kostelní Lhotě 
Pro letošní rok chystáme především nabídku 
menších regionálních pivovarů.  

15. srpna Pouťová zábava na hřišti 

 

Uvedené akce proběhnou pouze, pokud to aktuální situace 

dovolí. Zároveň připravujeme další, jejichž termínu bude ale 

právě záviset na vládních uvolňováních. 

Zpívání koled u zvoničky 

Loňské zapojení do celostátní akce Česko zpívá koledy opět 
zorganizoval Sbor Církve československé husitské v Kostelní 
Lhotě a znovu se konalo u místní zvoničky ve středu 11.12. 
2019. Asi 40 účastníků vč. dětí nejprve minutou ticha uctilo 
památku obětí útoku v ostravské nemocnici. Poté si všichni 
společně zazpívali šest vánočních koled za doprovodu varhan, 
umístěných v prostoru adventně vyzdobené zvoničky. Pro 
každého pak bylo připraveno malé občerstvení.  
                                                                   -TD- 
 

Vysázeno 30 stromů svobody 
 
Na paměť 30. výročí obnovení demokracie bylo vysazeno dne 23.11.2019 podél polní cesty na Sadskou symbolicky 30 vzrostlých 
javorů mléč (řapík při utržení roní bílé mléko). Sázení se účastnilo také několik třicátníků a jeden manželský pár, připomínající si 
30 let společného soužití. Stromy byly dovezeny a vysázeny pod odborným dohledem Zahradnických služeb Jiří Kapr z Vrbové 
Lhoty. Během léta bude na místo dodána i pamětní tabule se jmény všech, kteří se na výsadbě podíleli. 

-ZM- 
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O druhé adventní (bronzové) neděli 8.12.2019 přivítal starosta obce osm nových občánků:  
6 děvčat a 2 chlapce. Vítání proběhlo ve dvou setkáních v „císařském pokoji“ na obecním 
úřadě.  

 
                                                                   -ZM- 

DVD foto a video pro rodiče k vyzvednutí na OÚ u pí účetní Plačkové. 

 

 
 

    

Vítání občánků 
 

Mikuláš v kostele 

V loňském roce se už podruhé uskutečnila akce Mikuáš v kostele. Připomeňte si jednu z posledních větších akcí u nás v obci. 
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Sportovní klub 

Roman Fink a Jirka Mácha 
 

 
Vážení sportovní přátelé, 
 
jak jste jistě poznali, amatérské soutěže fotbalu jara 2020 byly zrušeny. Vzhledem k faktu, že kvalita travního porostu nebyla 
poslední dobou dobrá, rozhodli jsme se využít této situace a zrekonstruovali jsme hrací plochu. Akce se ujal Jarda Exner s 
Romanem Finkem a za pomoci dalších dobrovolníků (speciální poděkování patří Michalu Křižkovi, Vaškovi Hamatovi, Jirkovi 
Máchovi, Martinu Ostřižkovi a všem ostatním, kteří se zúčastnili) jsme provedli aerifikaci trávníku společně s vertikutací, dosev 
celého hřiště a brankovišť certifikovaným osivem, doplnění hrací plochy 800 kg zeolitu a zapískování celé plochy 60 tunami (2 
plné kamiony) speciálním křemičitým pískem ze Střelče. 
Tento celý soubor prací bude mít dlouhodobý velice pozitivní vliv na prospívání trávníku. Díky tomu tráva prokoření do větší 
hloubky a bude tak lépe snášet vysoké teploty v létě a nízké v zimě, bude snáz přijímat potřebné živiny, světlo, vzduch a vodu pro 
svůj růst, bude mnohem lépe regenerovat a celé hřiště bude mít výrazně lepší drenážní funkci – při dešti se voda mnohem lépe 
vsákne do hlubších vrstev půdního profilu. V současné chvíli je potřeba nechat trávník po takovém zásahu „odpočinout“, aby také 
dobře vzklíčilo travní semínko. Proto je mimo oficiální tréninky přípravek, žáků a A-mužstva zakázáno jiné využívání hrací 
plochy.  Pevně ale věříme, že kolem poloviny června už budete všichni vidět výsledek tohoto poměrně velkého a především 
náročného zásahu do našeho hřiště. 
Než se soutěže na podzim rozjedou, přihlásili jsme se do Radimské ligy. Naše skupina: Poříčany B, Roždalovice, Libodřice, 
Křečhoř a Kostelní Lhota.  Většinu zápasů musíme odehrát na hřišti soupeřů.  
Stále ještě jednáme s Bohemians Praha - stará garda (Antonín Panenka, atd.). Přátelský zápas by se měl sehrát na našem hřišti 
koncem června, pokud, jak všichni doufáme, vláda uvolní svá opatření. Budeme vás o tom včas informovat a snad se v hojném 
počtu ještě uvidíme. V opačném případě vám přeji hezkou dovolenou v Čechách. My ten ,,VIR,, porazíme!  
Hodně zdraví Vám všem, 
 

Tomáš Ulrich, sekretář SK Kostelní Lhota 

AC Sparta Praha nastoupila s hráči naší mladší i starší přípravky 
 

Nohejbalový turnaj Paťas Cup 2020 
 
V sobotu 16.5. 2020 se uskutečnil 1. ročník nohejbalu dvojic k uctění památky předčasně zemřelého  
Patrika Formana, organizátora nohejbalových turnajů a také milovníka motorek.  
Účastnilo se 20 dvojic a Páťa tam nahoře zajistil výborné počasí.  
Stupně vítězů: 1. Sadská, 2. Braši, 3. Sudopíjci. 

-ZM- 
 

 

     


